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سرنوشت اين کتاب در آگاھينامه ی زير که در »ميھن بالک« و در »بلوگفا«
انتشار يافت آمده است:
آگاھينامه ی پنجم
پيشتر در ھمين تارنما دو بار به آگاھی رسانده بودم که سه کتاب از اين قلم در
راھروھای وزارت ارشاد در انتظار جواز نشردرجا می زنند .اين سه کتاب را
»نشرقطره« به وزارت ارشاد داده بود .قراردادھايی با اين نشر داشتم و
طبيعی بود که تسليم تقاضای جواز نشر نيز از ھمين راه دنبال شود.
نخستين کتاب در تاريخ  ١٣٨٩/١٠/١به وزارت ارشاد تسليم شده بود.اين کتاب
»تجدد و روشنفکری« نام داشت.
دومين کتاب در تاريخ  ١٣٨٩/١١/١٧در وزارت ارشاد به شماره ی
 ١٠٩٨٧٨١به ثبت رسيد .نشر قطره نخست شفاھی و سپس کتبی اعالم کرد
اين کتاب که پيشتر ھم به چاپ رسيده بود اجازه ی انتشار ندارد .بخشھايی
آن خود ساخته اند .اين کتاب »ريشه ھای تجدد« نام
ازاين کتاب را اين و آن از ِ
دارد.
و سومين کتاب در تاريخ  ١٣٩١ /٠۶/١۴در اداره ی مميزی به ثبت رسيد.اين
کتاب »سياست فرھنگی« نام دارد.
با آن که بارھا از طريق نشر قطره خواستار تعيين تکليف اين کتابھا می شدم
ھيچ پاسخ روشنی دريافت نمی کردم .مدير و دوتن از کارکنان نشر قطره بسته
به مورد چند بار از من خواستند با مدير و کارکنان اداره ی سانسور مالقات
داشته باشم .ھر بار از اين کار سرباززدم .می گفتم اداره ی مميزی بايد روشن
وصريح بگويد چه نکته يا نکته ھايی از کتابھای مرا نمی پسندد .به ھنگام
برگزاری نمايشگاه کتاب در دوسال پيش نيز يک بار ديگر مدير نشر قطره مرا
تشويق کرد به ديدار با رئيس اداره ی سانسور که گويا نامش اللھياری بوده
است .اين وساطت را نيز نپذيرفتم.
خالصه آن که اداره ی سانسور از سال  ١٣٨٩مرا در انتظار نگه داشت بی آن
که پاسخی روشن بدھد و آشکارا بگويد چه چيزی از کتابھای مرا زيانبار می
داند.آخرين بار که در انتظار جواز کتاب سياست فرھنگی بودم خانمی از نشر
قطره تماس گرفت و گفت شما با مدير اداره ی سانسور تلفنی صحبت کنيد .در
پاسخ گفتم اين مردمان را نمی شناسم .ھمين خانم گفت کتاب شما را پنج نفر از
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بررسان اداره ی مميزی خوانده اند و ايرادی نيافته اند .اکنون کتاب را داده اند
به مدير ھمين اداره و حاال اوست که می گويد خودم بايد اين کتاب را بخوانم.
نشر قطره ھم مانند برخی ديگر از ناشران حاضر نبود اطالعات دقيق
دراختيارم قراردھد و نظر و ديدگاه اداره ی سانسور و مدير آن را اعالم کند.
اين نکته به کنار .يک بار مدير نشر قطره به من گفت از مدير اداره ی
سانسور پرسيدم اگر ما نبايد از آقای پھلوان کتاب چاپ کنيم به ما بگوييد تا
جھت حروفچينی و غلط گيری ھزينه نکنيم .از مدير نشر قطره پرسيدم اين آدم
چه پاسخی به شما داد؟ مدير سانسورگفته بوده است به شما پاسخ می دھم .بدين
ترتيب ندانستم به راستی چه گذشته است؟ البته از ھمين مقطع حس کردم نشر
قطره با فاصله نسبت به کتابھای من رفتار می کند.
اين وضع آن قدر ادامه يافت که از نشر قطره خواستم تکليف را روشن کند
وحداقل قراردادھای کتابھای کردی مرا فسخ کند تا چاره ای ديگر بينديشم .اين
تقاضای بديھی ،مدير اين نشر را که ناراحتی ديگری ھم داشت برآشفت و
پيشنھاد فسخ کليه ی قراردادھای مرا داد به تصور آن که اين تھديد مرا به
سکوت وامی دارد .ايشان نوشت »:تمام قراردادھايتان در اين تاريخ فسخ شده
تلقی می شود و نامه ھای مربوط به آنھا را در اولين فرصت برايمان ارسال
کنيد که نشر قطره پرينت آنھا را امضا کند و برايتان بفرستد«.
بالفاصله اين پيشنھاد را پذيرفتم و در تاريخ دوم تيرماه  ١٣٩٢به اين مدير
نوشتم » بدينوسيله ھمانگونه که نوشته ايد»تمام قراردادھا}يتان{ی فيمابين در
اين تاريخ)چون تاريخ ذکرنکرده ايد تاريخ اول تيرماه  ٩٢مناسب است( فسخ
شده تلقی میشود.در نتيجه ما ھيچ نوع قراردادی بايکديگر نداريم .ھمين نامه و
نامه ی شما از نظر من رسميت دارد و ديگر مکاتبه ای ھم با شما نخواھم
داشت«.
پس از ارسال اين نامه ھيچ مکاتبه ای ديگر نداشتيم تا اين که در تاريخ ٢٨
اوت  ٢٠١٣برابر ۶شھريور  ١٣٩٢نامه ای ازنشر قطره دريافت کردم که در
آن آمده بود :وزارت ارشاد مجوز کتاب سياست فرھنگی را در تاريخ
 ٩٢/٠۶/٣صادر و به نشر قطره تحويل داد «.به نشر قطره نوشتم چون
قراردادی با ھم نداريم شما نمی بايد اين نامه ی ارشاد را تحويل می گرفتيد.
بايد به وزارت ارشاد می گفتيد قراردادھايتان را با من فسخ کرده ايد .عمل
وزارت ارشاد و نشر قطره غير قانونی است .ھم اکنون نيز بايد اين موضوع
را به آگاھی ارشاد برسانيد .مدير نشر قطره با گستاخی به پاسخ نشست و
سانسور غير قانونی ارشاد را که از سال  ١٣٨٩آغاز شده بود به گونه ای
ديگر از تداوم برخوردار ساخت .اين مدير از من خواست برای فسخ
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قراردادھايم در نشر قطره حضور پيداکنم .پيشترفقط خواسته بود نامه ای
بنويسم که در ھمان لحظه اين نامه رافرستادم و او به اين امر ھيچ ايرادی
نگرفت .ھمه می دانند که وقتی دو طرف يک قرارداد برسر فسخ قرارداد
توافق کنند ،لزومی به حضوردر محلی معين ندارند.در چنين وضعی نحوه ی
فسخ  ،امری صوری به حساب می آيد مگر يکی از دوطرف نفس فسخ را
نپذيرد .اکنون نشر قطره نه فقط پاسخ اداره ی سانسور وزارت ارشاد را خالف
عرف به دست گرفته است ،بل با رفتاری واکنشی خواستار ديداری شده است
که ضرورت ندارد .حاال ديگر نه ناشری در کار است و نه جوازی در
اختيارم.
پيشتر مدير ھمين نشرقطره در آغاز تير ماه ١٣٩٢به اين قلم نوشته بود» در
مورد سه کتاب ارسالی شما به ارشاد  ٢تا غيرمجاز اعالم شده که خبر آن به
شما داده شده وسومی در دست مدير کل اداره ی کتاب است که ھر بار پيگيری
می شود جواب آن را به بعد موکول می کند «.در ھمين نامه نيز مدير نشر
قطره قرادادھای فيمابين را فسخ شده اعالم کرده بود  .اين قلم نيز طی نامه ای
بر اين مورد تأکيد گذاشته بودم.
اداره ی سانسور ،کتاب »سياست فرھنگی« را چنان که نشر قطره اعالم می
دارد قابل انتشاردانسته است اما اين پاسخ را به جايی سپرده است که اين قلم
ھيچ ارتباطی با آن ندارد .آيا وزارت ارشاد حق دارد دست به چنين کاری
بزند؟ خواھند گفت پاسخ را داده ايم به کسی که تقاضا کرده است .بسيار خوب
آن جايی که اين پاسخ را گرفته حق نداشته است چنين عملی را انجام دھد .خود
نيز معترف است به اين که قراردادی با اين قلم ندارد.
پرسش مھمتر اين است که چرا يک نويسنده حق ندارد رأسا ً اثر خود را به
چاپ برساند؟ چرا حاال که وزارت ارشاد می داند اين قلم ھيچ ارتباطی با آن
متقاضی ندارد ،پاسخ و مجوز خود را به طريقی ديگر در اختيار اين قلم نمی
گذارد؟ نشر قطره براثر روابط با وزارت ارشاد می خواھد دريافت مجوز نشر
را وسيله ای سازد برای نيتھايی ديگر .اينھا به کنار برفرض که نشر قطره
جواز انتشار کتاب »سياست فرھنگی« را به اين قلم بدھد اين عمل فاقد ارزش
است زيرا دستگاه ارشاد جواز را به آن نشر داده است نه به صاحب اثر .آيا
سياستھای حکومت کنونی ھمه به ھمين شکل خصلتی ظاھری و صوری
دارند؟
به ھرحال اينھا را می نويسم تا ھمگان بدانند وزارت ارشاد چگونه عمل می
کند و ناشران در چه موقع و مقامی ھستند.
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پرسش اساسی ديگر اين است که دو کتاب ديگر اين قلم که ارشاد مصادره
کرده است در چه وضعی ھستند؟آيا صاحب اثر حق دارد بداند به چه سبب
کتابھايش حق نشر ندارند؟ اگر ارشاد از عمل خود اطمينان دارد چرا به
وضوح وآشکارا وعلنی نمی گويد به چه علت کتابھايی را توقيف می کند؟
در اداره ی مميزی ارشاد چه می گذرد؟ ھر نويسنده و ھر صاحب اثری و
وراتر از اينھا فرھنگيان ايران حق دارند بدانند چه کسانی در چنين مقامی به
کار گماشته شده اند و چه کسانی براين مردمان حکم می رانند .از آغاز انقالب
در اين اداره عدم سالمت به چشم می خورد.نمونه کم نداريم.ازاين گذشته ھمه
می دانند که برخی ازناشران روابطی خاص با کارکنان وحتی مديروقت اين
اداره ی مميزی دارند  .ھمين ناشرانی که با اھل قلم رفتاری
ناپسنددارند،دربرابر کوچکترين بررس و کارمند اداره ی مميزی با خضوع و
خشوع روبه رو می شوند.در اين مجموعه صاحبان اثر و پديدآورندگان وسيله
می شوند در جھت تأمين منافع متنوع کارگزاران اين دستگاه .مواردی ديده ام
که حتی موضوع اثری را به آشنايان و دوستان می سپارند تا با رونويسی و
بازنويسی ،کتاب آغازين را از اعتبار بيندازند يا جوھر آن کتاب را ازآن خود
جلوه گر سازند .آيا چنين سياستھا و رفتارھايی به سود فرھنگ ايران است؟
چنگيز پھلوان دوم مھر١٣٩٢
مشخصات سه کتاب در حال انتظار:اين يادداشت به ھمان صورت نخستين در
اينجا تکرار می شود.
سه كتاب زير از صاحب اين قلم مدتھاست در انتظار جواز انتشار درجا می
زنند .علت اين انتظار تا كنون به ناشر و به اين قلم اعالم نشده است .تنھا در
يك مورد شفاھی گفته شده است كتاب :تجدد و روشنفكری ،حق انتشار ندارد و
غير مجاز محسوب می شود .علت اين مخالفت نيز به بيان درنيامده است.
نکته :بعدھا نشر قطره اعالم کرد کتاب »ريشه ھای تجدد« نيز توقيف شده
است.

(١تجدد و روشنفکری
اداره ی مميزی وزارت ارشاد اين کتاب را »غير مجاز« دانست .کتاب در
تاريخ  ١٣٨٩/١٠/١به شماره ی  ١٠٩١٧٦٥در اداره ی کتاب به ثبت رسيد و
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در تاريخ  ١٣٩٠ ١/١٧به نشر قطره اعالم شد اين کتاب حق انتشار ندارد.اين
کتاب در  ٦٤٠صفحه است.
(٢ريشه ھای تجدد
اين کتاب در تاريخ  ١٣٨٩/١١/١٧در وزارت ارشاد به شماره ی ١٠٩٨٧٨١
به ثبت رسيد .ھنوز جواب رسمی صادر نشده است .ناگفته اين کتاب که
آن خود ساخته اند اجازه ی انتشار ندارد.
بخشھايی از آن را اين و آن از ِ
اين كتاب پيشتر به چاپ رسيده است .در چاپ حاضر فقط يك رساله ی قديم به
آن افزوده شده است به نام:دروس دوره حقوق اداری عملی ،كه ھيچ معنای
سياسی خاصی ندارد.
اين کتاب در ٤٩١صفحه است.
(٣سياست فرھنگی
اين كتاب كه نخستين متن مستقل نظری و درسی راجع به سياست فرھنگی
محسوب می شود ھنوز در انتظار پاسخ روزگار می گذراند .مشخصات ثبت و
تاريخ ارسال اين كتاب به شرح زير است .متن كامل اين كتاب دوبرابر متن
ارسال شده به ارشاد است .اين کتاب در شکل کنونی  ٢٥٧صفح است .متن
کامل اين کتاب در ٤٤٥صفحه است.شماره ثبت ١١٧٥٠٧٦تاريخ ارسال
٩١/٠٦/١٤

آخرين ويرايش :سه شنبه  ٢مھر  ٠١:٥٠ ١٣٩٢ب.ظ
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شناسنامه
کتاب حاضر در مجموعه ی دفترھای پراکنده تکثير می شود .در اين مجموعه دردوره ی کنونی تا
حال آثار زير را به چاپ رسانده ام:
 -١پرواز با ترانه؛چاپ اول .محدود:تھران ١٣٨٦؛چاپ دوم آلمان.نشر نيما)اسن( ١٣٨٦؛چاپ اول
در نشر آبی در تھران ١٣٨٧؛چاپ دوم نشرآبی.تھران ).١٣٨٧در مجموع چھار چاپ(.
 -٢بيست و دوم خرداد و بحران فروپاشی.تھران  ٢٨تير .١٣٨٨انتشار اينترنتی.
-٣در عزت و خفت روشنفکران.تھران پاييز .١٣٨٨
-٤شورش برحق است.سالگرد جنبش.خرداد.١٣٨٩انتشار اينترنتی.
 -٥تجدد و روشنفکری.١٣٨٩.اجازه ی انتشار نيافت.انتشار محدود در ايران و اروپا.
مجموعه ی دفترھای پراکنده .نشرفراز .تھران ارديبھشت . ١٣٩٠
توجه :گزيده ای از کتاب»درعزت و خفت روشنفکران« را در اينترنت انتشارداده ام .بخشھای ديگر
آن و حتی بخشی از اين گزيده را با آرايشی متفاوت در ھمين کتاب »تجدد و روشنفکری« آورده ام
به اميد اين که اجازه ی انتشار بگيرم .در حال حاضر چاره ای جز اين نيست .با اين حال اجازه
ندادند.
-٦کتاب »ريشه ھای تجدد«.
چاپ کنونی به واقع چاپ دوم اين کتاب است.چاپ اول به سال  ١٣٨٢در تھران توسط نشر قطره
تدارک ديده شد .چاپ کنونی نه تنھا غلط گيری آن چاپ اول است  ،رساله ی ديگری ھم در ارتباط با
حقوق اداری و تاريخ ايران به آن افزوده شده است و پيشگفتاری نيز بر اين چاپ نوشته ام.
-٧کتاب حاضر :سياست فرھنگی.
اين کتاب در طول سال  ١٣٨٩فراھم آمد .در  ١٣٩٠نکته ھايی به آن افزودم .در خرداد ھمين سال
آماده شد برای چاپ .در ايران نتوانستم آن را به چاپ برسانم .حاال که پاييز  ١٣٩٠است اميدوارم
در اروپا به چاپ برسد.
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فھرست گفتارھا
يکی دو نکته

١۴-١٠

سياست فرھنگی

۴٢ -١۵

سياست فرھنگی :مفاھيم پايه

۵۵ -۴٣
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يکی دو نکته
کتاب حاضر دنباله ی کوششھا و نوشته ھای پيشينم است راجع به توسعه،برنامه
ريزی و سياست فرھنگی .يادداشتھايی از اين کتاب را مدتھا پيش فراھم آورده
بودم .يادداشتھا و نوشته ھايی را ھم در ھمين نيمه ی دوم سال  ١٣٨٩و
بھار ١٣٩٠تنظيم کرده ام.ھر نوشته ای رنگ و بوی خاص خود را دارد اما در
مجموع خواسته ام مفھوم سياست فرھنگی را بشکافم و ھمچون مقوله ای مستقل
در عرصه ی فرھنگ شناسی از تأکيد برخوردارسازم و ازاين گذشته با آوردن
چند نمونه ھمين مفھوم سياست فرھنگی را درعمل نيز به بحث بنشانم .شايد به
اين اعتبار بتوان گفت کتاب حاضردر اساس کتابی است نظری وعملی .شايد
بتوان اين کتاب را» سياست فرھنگی درنظرودرعمل« نام نھاد .چنين عنوانی
منطبق است بامحتوای کتاب .بااين حال نخواسته ام چنين کنم .به دو دليل .
نخست آن که ھنوزيادداشتھايی دارم که ازسرگرفتاری به کتاب حاضر نيفزوده
ام .بيش از اين وقت نداشتم و نمی خواستم چيزھايی را که فراھم آورده ام
ھمچنان در انتظار انتشار بگذارم .دو ديگر آن که فروتنی اجازه نداد عنوان
کامل را روی جلد بگذارم .دلم می خواست و می خواھد مجموعه ای مفصل تر
ھمراه با نمونه ھای نظری و عملی بيشتر کنارھم بگذارم تا بلکه آن مجموعه را
شايسته ی چنين عنوانی بدانم .به ھرحال اگر عمری باشد چنين می کنم .
در کتاب »فرھنگ شناسی« آورده ام که نخستين بار در دانشگاه تھرا ن در
دانشکده ی علوم اجتماعی دودرس را به نامھای سياست فرھنگی  /سياست و
برنامه ريزی فرھنگی به عھده گرفتم و به راه انداختم .نخستين بار بود که اين
چنين درسھايی در ايران عرضه می شد .از ھر نظر نو می نمود و طبيعی می
بود که ساختاری ابداعی برای آنھا جور کنم و فراھم آورم .اين دو درس در
رشته ی انسان شناسی عرضه شد .در آن وقت رئيس دانشکده دکتر نادر افشار
نادری بود .دانشگاه تھران درآغازانقالب به او جفاکرد .ھيأت سه نفری منصوب
مھندس بازرگان به مدد بھانه تراشی و باتوسل به بی رحمی او را پاکسازی

11

کردند .مردی بود که ھيچ در بساط نداشت جز کتابخانه ای شخصی و تخصصی
در زمينه ی فرھنگ و چند گليم که درجريان تحقيقات عشايری با دلسوزی و
شيفتگی گردآورده بود .نادر افشار نادری نمونه ای بود از صداقت و در
ھمانحال سادگی .در بيروت درس خوانده بود و در پاريس .ھرچه می خواھم
ظلمی را که بر اورفت از يادبيرون اندازم نمی توانم  .کسانی که از اعدامھای
 ١٣۶٧و ظلمی که برزندانيان رفت سخن می گويند  ،نمی دانند پاکسازيھای
غيرانسانی چه برسر مردمی شريف که در نظام اداری ايران در اينجا و آنجا
خدمت می کردند آورده است يا نمی خواھند به روی خود بياورند بدين سبب
ساده که شماری از آنان در چنين شقاوتی سھيم بوده اند .بسياری از کسانی که
بعدھا در زندانھای جمھوری اسالمی گرفتار آمدند و ستمی توصيف ناپذير را به
جان آزمودند يا در ھمان زندانھا جان سپردند و ديگر آزادی را نيازمودند  ،در
اين پاکسازيھا شرکت جسته بودند يا راه اندازی چنين پاکسازيھايی را تشويق و
تحريض می کردند و به پيش می راندند .کسانی ھم بودند که در کسوت ملی يا
ملی  -مذھبی رياکارانه در برنامه ھای پاکسازی شرکت می جستند .اينان در
رژيم شاه از راه »ژست« ضدکمونيستی سود می بردند واز راه حاشيه نشينی
حساب شده عافيت گاھی می جستند و از قبل رژيم ثروت اندوزی می کردند.
ھمين مردمان در آغاز انقالب حقارت و کينه توزی خود را در کسوت
انقالبيگری آراستند و با ھواخواھی از استقرار رژيم تازه سودھا به جيب زدند و
پاکسازيھا را ستودند .از اين دست از مردمان بايد يکی رابه يادداشت که
دردانشکده ی علوم اجتماعی تنھا به سبب آن که نادرافشارنادری او و درسھا و
دکترايش را جدی نمی گرفت به تيغ پاکسازی راند و با توسل به نھضتی بودن،
گذشته ی غالمی خود را منزه جلوه گر ساخت واز پشتيبانی توده ای رياکاری
در ھمان رشته ی انسان شناسی برخوردار گشت که نه امين بود و نه صاحب
روح .در ھمين ھنگام با آن که مھندس بازرگان نخواست ھيچکس را باالنفراد
بررياست دانشگاه تھران برگمارد ،ھيدت سه نفری او در عمل پاکسازيھای
نابخردانه را تصويب می کرد و خود را در وجود يکی از اعضای خود خالصه
می کرد که انقالبيگريش را با پيوستن فرصت طلبانه به مجاھدين توجيه می
کرد .ھيچکس نبود بگويد چرا عده ای که خود از اعضای ھيأت علمی ھمان
دانشگاه بودند حق داشتند ھمکاران ديگرشان را پاکسازی کنند؟ روزی بايد
ستمی که از راه پاکسازيھا برمردمان بسيار رفت و خانواده ھای بسيار را به
وبرانی سوق داد با دقت و با وسواس بررسی کرد.
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تا نزديکيھای مقطع انقالب در ھمين دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تھران
تدريس اين دو درس را به عھده داشتم تا آن که در آخرسال  ۵٧درست ھنگامی
که ساواک ديگرمسلط بر احوالش نمی نمود سرانجام به عضويت ھيأت علمی
دانشگاه فارابی درآمدم و اين درسھا را درآنجا دنبال کردم  .در اين باره در
جاھای ديگر نوشته ام .
کوششم حاال اين است که در چارچوب رشته ی فرھنگ شناسی به مقوله ی
سياست فرھنگی تشخصی بدھم و اھميت آن را از ديدگاھی دموکراتيک و ملی و
تمدنی بنمايانم .درست در ھمين دوران در جمھوری اسالمی عده ای پيداشده اند
که از راه تفنن و سياست بازی به فرھنگ عالقه نشان می دھند  .يکی از اينان
ھمين حداد عادل است که سخنانی نينديشيده برزبان می راند .يکی از اين سخنان
نينديشيده چيزی است به نام »مھندسی فرھنگی« .می خواھند اين اصطالح من
درآوردی را که گھگاه در خارج از ايران در معنايی ديگر به کاررفته است ،
به جای اصطالح سياست فرھنگی بنشانند .در حالی که ساليان دراز سعی شده
است سياست فرھنگی از بار و معنايی دموکراتيک برخوردار باشد و در خدمت
آفرينندگی قرار گيرد تا بتواند به تدريج خود را از بارمعنايی ايدئولوژيک گذشته
برھاند ،در آشتفته بازار فکری جمھوری اسالمی می کوشند اصطالح مھندسی
فرھنگی را با باری بوروکراتيک و آميخته به فساد اداری رواج دھند تا حتی
برجای ايدئولوژی اسالمی بنشيند و زمينه را برای پُرکردن بيشتر جيب
بوروکراتھای فرھنگی فراھم آورد .اين اصطالح در حدی نبود و نيست که در
اين کتاب فصلی را به آن اختصاص دھم .البته پسانتر در جايی ديگر اگر
فرصتی دست دھد به ترکيب زشت و به تناقضات فکری برآمده از اين ابداع
زيانبار توجه خواھم داد.
کتاب حاضر مفھوم سياست فرھنگی را اززاويه ھای گوناگون برمی رسد و
تصور می کنم مھتراز ھمه آن که اين مفھوم را پيوند می زند با مفھوم حقوق
فرھنگی .از اين راه خواسته ام برغنای مفھوم سياست فرھنگی بيفزايم و افقھای
تازه ای در ارتباط با اين مبحث در زبان فارسی بگشايم .در طول رساله توجه
داده ام که در کشورھای مختلف و از نگاه محققان گونه گون اين مفاھيم به چه
نحو و به چه معنايی به کار می روند و با چه تحوالتی روبه رو شده ايم.
از آنجا که خواسته ام به پيشينه ی اين مباحث در ايران نيز توجه دھم بخشی را
به نام اسناد به کتاب افزوده ام .چند قانون و چند متن سياست فرھنگی را
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گردآورده ام که به فعاليتھای اداری و فرھنگی در دورژيم پھلوی دوم و
جمھوری اسالمی توجه می دھند .اساسنامه ی مرکز اسناد فرھنگی آسيا را ھم
که خود به راه انداختم در اين مجموعه گنجانده ام تا يک نگاه و کوشش تمدنی را
در آن رژيم بنمايانم .بخشی از اين اسناد از شورای عالی فرھنگ و ھنربرآمده
اند .آن شورا به ھرحال بنيانگذار مباحث سياست فرھنگی در ايران بود.
نشستھايی را راه انداخت و گفتگوھايی را سروسامان داد .حاصل بخشی از آن
مباحث را به صورت جزوه نيز مستقل انتشار داده بود .يکی از آن جزوات را
که به بحث و گفتگو اختصاص يافته بود دراينجا قرارداده ام به خصوص از اين
نظر که نشان دھم چه کسانی در آن ھنگام در اين دست از مباحث فعاالنه شرکت
جسته بوده اند .از چپ و ميانه و ليبرال گرفته تا ھواخواھان ھويت اسالمی در
آن رژيم يا اسالمخواھانی که ھمراه با انقالب  ۵٧اين کسوت را برتن کردند و
از فعاالن رژيم جمھوری اسالمی گشتند .اين ھمه به جھت آن که ببينيم مخالف و
موافق درآن مقطع ازنظرانديشه ھای عام فرھنگی تفاوتی به نمايش نمی گذاشتند.
در کنار اينھا مجموعه ای ترتيب داده ام از مباحثی که در ارتباط با ويدئو در
ايران به راه افتاد به خصوص پس از انتشار مقاله ای از اين قلم راجع به ويدئو
و عبث بودن سياست کنترل و ممنوعيت .اين مجموعه را می توان يک مطالعه
ی موردی نيز نام نھاد .ھنگامی که مقاله ام به نام »ويدئو  ،يک رسانه ی
خطرناک« انتشار يافت  ،کار به شورای امنيت ملی کشيد .می خواستند مرا به
بند بکشند اما چنان که پسانتر شنيدم براثردخالت يکی دوتن ازشرکت کنندگان در
آن نشست ازدست زدن به چنين اقدامی واپس نشستند .اين مجموعه يا پرونده ی
ويئو نشان می دھد سياستھای فرھنگی در جمھوری اسالمی به چه نحو شکل می
گيرند :نخست ھراس است و سرکوب  ،سپس عقب نشينی است و در اختيار خود
آوردن ھمان ميوه ھای ممنوعه به قصدسودجويی .چنين سياستھايی در اين
جمھوری اسالمی بارھا و بارھا به اجرادرآمده و تکرار شده است .آزموده را
نبايد بازآزمود.
جمھوری اسالمی ھمين روشھا را در ارتباط با ماھواره و اينترنت به کار بسته
است به حدی که حاال اين ھر دو تبديل شده اند به يک معضل حکومتی وھم
اکنون تبديل گشته اند به منبع درآمد ھر چند محدود و در آينده ای نه چندان دور
تبديل می شوند به منبع بزرگ درآمد برای ھمين دست اندرکاران .
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اگر عمری باشدکتاب ديگری در ارتباط با سياست فرھنگی فراھم خواھم آورد
که گوشه ھايی ديگر را در بر می گيرد .بدين ترتيب زمينه ساز بخشی ديگر از
مباحث فرھنگ شناسی می شوم .نوشته ھايی ديگرھم دارم که در اين لحظه به
آنھا دسترسی ندارم.اميدوارم روزی بتوانم ھمه ی اين نوشته ھا رايکجاگردآورم.
انديشه خرداد ٩٠
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سياست فرھنگی
 -١سياست فرھنگی را در اصل به معنای شکل و شيوه ی ارتباط فرھنگ و
دولت مطرح کرده اند .اين مفھوم به گونه ای که اکنون مطرح شده است در
دوران جديد به خصوص درسالھای دھه ی شصت قرن بيستم تنظيم شد و به
تدريج رواج يافت .کسانی که ارتباط فرھنگ و دولت را ھمچون مقوله ای
مستقل مطرح ساختند می خواستند توجه دھند که فرھنگ بايد دراختيار ھمه ی
مردم قرارگيرد .برخالف گذشته که آموزش به تنھايی می توانست به فاصله
گذاری ميان مردم يک سرزمين بينجامد و تمايز ميان نخبگان جامعه و افراد
عادی را به نمايش درآورد  ،حاال با توسعه ی اجتماعی و ظھور اشکال متنوع
توليد و اشاعه ی فرآورده ھای متنوع در عرصه ی فرھنگ  ،تفاوتگذاريھا نه
فقط بيشترکه گونه گون شده بود و نابرابريھا ی فرھنگی به صورتھای مختلف
سربرافراشته بود .از اين رو به باور طراحان سياست فرھنگی می بايد با
رويکردی دموکراتيک به مقوله ی فرھنگ و پرداختی تازه از مفھوم ارتباط
فرھنگ و دولت  ،امکاناتی جديد فراھم آورد تا شھروندان بتوانند يکسان از
مواھب و محصوالت فرھنگی برخوردار شوند .بدين ترتيب در اينجا با چند معنا
سروکارداريم .يکی مفھوم فرھنگ است ،ديگری دولت ،سومی توليد
فرھنگی،چھارمی اشاعه ی فرھنگ و پنجمی دسترسی يکسان به فرھنگ به
معنای دموکراتيک کردن فرھنگ .به بيان ديگر وقتی از ارتباط فرھنگ با
دولت سخن می رود منظور اصلی چيزی نيست جز فراھم آوردن شرايطی
يکسان برای ھمه ی اتباع يک سرزمين يا آنچه که امروز بيشتر سرزبانھا افتاده
است ،برای ھمه ی شھروندان يک کشور ،جھت برخورداری از فرھنگ .به
ھمين سبب ھم به منظور ساده سازی اين مقوله گفته شد بايد در مسير »فرھنگ
برای ھمه« انديشيد و گام برداشت.
اين رويکرد تازه به فرھنگ و ارتباط آن با دولت به معنای آن نيست که با مقوله
ای يکسره نو سروکار داريم .اين ارتباط ھمواره در طول تاريخ وجود داشته
است اما ھيچگاه نه دولت در حد کنونی سازمان يافته بوده است و نه فرھنگ به
اين ميزان آگاھانه در جامعه ھای بشری درخواست شده وبر ضرورت اشاعه ی
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ھمگانی آن تأکيد گذاشته شده است .از اين روست که می توان گفت با تجلياتی
تازه از مفھوم فرھنگ و دولت روبه رو می شويم.
 -٢به اعتباری که توضيح داديم سياست فرھنگی مقوله ای است که به موضوع
دخالت دولت در حوزه ای می پردازد که ديگر قابل انکار نيست و امروز ناچار
آن را در کنار آموزش،امور اجتماعی و اقتصاد می گذارند و از صبغه ای
مستقل برخوردار می سازند .ھمين که فرھنگ را ھمچون مقوله ای مستقل در
کنار ديگر حوزه ھای زندگی اجتماعی قرار می دھيم و از اھميتی برابر با
عرصه ھای مھمی چون آموزش و اقتصاد برخوردار می کنيم به معنای آن است
که بايد به مقوله ی دخالت دولت در اين حوزه يا به به بيان ديگر ارتباط فرھنگ
با دولت برابر با بخشھای ديگر بنگريم و مفاھيم روشھای خاص بپرورانيم تا
درک اين مقوله و اھميت آن را بشناسيم و بشناسانيم.
روزگاری بود که رفتار روشنفکرمآبی در اروپا و در ايران ھرگونه دخالت
دولت را در عرصه ی فرھنگ نفی می کرد و در برابر چنين مداخله ای
ايستادگی به خرج می داد .اکنون اين روزگار سپری شده است .حتی آفرينندگان
مستقل در مواردی خواستار حمايت می شوند .حکومت را به حمايت می خوانند
و در ضمن آگاھانه بر استفاده از امکانات عمومی اصرار می ورزند .بدين
ترتيب دخالت دولت در حوزه ی فرھنگ را بسياری می پذيرند اما بر سر نوع
اين دخالت و ماھيت آن به بحث می نشينند .ھمه چيز حاال از اينجا شروع می
شود.
 -3در اينجا به اختصار يادآور می شوم که منحصر ساختن مقوله ی سياست
فرھنگی به ارتباط فرھنگ با دولت رويکردی قديم است .ھستند بسياری
سازمانھا و نھادھای غيردولتی که سياست فرھنگی خاص خود را پيش می
گيرند .بدين اعتبار رويکر سامان يافته ای که از اروپا آغاز شد و سازمل
فرھنگی – آموزشی سازمان ملل را دربرگرفت می کوشيد مقوله ی سياست
فرھنگی را در چارچوب دولت بربرسد  .اين رويکرد نادقيق و ناکامل بوده
است .در اينجا خوب است به چند مورد اشاره کنم تا به موقع به آنھا بپردازم.
نخست بايد از ارتباط سازمانھای غيردولتی با فرھنگ سخن بگوييم .بارزترين
نمونه ی آن را می توان در فعاليتھا و نگرشھای فرھنگی احزاب جست و جو
کرد .اما مقوله ی سازمانھا به سازمانھای سياسی ختم نمی شود .سازمانھای
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آموزشی کوچک و بزرگ و سازمانھا و باشگاه ھای ورزشی و سازمانھايی از
اين دست ھمه در ھمين رده قرار می گيرند .ھريک از اينھا سياستھای فرھنگی
خاصی پيش می گيرند که مستقل از دولت سرو سامان پيدا می کنند.
دو ديگر بايد توجه داشت به سياستھای فرھنگی سازمانھا و تشکلھای گوناگون
مذھبی که ھر کدام سياستی ويژه را پی می گيرند و تبليغ می کنند .از اين دو
مقوله که بگذريم بايد به فرقه ھای معنوی نگاه انداخت .از فرقه ھای عرفانی
گرفته تا گروه ھای ورزشی – معنوی و تشکلھايی ديگر از اين دست .امروز
عالوه بر ھمه ی اينھا بايد به فعاليتھا و نگرشھای فرھنگی گروه ھای مدنی نيز
نگاه انداخت.
بدين اعتبار ما می توانيم فعالً برای آن که به بحث خود ادامه دھيم به دو مقوله
ی کلی شامل دولت و غير دولت )يا :حوزه ی مدنی ( بسنده کنيم .طبقه بندی
اين دو حوزه را در جاھای مختلف بررسی می کنيم.
-۴امروز شعار »فرھنگ برای ھمه« آسان سرزبانھا افتاده است  .ھمه آن را
به کار می گيرند و از اين راه ژستی دموکراتيک به نمايش می گذارند .ھيچ کس
ديگر در حوزه ی عمومی قادر نيست اھميت فرھنگ را برای ھمه ی افراد يک
جامعه ناديده بگيرد و دست کم از اشاعه ی فرھنگ برای ھمه به صورت لفظی
ھم که شده سخن نگويد.
ايران پيش از انقالب  ۵٧با آن که وزارتخانه ا ی به نام فرھنگ وھنرداشتيم
در
ِ
ھمه ی دست اندرکاران برنامه ريزی عمومی به فرھنگ به صورت کااليی
لوکس می نگريستند .در سازمان برنامه و بودجه تصويب طرحھای فرھنگی از
اولويت برخوردارنبود و ھر وقت که بودجه ای اضافی در اختيار برنامه ريزان
آن سازمان قرار می گرفت به فرھنگ اختصاص می دادند .تازه اين کار را ھم
با توجه به ميزان نفوذ افراد يا سازمانھای تقاضاکننده سرو سامان می دادند .بدنه
ی کارشناسی و برنامه ريزی در سازمان برنامه و بودجه با مفھوم فرھنگ و
اصل بنيادی فرھنگ برای ھمه بيگانه بود .شگفت آن که در ھمان دوران تاالر
روردکی ساخته شد و تئاتر شھر راه افتاد و صدھا فعاليت فرھنگی ديگر .از اين
گذشته منصفانه بايد گفت در ھمان دوران بود که اصوالً مباحث بنيادی در
عرصه ی فرھنگ و برنامه ريزی به راه افتاد  .فعالً به اين حوزه ھا اشاره می
کنم تا سرفرصت آنھا را شرح دھم.
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اين حد از توجه به فرھنگ يا فرھنگ برای ھمه در دوران پيش از انقالب نه با
برنامه ھای توسعه ھمخوانی داشت و نه با انديشه ی توسعه ی ھمه جانبه
سازگار بود .ھرچه در حوزه ی فرھنگ انجام می شد از ھمگامی با ھمان
برنامه ھای توسعه باز می ماند و يارايی آن را نداشت که پاسخگوی نيازھای
بالفصل باشد.
»ھيلمار ھوفمن« که در کشوری محافظه کار چون آلمان سرانجام توانست
مباحث مرتبط با سياست فرھنگی را به گونه ای متفاوت و قابل قبول دامن بزند
می نويسد »فرھنگ برای ھمه« نمی خواھد به عرصه ی ھنرھای حرفه ای و
کمبودھای نخبگان توجه دھد  ١.اين شعار خواھان آن است که ھر شھروند بتواند
در وضعيتی قرار بگيرد که قادرباشد به ھمه ی عرضه ھا و آشکارگيھای ی
ھنر صرف نظر از درجه و ميزان تخصصی بودن آنھا دسترسی داشته باشد يا
آنھا را درک کند .در اين جا فرض براين است که شھروندان بتوانند زمان کافی
در اختيار داشته باشند و در حد معينی ھزينه کنند يعنی از نظر مالی سھم بگيرند
بی آن که با محدوديتھای مالی روبه روشوند .به بيان ديگر بھره مند شدن از آثار
ھنری نبايد محدود شود به گروه ھای خاص درآمدی و در عمل دور از دسترس
عملی شھروندان عادی واقع شوند.
به عقيده ی »ھيلمار ھوفمن« شعار فرھنگ برای ھمه يعنی فرھنگ را برای
ھمگان درطبق عرضه گذاشتن  ،نه فقط برای گروه ھای معين يا برای گروه
ھايی برخوردار از دانش تخصصی يا برای آنان که با شعار فرھنگ آلترناتيو
خود را متمايز می کنند يا برای نخبگان که در جستجوی فرھنگ حرفه ای قدعلم
می کنند.
در اينجا به خاطر می آورم دوران دانشجويی را در شھر وين .در آن ھنگام
اپرای وين معروفترين اپرای اروپا به حساب می آمد و در ھمان حال اين امکان
وجود داشت که بتوان با صرف اندکی پول و پرداخت وروديه ای به بھای يک
شيلينگ اتريش در آخرين طبقه در آن گوشه ھا جايی ايستاده برای خود دست و
پا کرد .اپرای وين در طبقات باال در آن دوران فضايی را اختصاص داده بود به
تماشاگران بی بضاعت علی الخصوص به دانشجويان که با صرف کمی پول
بتوانند به تماشای اپرا بيايند .اين ھنگام برابر است با دوران پس از جنگ جھانی
‐Hoffmann,Hilmar.Kultur Für Alle.Fischer Verlag.FfM 1979.P.11.
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دوم که انديشه ھای برابرطلبی ھمه جا موج می زد  .با اين حال ديگر تأسيسات
ھنری مانند تماشاخانه ھا از چنين امکاناتی به اين حد برخوردار نبودند .البته با
ھمه ی اين احوال امکانات گروھی برای برخوردار گشتن از نمايشھای ھنری
به بھای ارزان در ھمه جا در دسترس مردم قرار می گرفت .گاه سازمانھا يا
شرکتھا موجباتی فراھم می کردند برای ھمکاران و کارمندان خود و گاه
مؤسساتی تماشای برنامه ھای ھنری را با سازماندھی و دريافت حمايتھای مالی
از دولت به قيمتی مطلوب برای مردم عادی ممکن می ساختند .اين دوران را
بايد در ضمن برابر داسنت با گسترش کم مانند فقر در ھمه جا .خرابيھای جنگ
را جا بجا می ديديم و با زندگی محاسبه شده ی مردم عادی لحظه به لحظه روبه
رو بوديم .با ھمه ی امکاناتی که برشمردم بارھا اتريشيانی سالمند را می ديدم
که می گفتند در سراسر زندگی خود موفق به تماشای حتی يک برنامه ی اپرا
نشده اند .از اين رو وقتی »ھيلمار ھوفمن« از زمان ،پول و فرصت برابر سخن
می گويد بايد با دقت به آنھا گوش فرا داد .سخن او به معنای آن است که حتی
بليط ورودی يک شيلينگی به تنھايی کافی نيست .مردم بايد قادر باشند وقت کافی
نيز به دست آورند تا بتوانند به تماشای برنامه ھای اپرايی و مانندش بنشينند.
کارگری که از کله ی سحر تا شام کار می کند حتی اگر بتواند بليطی ارزان
قيمت به دست آورد قادر نيست وقت مناسب برای تماشاکردن يک برنامه ی
اپرايی جمع و جور کند .در زبان آلمانی در آن ھنگام معروف بود که دوشنبه را
»دوشنبه ی آبی« می ناميدند .بدين معنا بود که کارگران دوشين را تا ديرھنگام
می نوشيدند و نخستين روز کار ھفته را سرمست يا خمارآلوده می آغازيدند.
ھرچه در جيب می داشتند خرج می کردند و باقی روزھای ھفته را با قناعت
سپری می کردند .دستمزد در آن روزگار ھفتگی پرداخت می شد.
در ھمين دوران که ما دستخوش انديشه ھای بی بنياد سياسی به خصوص چپ
می شديم در يکی از برنامه ھای سوسياليستان اتريشی آمده بود که ھوای سالم
بايد در دسترس ھمه ی مردم قرار بگيرد .از ياد نمی برم گفته ھای دوست چپ
انديشی را که برنامه ی سوسياليستان را مسخره می کرد .در دورانی که نبرد با
سرمايه داری ھمه ی چپ انديشان را مفتون و مسحور ساخته بود دم زدن از
ھوای آزاد برای ھمگان جلوه ای غيرجدی به نمايش می گذاشت .حاال و حتی
مدتھا پيشتر معلوم شد سوسياليستان اتريشی به ميزان در خورتوجھی از زمانه
ی خود پيش بوده اند .سنت سوسياليسم اتريشی را »آسترومارکيسيم« می ناميدند
که از سنت سوسياليسم روسی فاصله نگاه می داشت .اينان می گفتند ھيچ کس
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حق ندارد ھوا را آلوده کند .ھوا موھبتی است طبيعی که انسانھا بايد در حفظ آن
کوشا باشند.
حاال که »ھيلمار ھوفمن« که نظريه پردازی است آلمانی و مدتھا پس از
نشستھای آغازين جھانی يونسکو به ضرورت ايجاد فضايی مناسب برای
ھمگانی کردن فرھنگ توجه می دھد درک می کنيم انديشه ھايی که پيش از آن
در مقياس اروپايی سربرآورده بود ه اند سرانجام سازمان ملل و يونسکو را به
راھی دموکراتيک در عرصه ی فرھنگ سوق داده بوده اند .از انديشه ھايی که
در عرصه ی سوسياليسم نيزنشأت گرفته اند پسانتر يادخواھيم کرد.
»ھوفمن« خواستار دسترسی ھمگان به فرھنگ است .بدين تريب تصور می کند
با چنين خواسته ای فضايی دموکراتيک در جامعه به بار می نشاند و گروه ھای
مختلف اجتماعی قادر می شوند بنا به تمايالت و نيازھای خود فرھنگ مورد
نطرشان را دنبال کنند و از آن بھره بگيرند و لذت ببرند .به باور او چنين
استنباطی از فرھنگ به طور طبيعی قدعلم می کند زيرا که ھمه براثر کار و
کوششان تحقق و شکلگيری آن را ممکن می سازند و مصرف برابر و يکسان
از آن يعنی استفاده از فرآورده ھای آن را حق خود می دانند .از اين گذشته
»شعار فرھنگ برای ھمه« ضرورتی است انکار ناپذير در جھت توسعه ی
اجتماعی و غنابخشيدن به مباحث گونه گون در سطح جامعه .از اين گذشته در
درازمدت چنين استنباطی از فرھنگ امری حياتی و ضرورتی ترديد ناپذير
برای جامعه و فرد به شمار می رود .او معتقد است که چنين محور مھمی را
نبايد در انحصار سياستمداران و سياستگزاران فرھنگی قرار داد  .در اينجاست
که او خواستار رويکردی علمی و به خصوص دانشگاھی به حوزه ی فرھنگ و
٢
چنين استنباطی از فرھنگ می شود.
آشنايان با نظام دانشگاھی در آلمان نيک می دانند بارھا سعی و کوشش در جھت
استقراررشته ای به نام فرھنگ در اين کشور با مقاومتھايی جدی روبه رو شده
است .حتی رويکر د خود »ھوفمن« نيز آسان رواج نگرفته است .با اين حال
وقتی که او اين چيزھا را می نوشت استنباطی درست از روح و روند زمانه
داشته است و در فاصله ای نه چندان دور شاھد به ثمر نشستن نگرشھايش شده
است .آنچه که او می خواسته است امروز بس ساده جلوه می کند .به نظام
‐Ibid.Pp.12‐13.
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دانشگاھی آلمان پيشنھاد می کرده است مباحث جھانی را در زمينه ی فرھنگ به
بحث و تحقيق بسپارد و پژوھش تجربی را در عرصه ی فراگردھای فرھنگ
در گذشته و اکنون در معرض بررسی قرار دھد و عالوه براينھا به تحقيق در
ارتباط با زيرساختھای فرھنگی دل ببندد .از جامعه شناسان،برنامه ريزان علمی
و انسان شناسان که به ھرحال با موضوعات سياست فرھنگی سروکاردارند می
گويد تا کی می توان چنين مھمی را به غيرحرفه ايھای متفنن سپرد و از
سياستمداران بوالھوس و متخصصان سياستباز انتظار داشت بسته به شرايط به
چنين پھنه ی حساسی نگاه بيندازند؟
البته اکنون در حوزه ی دانشگاھی برخی از توصيه ھای او و توصيه ھای
کسانی که به فرھنگ از راه سياست فرھنگی عالقه نشان داده اند در جلوه ھای
گونه گون به کار بسته می شوند .به اين جنبه از قضيه و اصوالً رشته ی
فرھنگ در جايی ديگر می پردازيم.
 -۵مفھوم فرھنگ در ارتباط با سياست فرھنگی چيست؟ آيا اصوالً در اينجا
پرسشی درست مطرح می کنيم؟ ايا می توان مفھوم فرھنگ را با اعتباری نسبی
و موردی به بحث گذاشت؟ اينھا پرسشھايی بس دشوار و پيچيده اند و بی ترديد
بايد با آنھا درست وررفت و به ھمين لحاظ ھم بايد قادر بود پاسخھايی مناسب و
دانش پسند جمع و جور کرد.
فعال ً در اينجا به نگاه يا نگرش ھمين آقای »ھوفمن« توجه می دھيم .می نويسد
به طور متعارف امروز ديگر مفھوم فرھنگ را ازمفھوم تمدن متمايز نمی
سازيم .به ھمين سبب ھم کسانی که با فرھنگ سرو کار دارند نمی توانند از خود
سلب مسئوليت کنندوفرھنگ را ھمچون چيزی واالتر بنمايانند و برفراز تمدن
قرار دھند .از اين گذشته بايد از اين تمايز گذر کنيم و آن را کنار بنھيم زيرا که
تحت ھمين عنوان بدترين وحشيگريھا را در قرن بيستم توجيه کرديم و در ضمن
امروز دريافته ايم که ارتباط ما باطبيعت يا برخورد ما با پيشرفت تکنولوژيک
نيز جزئی از »فرھنگ« به حساب می آيند .از قول »والتر شل« که رئيس
جمھور آلمان شد نقل می کند که در  ١٩٧١در جريان يک مباحثه در ارتباط با
برخورد به سياست فرھنگی آلمان در خارج از کشور خود گفته بود ما بايد
چارچوب کنونی زيباشناختی – آکادميک فرھنگ را از ھم بگسليم و کار
فرھنگ را در ھمه ی زمينه ھای بين المللی و روابط اجتماعی بگسترانيم  .به
عقيده ی والتر شل فرھنگ امتياز ويژه ای نيست که در اختيار شماری اندک از
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مردمان قرار بگيرد  ،بل چيزی است برای ھمه يعنی در اختيار ھمگان قرار
داده می شود .والتر شل گفت ما نمی توانيم تنھا با احترام گذاشتن به باخ و
بتھوون روزگار بگذرانيم  ،بل بايد به مبرمترين پرسشھای دورانمان بپردازيم به
خصوص به آموزش بزرگساالن ،برنامه ھای کمک آموزشی،اصالح نظام
٣
مدرسه  ،مسائل و معضالت محيط زيست نگاه بيندازيم و توجه بکنيم.
»ھيلمار ھوفمن« می گويد امروز دريافته ايم که مفھوم فرھنگ را در مجموع به
معنای تجلی و ابزار »تحول« انسان ،تکامل مستمر و تحقق کمال شخصی او در
نظر می گيرند و چنان که کارل مارکس در »گروند ريسه « می گويد حرکتی
ب شدن  .به عقيده ی »ھوفمن« چنين معنا و دريافتی از
است مطلق در چارچو ِ
فرھنگ در جھت مفھوم فرھنگ در ساختار انسان شناسی فرھنگی سير می کند.
در اينجا او تعريف »و .اِ .مولمن« ، ٤انسان شناس فرھنگی آلمانی را می آورد
که می گويد فرھنگ مجموعه ی اشکال خاص زيستی مردمی معين به شمار می
ورد به انضمام وضعيت روانی حاکم بر آنھا و ھمچنين خاستگاه ارزشی شان.
چنين تعريفی از فرھنگ علی االصول با بھره گيری از گستردن چارچوب
معنايی ،به سروسامان دادن از مفھوم فرھنگ دل می بندد.
»ھوفمن« معتقد است که با گستردن چارچوب معنايی فرھنگ قصد ندارد به
سازماندھی زير مجموعه ھايی از يک تعريف روبياورد .می خواھد از يک
مفھوم سنتی فرھنگ که آن را منحصراً وابسته به نھادھای)= سازمانھای(
فرھنگ مانند موزه،اپرا وکتابخانه می سازد ،فاصله بگيرد .از اين گذشته بدين
ترتيب »ھوفمن« قصد دارد با گستردن چارچوب معنايی فرھنگ چنين حوزه ای
را محدود به محافل سنتی و کوچک متخصصان نکند و آن را در دسترس حوزه
ای وسيع تر از فرھنگ آشنايان و کارشناسان قرار دھد زيرا بنا به باور برتولت
برشت  ،فرھنگ به معرفت و آگاھی نياز دارد.
با اين حال وقتی که عنوانھايی محدود کننده از نوعی ديگر به کار می گيريم
کليت ھمين مفھوم گسترش يا فته ی فرھنگ فرومی کاھد و برای مثال تبديل می
شود به فرھنگ نمايندگی يا فرھنگ منتخب ،فرھنگ مقابل يا فرھنگ
آلترناتيو)= که می توان آن را دگرفرھنگی نيز نام نھاد( ،فرھنگ بورژوايی،
فرھنگ ديالکتيک و جز آن .اين نوع بخش بنديھا يا فصل بنديھا اغلب با ابھام
‐Ibid.P.13.
‐W.E.Mühlmann.
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نيز آغشته می شوند و به ھمين لحاظ ھم به ابھام زدايی نياز دارند .سياست
فرھنگی ناچار بايد با شفافيت کار کند و از ابھام حتی ابھامھايی که خود
پديدآورده است بپرھيزد تا به نتيجه ی مطلوب برسد» .ھيلمار ھوفمن« می
نويسد قصد داشته است در کتاب خود مفاھيم به کار رفته در حوزه ی فرھنگ
٥
را از ابھام بپيرايد و ادعا و واقعيت را با ھم مقايسه کند .
 -۶فرھنگ را پراکسيس زندگی نيز تعريف کرده اند .اين مفھوم فرھنگ به
ارتباط ميان شکوفايی زيستی و خصوصيات شغلی توجه می دوزد .مفھوم
فرھنگ در اينجا به تجربه ھای زيستی اشاره دارد و به واقع به چيزی دل می
بندد که آن را زندگی روزانه می نامند .بديھی است که در اين زندگی روزانه
،حرفه و شغل فرد نقشی مھم بازی می کند .به ويژه در جامعه ی صنعتی است
که شغل نقشی محوری کسب می کند و می کوشد در ھمه ی ارزيابيھا جايگاھی
خاص به خود اختصاص دھد .با اين حال »ھيلمار ھوفمن« معتقد است نبايد
فرھنک را زير مجموعه ی شغل دانست .
پراکسيس زيستی را به آلمانی  Lebenspraxisمی گويند .ھنگامی که ما
فرھنگ را ھمچون مقوله ای در ارتباط با پراکسيس زيستی مطرح می کنيم
ناگزير وارد مقوله ی عملی فرھنگ واقعی و فرھنگ در زندگی روزانه می
شويم .در اينجا ديگر با فرھنگ ھمچون مقوله ای واال سروکارنداريم .فرھنگ
چيزی نيست خاص نخبگان و فرھيختگان  .فرھنگ به ھمه تعلق دارد و ھمه
حق دارند از دستاوردھای آن بھره بگيرند .ھرآنچه که روزانه رخ می دھد از
توجه ما برخوردار می شود و ھمينجاست که سعی می کنيم معنای فرھنگی
رفتارھا و فعاليتھای گونه گون را درک کنيم و بفھميم.
وقتی »ھوفمن« می گويد نبايد فرھنگ را زير مجموعه ی جھان شغلی و فضای
کار بسازيم يا به بيان ساده تر می توان گفت نبايد فرنگ را تابع محيط شغلی
کرد ،منظورش اين است که کيفيتھای شغلی بنابر تحقيقات مختلف تنزل کرده
است و تابعيت فرھنگ از کار با خطر کاھش کيفيت مواجه می شود .تازه
»ھوفمن« اين نکته را در ارتباط با محيط شغلی در اروپا به خصوص آلمان بر
زبان می راند که در قياس با جھان شغلی در کشوری چون ايران به مراتب
باالتر قرار دارد .مدارس حرفه ای در آلمان قصد داشتند متخصصانی با کيفيت
‐Ibid.14.
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تربيت کنند اما ھمواره به نتيجه ی مطلوب دست نيافتند .امروز روشن است که
محيط شغلی آميخته می شود با عناصر کيفی معينی که خصلتی غير حرفه ای
دارند .تعامل اجتماعی و مشارکت اجتماعی در حوزه ی کاری در تعيين
خصوصيات مدرن شغلی نقش دارند و خواستار سازگاری و ھمسازی با
دگرگونيھای تکنولوژيک و علمی ھستند .بدين ترتيب وظايف و مسئوليتھای تازه
ای به سياست فرھنگی واگذار می شود .سياست فرھنگی در چنين فضايی به
زعم »ھوفمن« در بسياری از حوزه ھای دگرگون شده در عرصه ی
خصوصيات بنيادين شغلی  ،نقش واسطه را به عھده می گيرد .در واقع در اينجا
»ھوفمن« بی آن که برزبان بياورد يا حتی آگاھی ژرفی را به نمايش بگذارد از
سياست فرھنگی پويا در پھنه ی پراکسيس زيستی يعنی در ارتباط با زندگی
روزانه ياد می کند.
او ازجامعه شناسانی سخن می گويد که »عقب نشينی به حوزه ی خصوصی «
را تبليغ می کنند» .ھوفمن« معتقد است که چنين نگرشی تمام نظام بيمه ی
اجتماعی يا امنيت اجتماعی را با معضالت گونه گون درگير می کند .ھمياريھای
بديھی ميان انسانھا در گذشته  ،اکنون به سبب انزوا گزينی فرومی کاھد .
بيماريھای روانی فزونی می گيرد .صرف نظر از نوع داوری ما نسبت به اين
گفته ی »ھوفمن« مھم اين است که به باد بسپريم که تبليغ نوعی از نگرش و
نوعی از پيشرفت در بستر زندگی و حرفه تجليات جنبی اثرگذاری بر ھمين
زندگی روزانه می نھد.
»ھوفمن« از اين عرصه در می گذرد ومی گويد با توجه به ابعاد سياسی ھم
که شده بايد گسترش حوزه ی فرھنگ را يک ضرورت بدانيم .دموکراسی
نيازمند ارتباطات است  ،نيازمند ممارست در شيوه ھای فرھنگی و رفتاری
خاص و ھمچنين گستراندن حوزه ی عمل اجتماعی وراسوی خانواده است .يک
نظام دموکراتيک به عقيده ی او متکی است به ھدايت بازده ارزشھا و جھت
يابيھای فرھنگی است .رژيمھای غير دموکراتيک در دراز مدت نه فقط صلح
اجتماعی و فرصتھای بقا  ،بل بنيادھای فرھنگی بشريت را ھم به خطر می
٦
اندازند.

‐Ibid.P.15.
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اين سخن آخر »ھوفمن« را بايد دست سنجيد .ممکن است است به دست کسانی
بيفتد که دخالت و ھدايت را در ھمه ی امور زندگی ترويج می دھند و نوعی
»فقه زيستی « را در شرايطی متفاوت از جامعه ی سنتی می پسندند .شايد
نويسنده ی ما می خواھد بگويد در دموکراسی بازده فرھنگی مھم است در حالی
که در عرصه ی نظامھای غير دموکراتيک چنين بازده و دستاوردی فاقد اھميت
است زيرا که نظام استبدادی قادر است بدون سنجش بازده ،حيات خود را دوام
بخشد و در نھايت اما ھمه چيز را به خطر بيفکند.
از آنچه آمد »ھوفمن « می خواھد بر ضرورت ارتقا سطح فرھنگی عمومی
تأکيد بنھد .او به زيست عمومی و حيات شغلی و دگرگونيھای پديدآمده بر اثر
تحوالت علمی توجه می دھد و سياست فرھنگی سازگارشونده ای را می طلبد.
با اين حال بی وقفه به جنبه ای ديگر از اين موضع می پردازد .می نويسد اين
گونه مفھوم فرھنگ  ،حوزه ھای مختلف ھنرھا را که سياست فرھنگی با آنھا
سرو کار دارد در برنمی گيرد .خأليی پديدار می شود که پرسشی را با خود به
ھمراه می آورد :به چه ترتيب می توان اين خأل را پُرکرد؟ از طريق
فرھنگی خالقيتھا  ،از طريق ورزش يا به
ھنرھا،آموزش  ،پرورش اجتماعی –
ِ
روشی ديگر؟
» -٧ھوفمن« سعی دارد در ارتباط با ھنر يا ورزش ،سودمندی آنھا را در
عرصه ی حيات عمومی نيز به بحث بگذارد .از »ژان کوکتو« نقل می کند که
گفته بود»شعر اجتناب ناپذير است ،اما خوب می بود اگر می دانستم چرا؟
به با ور او اغلب به سبب فوايد جانبی از ضرورت ھنرھا سخن می گويند.
»ھوفمن« قبول دارد که سودمنديھای جانبی ھنرھا و تأسيسات پرورنده ی ھنر
در مالحظات مرتبط با با سياست فرھنگی کاربردی جايگاھی شناخته شده دارند.
سياستمداران و نمايندگان شوراھای شھری در آلمان نيک آگاھند که ھنر بر
ارزش فضای مسکونی و اوقات فراغت می افزايد و آنھا را بھبود می بخشد .به
مددھنرو سازمانھای ھنری بايد حتی المقدور صنايع پاکيزه را رواج داد و در
ھمانحال قدرت خريد نيروھای ھدايت کننده و رھبری کننده را در شھرھا تقويت
کرد  .او در واقع می خواھد بگويد ارزش ھنر را نبايد محدود کرد به يک
ارزش موردی  .ارزش ھنر بيش از اين چيزھاست .وقتی شما ھنر را در
محدوده ی ارزش موردی قرار می دھيد و سودمندی کاربردی برای آن در نظر
می گيريد  ،در اين صورت اگر چيزی ديگر بتواند جانشين آن شود در اين
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حالت ھنر ديگر ضرورت خود را از دست مدھد و آن عنصر جانشين ،جای آن
را می گيرد.
البته اين سخنان »ھوفمن« ھنوز خصلتی عام و کلی دارند .آسان نمی توان
مصداق آنھا را تعريف و تعيين کرد .در آلمان برای مثال در شھری مانند
مونستر که يک شھر کارمندی به شمار می رود .نوعی »طبقه ی « متوسط
شکل گرفته است که از رفاه متعارف برخوردار است و می کوشد آثار رشته
ھای مختلف ھنری را نيز در حد معمول در دسترس شھرنشينان قرار دھد .با
اين حال تأسيسات آموزش ھنر در اين شھر چندان وجھه ای ندارند و آموزش
ھنر در مجموع از اعتبارات مالی وااليی بھره مند نشده است.چرا؟ زيرا اين
نوع از فعاليتھا ھزينه بردارند و توان مالی شھر به اندازه ای نيست که بتواند در
مقياس اروپايی عرض اندام کند .پس شايد بتوان نتيجه گرفت که فقط تمايل و
عالقه ی سياستمداران و شوراھای شھری نمی توانند به بازدھی درخشان
بينجامند .به عوامل متعدد و مختلف و جورواجوری نياز است تا بتوان يک شھر
متوسط را از درجه ی ھنری وااليی برخوردار ساخت .در مقابل ممکن است
گفته شود کافی است بگذاريم شھری دويست ھزار نفری يا دويست و پنحاه ھزار
نفری مانند مونستر از امکانات و ھنری عادی برخوردار شود و به بازده ھنری
ميانمايه ای بسنده کند .چنين وضعی حداقل ميزانی از ھنر را در اختيار مردم
عادی قرار می دھد .در اين صورت با چينين استداللی ناخواسته وارد عرصه
ای از سياست فرھنگی کاربردی شده ايم که به فاصله گذاری و تفاوت گذاری
ميدان می دھد و يکی را مرجح برديگری می داند و شھروندان يک کشور را
در زمينه ی استعداد پرورشھا از امکاناتی يکسان و برابر بھره مند نمی سازد.
اين مبحث پيچيده را بايد در جای خود بپرورانيم .در اينجا خواستم تنھا اشاره
کنيم که نکته سنجی »ھوفمن« ھمواره با سھولت به نتيجه ی منطقی نمی رسد.
او از ورزشکارانی ياد می کند که ارزش موفقيتھای المپيک را تنھا محدود به
ارزشھای حيثيتی – ملی نمی دانند .دستاوردھای المپيک به عقيده ی اينان
ارزشھايی به مراتب ژرفترو گسترده تر به ھمراه دارند .به ھمين سان نادرست
و خطرناک خواھد بود اگر به ھنرھا فقط در ارتباط با رقابت ميان شھرھا،ملتھا
و نظامھای اجتماعی نگاه بيندازيم .ھنر در گستره ی شھری عنصری پويا و
زنده را وارد حيات اجتماعی و بخشھايی از زيست جمعی می کند که در نبود
ھنر ممکن می بود با خطرمرگ دست و پنجه نرم کنند .از اين گذشته ھنر قادر
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است آرايش يک شھر يا يک ناحيه را از نوعی شناسايی يا ھويت برخوردار
سازد و به ھمين سبب برقدرت جذب و خصلت وطن شدگی آن بيفزايد .البته به
اين اعتبار ھم بايد گفت ھنوز ازھنر ھمچون ابزار کمکی ياد می کنيم  ،نه چيزی
بيشتر .گاه می شنويم که ھنر را ھمچون وسيله ای جانشين و جبران کننده
معرفی می کنند .در آلمان می گويند کسی که سخت کار می کند بايد بتواند از
امکانات مطلوب جھت بھره گيری از آرامش و تمدد اعصاب نيز برخوردار
شود .چنين توجيھی به باور »ھوفمن« خطرناک و زيانبار است .در باال آورديم
که نقش جانشين قائل شدن برای ھنر  ،موقعيت ھنر را گذرا و ناپايدار می سازد.
به واقع پس از يک روز يا يک دوره کارسخت می توان با استفاده از قرص يا
مواد مخدر نيز به آرامش و تمدد اعصاب به صورت موقت ھم که شده دست
يافت.
از اينھا که بگذريم ھستند کسانی که از ھنر در جھت تحقق مقاصد سياسی
استفاده می کنند .می خواھند ھنر خاصی را ترويج دھد و به مدد آن تعھد سياسی
به بار بنشانند يا در حوزه ی آموزش ھنر شکلھای تاريخی خاصی را وارد
سازند و ترويج دھند که نوعی شعور تاريخی معينی را دامن می زند و بيدار می
سازد» .ھوفمن« ھمينھا را ھم کارکردھا و نقشھای در نظرگرفته شده و ارجاع
شده برای ھنر می داند .او کسانی را ھم که می گويند شعردر ارتباط با فعاليتھای
تخريبی حکومتھا و تروريستھا کارکردی ھشداردھنده و آگاھی دھنده دارد  ،نقد
می کند .عده ای ھم در رايش سوم بوده اند که شعر را دارای کارکرد سياسی
ھشداردھنده می دانسته اند.اينان نقشی سياسی – اخالقی برای شعر در نظر می
گيرند .می گويد اين چنين نقش و مشروعيتی ھم کافی نيست تا شعر را اجتناب
ناپذير بدانيم  .اگر شعر چنين نقشی می داشت ،پس امروز که با چنان شرايطی
دست به گريبان نيستيم  ،می بايد شعر را کنار می گذاشتيم و از آن چشم می
پوشيديم .امروز چه کسی به چنين مناديانی نيازمند است؟ در اينجا البته
٧
»ھوفمن« به آلمان و به برخی فرھنگھای اروپايی نظر دارد؟
نکته ی در خور توجھی که »ھوفمن« برای ما عنوان می کند اين است که اگر
بخواھيم از کارکردھای جانبی ھنر يا ھنرھا سخن بگوييم ،چنين فھرستی پايان
ناپذير خواھد شد .در ضمن حق می بود به اين نکته نيز توجه می داد که چنين
فھرستی و نقشھای جانبی يا جانشين ھنر بسته به دوره ی تاريخی در ھرفرھنگ
‐Ibid.Pp.15‐16.

7

28

نيز جلوه و شمايل خاصی پيدا می کند .در واقع می خواھم بگويم اين فھرست در
اساس متغير و تحول يابنده است و تجليات آن نيز ثابت و نامتغير نيستند .اما او
در اساس به فرھنگھای اروپايی و بايد بگويم در اين حوزه نيز بيشتر به فرھنگ
آلمان و ساختار فدرالی اين کشور نظر می اندازد .با اين حال گوشه ھايی از
نگرش او خصلتی گاه عام و گاه بحث برانگيز دارند که به ھمين سبب آنھا را در
اينجا می آوريم.
»ھوفمن« نقاشی را به نام »پيه موندريان« ) (Piet Mondrianنام می برد که
گفته است به ميزانی که زندگی از تعادل برخوردار می شود ،ھنر نيز به ھمان
اندازه محو می شود و از صحنه ی زندگی رخت بر می بندد .اگر چنين نگرشی
را بربگزينيم ،در اين صورت سياست فرھنگی نيز بايد در اين باره بينديشد و
زمينه ھای الزم را برای مواجھه با چنين وضعی تدارک ببيند» .ھوفمن« می
نويسد البته با چنين نگرشی موافق نيست .آيا می توان گفت که فعاليتھای زيبايی
شناختی ،خواه مثبت و خواه منفی ،جزيی از شخصيت متعادل ،موزون و
برخوردار از شکوفايی ھمه جانبه به شمار نمی رود؟
جبران فقدان ھارمونی در پھنه ی واقعيت
به نظر »موندريان« ھنر فقط با ھدف
ِ
پا به ميدان می گذارد .بسياری ديگر ھم ھمين نظر را در ارتباط با تصورات
سياسی عنوان می کنند .اينان معتقدند که در سوسياليسم و کمونيسم ھنر امری
غير ضرور می نمايد .در پشت چنين تصوری  ،اين توھم قرار دارد که گويا
ھدف تاريخ اين است که به موقعيتی فارغ از تضاد دست بيابد .يک توھم ديگر
که آن ھم به عقيده ی »ھوفمن« پرسش برانگيز سربرمی کشد اين است که ھنر
از بين نمی رود اما اجرای حرفه ای آن غير ضرور می شود» .ھوفمن« معتقد
است ھمان اندازه که نمی توان و نبايد تقسيم کار را ازبين برد) مگر ابعاد و
بازده منفی آن را(  ،به ھمين ميزان نيز نمی توان از ھنرمند حرفه ای چشم
پوشيد .به بيان ديگر می خواھد بگويد ھنر ھمواره با ھنرمند حرفه ای نيز پيوند
خورده است.
گرچه استداللھايی را که برشمرديم در نظر »ھوفمن« اعتباری منطقی و منسجم
ندارند اما يک چيز را از نظر دور نمی دارد يا حداقل اھميت آن را برای
سياستگذار فرھنگی انکار نمی کند .خود می گويد وقتی عده ای با اين استدالل
به ميدان می آيند که مردم حق دارند از ھنر بھره مند شوند  ،در اين صورت
ت مالی نشانه ھايی
چنين ادعا و خواسته ای ھمراه خود در عرصه ی سياس ِ
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ملموس جھت اتخاذ تصميم مطرح می کند و سياستمداران مالی نمی توانند بی
خيال از کنار آن بگذرند .سخن گفتن از ضرورت پرورش ھنر وظايفی را برای
نمايندگان شوراھای شھری و سياستمداران مالی به بار می نشاند .تا وقتی که اين
نمايندگان و اين ماليه چی ھا به اين مھم توجه نمی کنند ،در اين صورت
جمعيتی ھنر دوست استقبال می
سياستگذاران فرھنگی از حضور گروه ھای
ِ
کنند و خواسته ھای اين گروه ھا را بھانه ای می سازند برای دريافت اعتبارات
بيشتر در عرصه ی آموزش و پروش ھنر.
از حوزه ی سياست فرھنگی که بگذريم  ،در عرصه ی سياسی ِصرف پرسشی
جدی در يک کشور دموکراتيک مطرح می شود .آيا توليد کنندگان ثروت حق
دارند از ھنرھا حتی اگر خصلتی خوشگذارانه و لذت دھنده داشته باشند  ،بھره
مند شوند؟ در يک ساختار دموکراتيک نه می توان به نحوی مشروع و نه به
گونه ای سياسی حق توليدکنندگان ثروت را از دستيابی به ثروت اجتماعی انکار
کرد يا ناديده انگاشت .البته به عقيده ی »ھوفمن« ھنگامی که اين حق ناديده
گرفته می شود ،آنگاه ساختار سياسی بايد خود را برای مواجھه با تنشھای
اجتماعی آماده سازد.
در ھمينجا »ھوفمن« قبول می کند و می نويسد چنين استداللی بسان ھمان
استداللی است که ھنر را چنان که در باال آورديم دارای خصلتی جانشين يا به
بيان ديگر دارای خصلتی جبران کننده می داند .می نويسد حتی در جامعه ای
دموکراتيک که مبتنی بر تقسيم کار گسترده سامان يافته است اين امکان به چشم
می خورد که مجموعه ی چنين جامعه ای تصميم بگيرد بخشی از بھره وری
خود را به حوزه ای اختصاص دھد که تأمين نيازھای روزمره و گذران
بالفصل زندگی را ھدف نگرفته اند  ،بل به پرورش چيزھايی زيبا و زيبا
پسندانه نظر می اندازند .برخی می گويند رشد به چه درد می خورد اگر نتوان
به مدد آن در زمينه ی حضور چيزھای زيبا سرمايه گذاری کرد؟ بدين تريب به
عقيده ی »ھوفمن« ھنر و فرھنگ به ميزانی زياد  ،ھدف و ضرورت حضور
خود را توجيه می کنند حتی وقتی که در ارتباط با معضالت زيستی انسانھا در
جست و جوی مشروعيت برای حضور و کسب حمايت از خود برمی آيند.
در اين مجموعه از مالحظاتی که از قول »ھوفمن« آورديم يک نکته روشن
است و آن اين که ما داريم به ھنر از زاويه ی ديد سياست فرھنگی نگاه می
کنيم .ھمه ی زمينه ھای گونه گون تئوريک در ارتباط با عينی سازی کارکرد
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ھنر و فرھنگ در واقع در نظر يک سياستگزار فرھنگی موجه می نمايند :خواه
کارکرد معرفتی مطرح شود  ،خواه سھمگيری ھنر و فرھنگ در جھت
شکلگيری شخصيت و فرھنگپذيری فرد يا سخن از واسطگی ھنر و فرھنگ در
جھت اکتساب خصوصيات بنيادی زيستی و خالقيت به ميان بيايد.
در اين جا خوب است روشن کنيم که منظور از عينی سازی ھنر و فرھنگ
چيزی نيست جز ملموس ساختن اين دو حوزه برای جامعه و افراد آن .در
سالھای پيش از انقالب که حوزه ی فرھنگ و ھنردر ايران تازه داشت در
برنامه ھای توسعه جاباز می کرد ،ھمواره سعی داشتيم به برنامه ريزان
اقتصادی بگوييم ھنر و فرھنگ برای توسعه ی اقتصاد نيز سودمند ھستند اما به
راستی در آن ھنگام قادر نبوديم استداللھای نيرومندی به کار ببنديم .البته
منصفانه بايد گفت در مقياس جھانی ھم در آن وقت ھنوز استدالھای عينی از
قوت الزم بھره من نبودند .سخت بود به يک اقتصاددان بگوييم ھنر و فرھنگ
بايد از جايگاھی خاص در چارچوب برنامه ھای توسعه برخوردار شوند .ھرچه
می گفتيم در بھترين حالت با لبخند برنامه ريزان کم مايه ی سازمان برنامه و
بودجه مواجه می شديم .کسی به سخنانمان باور نداشت و صرف ھزينه و
سرمايه گذاری در عرصه ی ھنر و فرھنگ را امری لوکس و حيثيتی بر می
شمردند.
از سوی ديگر بايد در نظربگيريم که کارکردھای ھنر پيچيده وچند بعدی ھستند.
نبايد کوشيد چنين کارکردھايی را منحصر کرد به يک مورد يا يک حوزه  .البته
به کارگيری ھنردر کسوت خدمتکاری سختکوش و ضرور امری توجيه پذير
نيست .به بيان ديگر نبايد ھنر را به صورت ابزار توجيه کننده يا جانشين معرفی
کرد .به ھمان ميزان که می پذيريم ھنر با زندگی واقعی پيوندی انکارناپذير دارد
و ترغيب و تشويق ھنر »غير سياسی« يا ھنر » زيبا« از جمله ضروريات بقای
ھنر به شمار می رود ،به ھمين ميزان نيز نبايد نظم دھی سياسی ھنر را امری
قابل تحمل و قابل توجيه دانست .مھم در اينجا اين است که بدانيم اين دست از
بغرنجيھا را نمی توان آسان پاسخ گفت يا يکبار برای ھميشه معضل زدايی کرد
و با تصور به دستيابی به پاسخی ھميشگی  ،کنار گذاشت و خيالی آسوده برای
خود فراھم آورد.از سوی ديگر ھر کس که در عرصه ی فرھنگ فعاليت دارد
نمی تواند در انتظار راه حلی نھايی بنشيند و امدادھای مشکل گشای نظريه
پردازان را بطلبد .فعاالن عرصه ی فرھنگ ناچارند به معضالت جاری پاسخ
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بدھند و راه حلھايی فوری را بپرورانند و به اجرا بگذارند .اين طرز نگرش را
می توان به طرق مختلف توجيه کرد و مطمئن بود که مشروعيت سازی در اين
زمينه دشوار نخواھد بود .وقتی شما به ناجار با مسائل فوری و حاد مواجه می
شويد ،چه بخوااھيد و چه نخواھيد ،چه درست بينديشی و چه نادرست ،به
ھرحال دست می زنيد به تصميم گيری .آنچه در اينجا مھم است است که زمينه
ھای فرھنگی شما در مجموع براين چنين تصميماتی اثر خواھند گذاشت .اين
موضوع حاال به کنار.
در اينجا »ھوفمن« می خواھد بگويد که حوزه ی سياست فرھنگی  ،حوزه ای
است مستقل يا درست آن که به قول خود او سياست فرھنگی حوزه ای است
مبتنی بر قواعد خاص خود :اين حوزه را نمی توان به ھربھا و قيمتی تبديل کرد
به »البی« )= تاالر ارتباطات( ھنرھا؛ برعکس اين تاالر ارتباطات وسيله ای
است و واسطه ای است ميان ھنر و جامعه؛ نه اين که يکی در خدمت ديگری
قرار بگيرد ،بل به اعتبارنيت يک ميانجی صادق بايد اين رابطه را سازماندھی
کرد ٨ .در واقع »ھوفمن« از تمثيل بنگاه ھای معمالت امالک بھره می گيرد تا
ارتباط ميان ھنر و جامعه را از طريق سياست فرھنگی توضيح دھد .شايد بتوان
اين مقصور او را چنين بيان کرد :سياست فرھنگی وصلت ميان ھنر و جامعه
را ممکن می سازد.
با اين حال نکته مھمی که در ھمينجا مطرح می شود اين است که آيا سياستگزار
فرھنگی يعنی مجری سياست فرھنگی می تواند اين وصلت را به ھر شکل که
بخواھد به واقعيت درآورد؟ بی ترديد چنين نيست و »ھوفمن« نيز به اين
موضوع باور دارد .او در چنين عرصه ای با محدوديتھايی جدی دست به
گريبان دارد .حتی برای موفقيت و کاميابی ھدفھای يک سياست فرھنگی
دموکراتيک بايد از حزب خود يا سياستھای محدود حزبی در گذرد و افقی
گسترده را در برابر خود بگشايد .به عقيده ی »ھوفمن« در اينجا دو اصل
ھدايت کننده وجود دارد که ھر سياست فرھنگی درستی بايد براساس آنھا دست
به عمل بزند.آين دو اصل ھدايت کننده عبارتند از دموکراتيک کردن فرھنگ و
فراھم آوردن بسترھای الزم برای تحول تدريجی يک فرھنگ دموکراتيک .ھنر
و فرھنگ به نظر اين نويسنده ی آلمانی دقيقا ً نقش تضمين کننده ی »بقا« را به
عھده می گيرند .به بيان ديگر ابزار تأمين بقا به شمار می روند .خود او می
‐Ibid.P.18.
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نويسد در آينده ھيچ کس نخواھد گفت به چه ميزان ثروت توليد می کنيم ،بل
پرسش اصلی اين خواھد بود که برای چه اولويتھايی اين ثروت را به کار می
بنديم؟
»ھوفمن « به نقل از»ايرينگ فچر«) (Iring Fetscherکه استاد دانشگاه
فرانکفورت بود و در ھمان زمان دانشجويی ما به مسائل مارکسيسم از زاويه ای
تازه و دانشگاھی می پرداخت  ،نقل می کند که در  ١٩٧٨گفته بود نظام
اقتصادی کنونی رقابت بر سر »کاالھای موقعيت ساز« را يعنی کاالھايی که
حيثيت و پرستيژ به بار می آورند  ،تحميل می کند  .اما بايد در نظر داشت که
اوال اين رقابت بی انتھا و پايان ناپذير است؛ ثانيا ً امکانات خوشبختی )= احساس
خوشبخت بودن ( را تقليل می دھد زيرا ھمواره ارضا کننده نخواھد بود ،وسو م
آن که به اجبار خصوصی سازی ارزشھای عمومی را رواج می دھد زيرا برای
مثال ھنگامی که ساحل دريا و بناھای تاريخی در دسترس ھمگان قرار می
گيرند  ،ديگر کاالھای موقعيت ساز و حيثيتی به شمار نخواھند آمد .رقابت بر
سر کاالھای حيثيتی از خصوصيات منفک ناشدنی نظام اقتصادی سرمايه داری
به حساب می آيد .از اين رو با چنين وضعی به قول »فچر« و »ھوفمن« آسان
نمی توان به مدد ابزار متعارف و جاری اولويتھايی ديگر يا تازه برای اين نظام
اقتصادی در نظرگرفت .حاال ھمه می دانند که ديگر »آموزش« به تنھايی کافی
آموزش آموزش يعنی آموزش به قصد فرگرفتن آموزش
نيست .اکنون بايد به
ِ
ديدن يا آموزش يافتن را در مدارس ترويج داد .کافی نيست کسی بتواند دستور يا
فرمانی را به اجرا بگذارد ،بل بايد بتواند با بھره گيری از تفکری مستقل چنين
وظيفه ای را به واقعيت بنشاند .حاال ديگر نبايد رقابت را آن قدر دامن زدکه بن
بست بيافريند .بايد توانست در عين حال ھمکاری و احساس ھمدردی و نوع
دوستی را نيز از توجه برخوردار ساخت و به فکر کسانی ھم بود که براثر
ھمين رفاه دچار فقر و تنگدستی شده اند .در پھنه ی بين المللی بايد برخالف
گذشته به ھمکاری و تفاھم نيز توجه کرد به جای تقويت بی وقفه ی تواناييھای
کشتار .
در ھمين ارتباط از »آنتونيو گرامشی « نقل می کند که می گويد وقتی توده ای
از انسانھا برانگيخته می شوند که به واقعيت موجود به نحوی منسجم وبه ھم
پيوسته بينديشند ،اين را بايد يک واقعيت »فلسفی« دانست که به مراتب مھمتر
و »نو«تر از آن است که يک نابغه ی فلسفی بخواھد حقيقتی را کشف کند که
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پسانتر ميراثی بشود برای يک گروه کوچک روشنفکری .از ھمين نکته
»ھوفمن« نتيجه می گيرد که کشور آلمان فدرال اگر بخواھد يک کشور فرھنگی
باشد  ،بايد فقط در عمق و در پايه يعنی از پايين ترين سطوح مردمی در جامعه
٩
کار کند و خود را از اين راه تحقق ببخشد.
در ھمينجا بايد اشاره کنم که اين داوری »ھوفمن« را نمی پسندم و حتی آن را
زيانبار می دانم چنانچه به ھمين نحو يا به گونه ای يکسويه تحول بيابد يا
پرورانده شود .ھنگامی که از آگاھی توده ی مردم و اھميت اين آگاھی سخن می
گويد بی ترديد به جنبه ای مھم در حوزه ی سياست فرھنگی اشاره می کند اما
ھنگامی که انديشه ھای بينادی را به گونه ای مبھم و دوپھلو با طعنه و اندکی
خوارنگری به نام تفکر »يک نابغه ی فلسفی« بی ارج می سازد استداللی سست
و ضعيف به بار می نشاند .ھيچ فرھنگی قادر نيست حيات خود را تداوم بخشد
چنانچه به انديشه ھای ماندگار تکيه نزند .حتی وقتی که فرھنگی بخواھد انديشه
ھايی را به توده ھای مردم برساند و به قول امروزيھا در اختيار توده ھا قرار
دھد بايد از سرچشمه ای غنی و ماندگاربھره بجويد .اگر جز اين کند بی ترديد
سطحی انديشی را در ميان مردم خود يا توده ھايش رواج خواھد داد وھمين
سياست در مقطعی ناروشن و ناشناخته تيشه به ريشه اش خواھد زد .به مبحث
توده و متفکر يا به قول »ھوفمن« »نابغه ی فلسفی« بارھا برمی گرديم .اين
مبحث را بايد عرصه ای جديد دانست .در ھمه ی زمينه ھای خالقيت با آن
سروکارخواھيم داشت .در زمينه ی نظريه پردازی نيز نمی توان به آن بی توجه
بود .البته به سبب گستردگی اين ميدان ناچار ھر جا که مناسب باشد به گوشه ای
از آن اشاره می کنيم.
به عقيده ی »ھوفمن« مھم اين است که بدانيم چه کسی ما را نسبت به مسائل
جديد حساس می کند ،چه کسی ما را ياری می دھد اين حساسيتھا را وارد شعور
عامه ی مردم بسازيم و چه کسی ھمراه با ما طراحی گزينه ھايی ديگر را ممکن
می کند؟ بی ترديد ھنرمندان در چنين حوزه ای نقشی مھم به عھده می گيرند.
البته حل معضالت آسان نيستند و سختکوشی ما را می طلبند و در ضمن ھمين
امر نشان می دھد که نقش و فايده ی »جانبی« ھنر را نيز نمی توان ناديده
گرفت :شعور سازی،حساس سازی ،بسيج کردن ،به اوقات فراغت معنا دادن،

‐Ibid.Pp.19‐20.
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قابليتھای ھدايت کننده و تطبيق دھنده ی جامعه را افزايش دادن ،صلح دوستی و
تمايل به تفاھم را پروراندن.
 -٨سياست فرھنگی از نظر »ونسان دوبوا« مقوله ای عام و ھمگانی به شمار
می رود؛ در يک کالم مقوله ای است دولتی به معنای وسيع کلمه .در اينجا
مفھوم دولت را در فارسی به کار می گيريم زيرا که خود اونيز در جريان
بررسيھايش واژه ی فرانسوی » «étatرا به کار می بندد .اين مقوله در کنار
مقوالتی ديگر مانند آموزش،امور اجتماعی و اقتصاد قرار می گيرد ١٠.مقوله ای
است بسان سياست محيط زيست ،سياست خانواده ،سياست مصرف يا سياست
شھری .بدين اعتبار می توان گفت سياست فرھنگی به حوزه ای تعلق دارد که
ارتباطی متقابل را با عمل دولتی برقرار می سازد .از سويی عمل دولتی
محصول اين حوزه است و از سوی ديگر به نوبه ی خود آن را توليد می کند.
سياست فرھنگی به مقوله ی »فرھنگ« می پردازد ،نه به مقوله ای ديگر .البته
بايد در نظر داشت که دشواريھای معنايی و مفھومی فرھنگ در ھمينجا نيز
قدعلم می کنند .با اين حال نبايد تصورکرد حوزه ھای ديگر با چنين معضالتی
دست به گريبان نيستند يا نمی شوند .به اين چيزھا بازمی گرديم .اکنون فقط می
خواھيم خود مقوله ی سياست فرھنگی را بشکافيم.
در کنار دشواريھای مفھومی در ارتباط با فرھنگ يک معضل ديگر نيز وجود
دارد که نبايد آن را از ديده دور داشت .درست است که در نگاه نخست مقوله ی
سياست فرھنگی را ھمپای مقوالتی ھمچون سياست خانواده يا سياست مصرف
يا سياست شھری يا حتی حوزه ای بس خويشاوند چون محيط زيست می گذاريم،
اما نبايد فراموش کنيم سياست فرھنگی ويژگيھايی دارد که آن را از مقوالت
ديگر جدا می سازد و به ما ھشدار می دھد که در اين حوزه نبايد به اشتباه ،
روشھايی مشابه با مقوالت ديگر به کار بگيريم.
سياست فرھنگی ضمن آن که به اين اعتبار مقوله ای جديد به شمار می رود
،پيشينه ای دراز دارد .در ھمين تاريخ ايران می توان از ارتباط شاعران و
اديبان با دربار نمونه آورد و البته بسياری نمونه ھای ديگر .در اروپا نيز از اين
دست نمونه ھا فراوان داريم .کافی است نگاھی بيندازيم به رمانھای اروپايی و
از سالنھای بورژازی فرانسه يادکنيم يا نگاھی بيندازيم به رمان جنگ و صلح و
‐Dubois,Vincent.La politique culturelle.P.7. éditions BELIN.1999.France
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در آنجا ھم چنين چيزھايی را بخوانيم .پيش از آن خوب است از ارتباط موسيقی
دانان بزرگ چون موزار و بتھوون با شھريارنشينان مثال بزنيم .در اين دوران
جديد است که مقوله ی سياست فرھنگی در معرض داوريھای مثبت و منفی
قرار می گيرد .به خصوص در اروپا و به ويژه در ھمين فرانسه که از مروجان
مفھومی اين مقوله در مقياس اروپايی و حتی جھانی به حساب می آيد .در جايی
ديگر نوشته ام که آلمانيان دير به اين قطار پيوستند و برآن سوار گشتند اما
اکنون از مدعيان اين حوزه ھستند .نه فقط به مباحثی تازه دامن می زنند ،بل با
برگزاری نشستھای بسيار در مقياس ايالتی و کشوری ھر روز گوشه ای تازه از
عرصه ی سياست فرھنگی را برمی گيرند و به آن می پردازند .ھنگامی که اين
قلم از راه مرکز اسناد فرھنگی آسيا با يونسکو در ارتباط بود ،می ديد نمايندگان
آلمان با بی ميلی در مباحث سياست فرھنگی سھم می گيرند .البته که زمانه
دگرگون گشته است و نگاه ھا زاويه ھايی تازه جست و جو می کنند .ايران را
در اين پھنه از جست و جو ھا می توان پيشگام دانست ھرچند که روشنفکر
خواندگان با مباحثی تحت عنوان سياست فرھنگی سخت به مخالفت برمی
خاستند و آن را مددکار »سانسور« يا » نظارت« بر می شمردند.
در اينجا خوب است به نکته ای توجه دھيم که »ونسان دوبوا« در ارتباط با
تحول معنايی در حوزه ی سياست فرھنگی ذکر می کند .می نويسد روزگاری از
»سياست اوقات فراغت« سخن می رفت؛ يا دورانی ھم داشتيم که سياست
فرھنگی را برابر می دانستند با سياست تنظيم کيفيت زندگی و با شور و شوق
از اين حوزه حرف می زدند .به ياد داشته باشيم که کنفرانس جھانی وزيران
فرھنگ در ونيز به سال  ١٩٧٠فرھنگ را برابر دانست با شيوه ی زندگی  .پس
از اين دوران زمانی را داريم گه اوقات فراغت را بس مھم می شمرد .از
سياست تنظيم »زمان آزاد« سخن می رود يا ھمان چيزی که در ايران
»فراغت« نام گرفت ١١.در واقع با آوردن اين نکته ھا از قول »دوبوا« می
خواھم بنويسم خود ھمين مقوله ی سياست فرھنگی نيز فراوان چرخ زده است.
حاال البته آسان تر می توان در اين باره نوشت .يک بار که پيش از انقالب ۵٧
در مجله ی »فرھنگ و زندگی« به چنين مقوله ای پرداختم يادداشتی را ھم از
»اوژن يونسکو« ترجمه کرده بودم که با بدبينی به کنفرانس وزيران فرھنگ
اروپانگريسته بود و شرکت کنندگان در اين کنفرانس را مشتی بوروکرات
‐Ibid.P9.
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خوانده بود که از فرھنگ و سياستھای مرتبط با آن در تاالرھای سخنرانی حرف
می زنند و جلوه می فروشند .در حالی که اکنون کم نيستند کسانی که برای نمونه
در آلمان به منظور برگزيده شدن به خصوص در مجالس ايالتی ترويج فعاليتھای
موسوم به سياست فرھنگی را وجه تمايز خود از نامزدان ديگر بر می شمرند.
توجه انگيز آن که بيشتر اينان از احزاب چپ برآمده اند نه از راست.
بدبينی نسبت به ارتباط دولت با فرھنگ به ھمين حد محدود نمی شود  .خوب
است به ھنرمند نامداری چون »ژآن دو بوفه« توجه دھم که در عرصه ی
نظريه پردازی در زمينه ی ھنر نيز شھرت دارد به خصوص در ارتباط با
نظريه ای که می توان آن را ھنرکال ،ھنر نپرورده يا ھنر خام ترجمه کرد .به
فرانسوی آن را  Art Brutناميد .چند ترجمه از آن به انگليسی ديده ام .يکی
ھمان ترجمه ی بديھی که می شود  ،Raw Artو ترجمه ھايی چونNaive :
Low Art،Raw Vision، Outsider Art، Art؛ حتی به زبان فرانسوی نيز
ھمين اصطالحی را که او ضرب کرد يا شايد درست تر آن باشد که بگوييم او
رواج داد،زيرا که بنا به رواياتی سالھا پيش از او نيز توسط ديگران به کار
رفته بوده است،با نامھايی ديگر سرزبانھا انداخته اند  ،مانند :
 art premierيا  art primitifيا art informel
خالصه ی کالم اين است که سعی داشت ھنری غيرحرفه ای را ارج بنھد و از
نمادھای کودکان و نمادھای ابتدايی بھره بگيرد و از زيبايی شناختی سنتی و
استاندارد شده بپرھيزد .به ھمين اعتبار ھنر او را ھنری »ضدروشنفکری«
نيز نام نھاده اند .به بيان ديگر از ھنر فرھيخته يا ھنر فرھنگی می پرھيخت و
می خواست زبان ھنری را به طبيعت انسانی نزديک سازد .در نقاشيھايش از
وسايلی چون ماسه و قير و کاه استفاده می کرد .ھم نظريه ای را می پروراند
وھم آن که ھمراه با اين نظريه پردازی ابزار متناسب را می جست و از ھمه
مھمتر آن که در آثارش نيز راھی تازه جست و جو می کرد ؛ پرده ھايش اغلب
ناتمام اند و گفته می شود که خشم ببينده را موجب می شوند .در پرده ھايش
درجايی که خود می خواھد کار رارھا می کند و به گفته ی منتقدان  ،کا ررا
ناتمام می گذارد .او را ستوده اند و از نقد تند نيز بی نصيب نگذاشته اند .در
مانيفست ھنری اش ھنر خام را بر ھنر پرورده يا فرھيخته ترجيح داده است.
در جايی به مضمون می گويد ھنر در تختخوابی که برايش تدارک ديده اند آرام
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نمی گيرد؛ از نامگذاری می گريزد و به قيد و بند تن نمی دھد؛ می خواھد
ناشناخته بماند؛ بھترين لحظاتش ھنگامی تبلور می يابند که از ياد می برد
چگونه خطابش کرده اند ١٢.اينھا را آوردم تا گفته ای از او را که حکايت دارد
از مخالفتش در زمينه ی دخالت دولت در پھنه ی فرھنگ نقل کنم .اين آدم با
اين خصوصيات به گونه ای طبيعی با دخالت دولت می ستيزد نه به عنوان يک
»ژست« توخالی روشنفکرانه! می نويسد دولت برايم فقط يک چھره دارد:
چھره ی پليس .ھمه ی دستگاه ھا ی دولت در نظر من ھمين يک چھره را
دارند وبه ھمين جھت نمی توانم وزارت فرھنگ را از اين امرمستثنی بدانم.
اين وزارتخانه از نگاه من چيزی نيست جز پليس فرھنگ با ھمه ی اعوان و
انصارش ! ١٣در اينجا می بينيم چگونه آدمی ھنرمند که ھم در نقاشی و ھم در
مجسمه سازی و ھم در ليتوگرافی دستاوردھايی درخور توجه دارد به چه
اعتبار و با توسل به چه رويکردی با ترديد به سياست فرھنگی نگاه می اندازد.
اين آدم ھمه چيزش با ھم می خواند و بسته به حال و ھوای روز وضع نمی
گيرد .با اين حال ھمين آدم به ما نمی گويد چه کسانی و چه مقاماتی نمايشگاه
ھا و موزه ھا را برپاساخته اند و خود او در چه جاھايی آثارش را به نمايش
گذاشته است؟
درست از ھنگامی که مفھوم»دموکراتيزاسيون فرھنگ« يعنی به عبارت ديگر
مفھوم »فرھنگ برای ھمه« سکه ی رايج شد ،چپيھا ريختند سرآن .به واقع بايد
گفت در اساس چپ بيشتر از راست با اين مقوله ارتباط داشته است .اين که
چپيھا و روشنفکرخواندگان ايرانی با اين مقوله تماس حاصل نکردند و از آن با
بدگمانی سخن راندند بی ترديد نشانه ای ديگر است از بی دانشی اينان .از ھمان
زمان انقالب اکتبر انواع بحثھا در ھمين حوزه سربرکشيد و انواع ديدگاه ھا باھم
به جدل نشستند .به اين چيزھا به موقع توجه می دھم .اکنون به اشاره می خواھم
بگويم مقوله ی ھمگانی ساختن فرھنگ به مبحث سياست فرھنگی جان تازه ای
بخشيد .سخن »اوژن يونسکو« ھم دقيق نمی نمود .باالخره فرض براين بود که
بسياری از مردم عادی به بسياری از جلوه ھا و محصوالت و توليدات فرھنگ
يا فرھنگی دسترسی ندارند .چنين چيزی را نمی توان به حال خود رھا کرد.
 -١٢آگاھيھای مرتبط با »ژان دو بوفه« را از منابع مختلف گردآورده ام اما در اين اثر زير می توان نوشته
ھای او را به دست آورد:
Jean Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, Gallimard, 1967
‐ Dubois.Ibid.P.14.
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معروف است که می گويند بدترين سياست ،سياست نداشتن است .به بيان ديگر
سياست بد داشتن ھم بھتراز سياست نداشتن است زيرا فقدان سياست به بدترين
سياست می انجامد که از سياست بد ،بدتر است !
»پير ميشل مانژه« می گويد در قياس با ديگر حوزه ھای مرتبط با »سياستھای
عمومی« ،ويژگی سياست فرھنگی در اين نکته نھفته است که تنوع بيشتری را
به نمايش می گذارد .اين تنوع شامل قلمروھای اين سياست می شود و از اين
گذشته تنوع دخالت يعنی اقدام فرھنگی را می طلبد و در نتيجه تنوع اقدامات
تکميلی را ضرور می سازد .ارتباط با انسانھا و اشياء و عقالنی سازی دخالت
حکومت ،سلسله مراتب اولويتھا ،اداره و مديريت امور مرتبط با فرھنگ و
منابع تخصيص دادنی و ارزشيابی روشمند بازده اقدامات  ،ھمه و ھمه تفاوتھايی
را عيان می سازند که حوزه ی فرھنگ يعنی سياست فرھنگی ناشی از دخالت
دولت را متمايز می کند از ديگر حوزه ھايی که ھمه به ھرحال با ھمين مقوله ی
دخالت از سوی دولت به معنای عام کلمه سروکار دارند .در يک کالم از که و
از چه بايد حمايت کرد و از که و از چه بايد پرھيخت يا حتی عناد و خصومت
پيش گرفت ١٤.اگر نگاھی بيندازيم به سياستھای فرھنگی در دوران قدرت
بلشويکی در روسيه ی شورروی يا چين کمونيستی ھمه ی اين چيزھا را به
وضوح مشاھده می کنيم .در کشورھای مبتنی بر روشھای ليبرال سرمايه داری
ھمين چيزھا به گونه ای ديگر و البته ھوشمندانه و مقبول ھرچند ھدفمند و
زيرکانه دنبال می شوند.
در ھمينجا خوب است نگاھی بيندازيم به سياستھای آلمان فدرال در قبال اسالم و
مھاجران برآمده از کشورھای اسالمی .نمونه از اين بابت کم نداريم .مھم اين
است بدانيم که قلمروی سياست فرھنگی تنوع به مراتب بيشتری دارد تا قلمرو
مثالً سياست حمايت از خانواده .در آلمان اکنون نه فقط پيشگيريھايی جدی در
برابر اسالم ھمچون يک مذھب تدارک ديده می شود ،بل وراتر از اين که نگاه
بيندازيم می بينيم به فراگيری زبان آلمانی توسط مھاجران اھميت داده می شود و
سعی برآن است که مھاجران در فرھنگ »ھادی« جذب شوند و از ريشه
ھايشان فاصله بگيرند .ارتباط ميان فرھنگ ميزبان و فرھنگ ميھمان را بجا
خواھم شکافت.

‐Ibid.Pp.9‐10.
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در يک کالم در عرصه ی سياست فرھنگی در اساس با مقوله ای سروکارداريم
که آن را حوزه ی ارتباط ميان دولت و فرھنگ می توان نام نھاد .از زوايه ای
ديگر ھمين ار تباط را تحت عنوان نحوه ی دخالت دولت در پھنه ی فرھنگ
ناميده اند و چون اين ناگذاری را خوش نيافته اند از چيزی به نام »اقدام
فرھنگی« سخن گفته اند .البته بايد گفت عنوانی چون »اقدام فرھنگی« محدود به
دولت نمی شود .در کشورھای ليبرال غربی فراوان سازمانھا و سنديکاھايی
حضوردارند که دست به اقدام فرھنگی می زنند و با ھراقدام نوعی نگرش
فرھنگی را به نمايش درمی آورند .در اين کشورھا بر شمار جامعه ھای مدنی
به گونه ای چشمگير افزوده می شود و به ھمين روال نيز با شمار روزافزونی
اقدامھای فرھنگی روبه رو می شويم که ھر کدام نمايشگر نوعی معنا و نوعی
رويکرد به شمار می روند .در جامعه ھای سنتی يا غير ليبرال با گونه ھايی
ديگر از اقدام فرھنگی سروکار پيدا می کنيم .برای نمونه در ايران در عرصه
ی دين نوعی خاص از اقدام فرھنگی سربرمی اورد که گرچه نوعی تنوع و
وحدت را ھم دربر می گيرد اما متفاوت است از آنچه که در گستره ی
سازمانھای مدنی و اجتماعی عرفی مآب قدعلم می کند .در دوران اتحادجماھير
شوروی در ھمه جا ميل به يکدستی و ھمسانی به نحوی زننده و چندش آور
رواج داشت .ھمه چيز مصنوعی می نمود .از اين رو بود که ھمزمان نوعی
فرھنگ زيرزمينی سامان گرفت .با اينحال فرھنگ رسمی يعنی فرھنگ حزب
بلشويک قادر بود اعمال در خور توجھی را در حوزه ی آموزش ھنر و برنامه
ھای نمايشی مانند اپرا يا در چارچوب فعاليتھای مرتبط با موسيقی سازماندھی
کند .به بيان ديگر می خواھم بنويسم حتی ھمين مقوله ی اقدام فرھنگی نيز که
در ظاھر ساده جلوه می کند  ،در بن خود بس پيچيده حرکت می کند و بسته به
مورد افق تنوعی توجه برانگيزی را در برابر چشمانمان می گشايد.
 -٩مقوله ی مھم ديگری که در مباحث مرتبط با سياست فرھنگی يا به بيان
روشن تر درمباحث مرتبط با دخالت دولت در حوزه ی فرھنگ مطرح می
شود،
مقوله ی توليد فرھنگ است .اين اصطالح را درزبان فرانسوی به گونه ای می
آورند که برابرنھاده ی آن به واقع می شود »توليد فرھنگی«:
 ، production culturelleمعادل انگليسی آن ) (cultural production
نيز به ھمين گونه است .چرا توليد فرھنگ يا عرصه ی توليد فرھنگی از اھميت
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برخوردار است؟ درھمينجاست که ھنر و ھنرمند بيش از ھرجای ديگر خواستار
پردازان سياست فرھنگی تقابل
استقالل و آزادی است .به باور برخی از نظريه
ِ
دولت و فرھنگ را از راه اين مقوله به بھترين وجھی می توان درک کرد و
سنجيد ؛ تازه در ھمين حوزه ھم در چارچوب ھنرھای تجسمی و نمايشی مقوله
ی رويارويی فرھنگ با دولت به نحوی بارز به نمايش درمی آيد .اروپاييان
مقطع زمانی اين تقابل را  ١٨٩٠فرض کرده اند.در اين سال که به تدريج حال و
ھوای قرنی تازه نيز حس می شود ،مجموعه ای از رويدادھای ھنری،فرھنگی
و سياسی به وقوع می پيوندند که تاريخنگاران را به خود خوانده است .در
عرصه ی ھنر گرايش به توليد آزاد و دور از دخالت قدرت با تمام نيرو قدعلم
می کند و به ترويج مقوله ای نظری به نام »ھنر برای ھنر« ميدان می دھد.
برسر اين که چه کسی نخستين بار اين اصطالح را ضرب کرده است توافق
وجود ندارد .با اينحال آورده اند که اين شعار يا اين ديدگاه در قرن نوزدھم در
فرانسه پا به حيات گذاشت » .تئوفيل گوتيه« و »ويکتور کوزن« را از نخستين
واضعان اين اصطالح بر می شمرند .پيرو نظريه ی »ھنر برای ھنر« ) L’art
 ( pour l’artشکل ھنری و آرايش زيباشناختی در عرصه ی ھنر بر ھر چيز
ديگر تقدم دارد .اين ديدگاه را در فرانسه گوستاو فلوبر و شارل بودلر نيز می
پسنديدند و ھواخواه آن بودند .در انگلستان مدافع مشھوری داشت چون اسکار
وايلد و در آلمان استفان گئورگ .مدافعان نظريه ی ھنر برای ھنر در ضمن می
گفتند ھنر خودبسنده است و نياز ندارد اھدافی برای خود در نظربگيرد .به
تدريج اما اين نظريه در برابر نظريه ای ديگر قرار گرفت که از ھنر متعھد
سخن می گفت .در اينجا نمی خواھيم اين جدل مھم و تاريخی را بربرسيم .تنھا
می گوييم ،آن ھم به نقل،چگونه بنيادھای تقابل فرھنگ با دولت در اروپا در
عصر جديد شکل گرفت .ھر خواننده ای می داند که چنين گفته ای نمی تواند به
معنای آن باشد که پيش از اين چنين گرايشھايی وجود نداشته است .فقط می
گوييم در دوران جديد به باور تاريخنگاران اروپايی مقطع  ١٨٩٠را می توان
١٥
تجسم اين رويارويی به حساب آورد.
خوب است در ھمين ارتباط به ياد بياوريم که درفرانسه در سالھای دھه ی ھشتاد
قرن نوزدھم) (١٨٨٠فضايی پديدار شد که بر استقالل ھنر از اقتصاد يعنی
 -١٥در اين مورد می توان به دانشنامه ھای مختلف رجوع کرد.در ضمن نک:.
Ibid.P.23
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وابستگيھای مالی تأکيد می گذاشت.می گويند بدين ترتيب ھنر ارتباطی وارونه
داشته است با پول و به ھمين جھت نيز اين اصل را »اقتصاد وارونه «
)  ( économie inverséeنام گذاشته اند .يعنی ارزش ھنری در ارتباط با
موفقيت تجاری نسبتی معکوس دارد .موفقيت تجاری سلسله مراتب،روابط ،
تجربه ھا وکارکردھا و اعمال اين فضا ی اقتصادی را يعنی اين نوع از جھان
زيستی را می سازد و شکل می دھد .ھنر در برابر اين جھان زيستی مقاومت به
خرج می دھد.
تقابل ديگری ھم داريم که در ارتباط ميان ھنر و دولت سربرمی کشد  .در اينجا
ھم ھنر خواستار خودمختاری است و در برابر خواسته ھای دولت يا نظارت
قدرت سياسی بر سرنوشت و سرشت خود اصرار می ورزد .تقرب به نھادھای
سياسی در عرصه ی ھنر امری نامطلوب به شمار می رود.
خوب است به ياد داشته باشيم که اصل ھنر برای ھنر در آن ھنگام اصلی مترقی
می نموده است و در آن ھنگام تقريبا به ھمين اصلی که بعدھا به نام ھنر متعھد
مشھور شد نزديک است .بدين ترتيب می خواھم بنويسم اين اصول معنايی
ندارند مگر ھمان تعريفی که از آنھا در يک مقطع مشخص تاريخی و در ارتباط
با وضعيت رايج وحاکم به دست داده می شود .کسانی که بعدھا اصل ھنر برای
ھنر را می نک.ھيدند و خاستگاھی ارتجاعی وانمود می ساختند از پيشينه ی آن
اطالعی نمی داشته اند يا به رويکرد مبتنی بر تحول تاريخی ھنر بی اعتنا بوده
اند .در نمونه ای که آورديم به وضوح می بينيم ھواخواھان اصل ھنر برای ھنر
بر استقالل توليد ھنری پامی فشرند .توليد ھنری برخوردار از استقالل برابر
است با ھمين چيزی که امروز آفرينش آزاد ھنر نام گرفته است .پرھيز از تقرب
به دستگاه حکومت يعنی دولت نيز چيزی نيست جز تقرب جستن به اصل ھنر
متعھد .البته اين سخنان امروز ديگر آن جايگاه نخستين خود را ندارند .اوضاع
زمانه چيز ديگری طلب می کند و می پروراند که در خالل اين کتاب به آنھا می
پردازيم.
در فرانسه کوششھايی که در جھت خودمختاری يا به زبان امروزين استقالل
ھنری به کاربسته می شد تنھا به فاصله سازی با دستگاه دولت منتھی نمی شد.
اين کوششھا به استقالل ھنر از دستگاه آکادميک يعنی دانشگاھی نيز ارج می
گذاشت .به خصوص در اينجا بايد درنظرداشت که نظام آکادميک مشھورفرانسه
به نام »بوزار« دارای شورايی عالی بودکه آن را Conseil supérieur des
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Beaux-Artsمی ناميدند ١٦ .اين شورا به سال  ١٨٧۵برپاشده بود و مديريت آن
اثربخشی در خور توجھی در زمينه ھای ھنر داشت .حاال ھنرمند آزاد ماقصد
دارد نه فقط در برابر حکومت که در برابر نطام آمرانه ی آکادميک نيز خود را
آزاد و مستقل جلوه گرسازد و بنابه سفارش به »توليد« ھنری يعنی ھمان آفرينش
ھنری دست نزند.
نکته ی در خور توجھی که »ونسان دوبوا« در ھمين مقطع برزبان می راند
ارتباط ميان ھنر و ھنرمند با سياست است .می گويد ھنرمند ضمن آن که بر
آزادی و استقالل خود تأکيد می نھد  ،خواه ناخواه وارد عرصه ای از سياست
می شود و ارزشھايی ليبرال را تبليغ می کند ١٧.درست است که ھنرمند خود را
فارغ از حوزه ی سياست تعريف می کند اما ھمينجا به ارزشھايی تکيه می زند
که بر سياست اثر می گذارند و به بيان ديگر افقھايی تازه در پھنه ی سياست می
گشايند .اگر بخواھيم مقصود او را بشکافيم می بينيم حتی کسانی که از سياست
دوری می گزينند به واقع به مدد سياست به ھمين کار دست می زنند .فاصله
گرفتن از سياست چيزی نيست جز سياستی تازه .به واقع مخالفت با دخالت دولت
در حوزه ی ھنر وقتی ھم که کامياب شود و به موفقيت بينجامد ،در عمل نوعی
تازه از سياستگذاری را در چارچوب دولت به بار نشانده است.
نکته ی در خور توجه ديگر در اينجا اين است که درست کشوری که با چنين
پيشينه ای به ارتباط دولت و ھنر پرداخته است در مقطع تاريخی ديگری
بيشترين کوشش را به کاربسته است تا دخالت دولت را در عرصه ی فرھنگ و
ھنرسامان دھد و از اين راه پشتيبانی و حمايت از ھنر و ھنرمند را به نظم
درآورد .در جريان مباحث اين گفتارھا به اين نکته ھا باز می گرديم .

‐Ibid.Pp.24‐25.
‐Ibid.Pp.25‐26.
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سياست فرھنگی  :مفاھيم پايه
سياست فرھنگی به چه نحو شکل می گيرد يا به زبان برنامه ريزان و
سياستگذاران ساخته می شود؟ اين مجموعه را می توان سياست سازی فرھنگی
نيز نام نھاد .در اين جا ما چند مفھوم سروکارداريم که نخست آنھا را کوتاه
توضيح می دھيم تا بدفھمی به بار ننشيند.
وقتی ازسياستگذارصحبت می کنيم منظورمان کسی است که سياست را تعيين
می کند ودرزبان جاری تصميمگيرسياسی است .اما وقتی سياستگزارمی گوييم
منظورمان کسی است سياست را به اجرادرمی آورد و به زبان عادی يک
مجری به حساب می آيد .فقط از ياد نبريم که اين ھردو سطوح مختلفی دارند.
يک سياستگذار می تواند در عرصه ی کالن دست به تصميمگيری بزند يا در
سطح بسياز پايين محلی .ھردو سياستگذار به حساب می آيند .به ھمين نحو ھم
يک سياستگزار يا مجری می تواند در کالن ترين سطح قرار گير يا در
خردترين سطح .اين ھر دو نيز سياستگزار به شمار می روند.سياست سازی
ھم کاری است که به ساختن يک سياست می انجامد .حال ممکن است اين
سياست سازی در کالنت ترين سطح باشد يا در سطح محلی و از اين گذشته
ممکن است يک سياستگزار محلی در ھمان حال ھمچ.ن سياست ساز يعنی يک
سياستگذارھم عمل کند .اينھا در مراحای می توانند درھمآميخته شوند اما
ھمواره منظورمان در اينجا ھمينھاست که نوشتيم .برای نمونه يک سياست
گذار ملی مانند يک رئيس کشو يا يک رئيس جمھور در واقع ،ھم يک
سياستگذار است و ھم يک سياستگزار.
پرسش روش شناسانه اين است که سياست فرھنگی چگونه ساخته می
شود؟بسته به ديدگاه و حاال می توان گفت بسته به کشور سياستگذاريھای گونه
گونی در برابر ما قد برمی افرازند.
به باور دوتن از محققان عرصه ی سياست فرھنگی طراحی ھر سياست
فرھنگی جامع و فراگيری نيازمند توجه به سه مرحله است .به بيان ديگر يک
سياست فرھنگی جھانشمول)= يعنی جامع و مانع( محتاج دستيابی به سه مقوله
ی عملی است:
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 .١فراگردھايی که بتوانند ارزشھا،اھداف و اولويتھای فرھنگی را تعريف و
ترسيم کنند؛
.٢طراحی برنامه ھايی به منظور پيشبرد ھدفھای يادشده در رده ی نخست
ھمراه با تنظيم ابتکارھا يا طرحھای اجرايی و برآورد ھزينه ھای آنھا که
معموالً اين مرحله را سياستگذاری آشکار فرھنگی نام می نھند؛
.٣طراحی شيوه ھايی به قصد نظارت و کنترل غير مستقيم سياستھا ؛ به بيان
ديگر طراحی روشھايی به قصد سنجش تأثيرفرھنگی برآمده از ھر اقدام
اجتماعی در پرتو استانداردھای تعريف شده و تنظيم ابزاری که تلويحا ً قادر
باشند به سياستھای فرھنگی تعريف شده بپردازند و به آنھا توجه کنند  ١٨.فرض
بر اين است که گام نخست ،بنيادھا و معيارھای الزم را جھت ورود به دو
مرحله ی ديگر فراھم می آورد.
آنچه در اينجا مطرح شده است قابل قياس است با سنجش اثرگذاری برنامه ھای
توسعه در محيط زيست .ارتباط برنامه ھای توسعه با حوزه ی فرھنگ نيز
موضوع مھمی به شمار می رود .به خصوص بايد به ھنگام طراحی طرحھای
توسعه به پيامدھای فرھنگی آنھا توجه داشت و قادر بود بازده طرحھای توسعه
را پيش بينی کرد.
پرسش مھمی که به ھنگام طراحی سياست فرھنگی مطرح می شود اين است
که تصميمگيری در دست چه کس يا کسانی قرار دارد؟ سياست عدم مداخله و
بازگذاشتن دست صاحبان قدرت و ثروت می تواند به ناديده انگاشتن قشرھای
محروم و فقير بينجامد .در اينجا نويسندگان اين گزارش خواه ناخواه به مفھوم
»دموکراسی فرھنگی« می گروند و معنای اين دموکراسی را به ناچار در
مفھوم دخالت حکومت جستجو می کنند .بديھی اسن اينان ناگفته حکومتی را
نماينده ی عامه ی مردم می دانند و تصورشان براين است که دموکراسی
فرھنگی ،قدرتمندان و ثروتمندان را ازتأثيرگذاری بی حد و حصر در حوزه ی
فرھنگ بازمی دارد و برای دسترسی مردم عادی و محروم به فرآورده ھای
فرھنگی فرصتھايی يکه و کم متانند فراھم می آورد .بدين اعتبار »آدامز« و
»گلدبار« معتقدند دخالت دولت می تواند زمينه ساز چارچوبی مطلوب برای
18

‐See:Don Adams/Arlene Goldbard. Modes and Means of Cultural Policy‐Making.
WWCD.California.1986,1995.Pp.1-7.
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دموکراسی فرھنگی به حساب آيد .ھدف غايی دموکراسی فرھنگی فراھم
آوردن امکانات برای مشارکت گسترده ی مردم در حوزه ی تصميمگيری
است .چارچوب اين مشارکت نيز بديھی می نمايد :ايجاد زمينه ھايی جھت عدم
تمرکز و سوق دادن فرصتھای تصميمگيری به سطح محلی .درست ھمينجاست
که با تناقض مواجه می شويم .بارھا ديده ايم و تجربه کرده ايم که سطح محلی
می تواند به استبداد اکثريتھای سنتی و راستگرا بينجامد .در اينجا ناچار بايد
دخالت دولت را به منظور ايجاد و استقرار تعادل ترغيب و تشويق کرد.کافی
است نگاھی بيندازيم به سرنوشت سياھان در اياالت متحده ی آمريکا در دوران
رياست جمھوری کندی که تنھا به مدد قوه ی قھريه ی فدرال حقوق قانونی
مردم سياه مورد حمايت قرارگرفت در برابر سفيدپوستان خشونت گرای سفيد
.با اينحال می دانيم که به راستی سخنانی که در ارتباط با دخالت دولت،
دموکراسی فرھنگی و عدم تمرکزبرزبان رانده می شوند در نگاه نخست ساده
می نمايند اما در عمل می توانند زمينه ساز فضاھای سرکوب و فشار در
ھردوسو به گونه ای تصورناشده بشوند.

شيوه ھای عمل و اقدام در حوزه ی سياست فرھنگی
محققان يادشده چند شيوه ی عمل را در حوزه ی سياست فرھنگی برشمرده اند
که در زير به اختصار به انھا اشاره می کنيم .پيش از آن خوب است به يک
نکته اشاره کنم .در ادبيات غربی در ارتباط با سياست فرھنگی ھمواره از واژه
ی »آکشن« يا »آکسيون« ) ( ACTIONاستفاده می شود .ھنگامی که می
خواھند دست زدن به کاری را در عرصه ی سياست فرھنگی توصيه کنند يا
اجتناب از عمل و اعمالی را ستودنی بدانند  ،اين واژه را به کار می برند.
معنای اين واژه در واقع عمل آگانه است و ارتباطی با معنای انسان شناختی در
زمينه ی فرھنگ ندارد .به خصوص وقتی که حکومت يا نظام دولت در حوزه
ی فرھنگ دخالت می کند از اين واژه بھره می گيرند تا آن را متفاوت بدانند از
آنچه که مردمان در زندگی جاری خود انجام می دھند .البته در جايی نديده ام
اين چنين تفاوتی را شرح يا توصيف کرده باشند .آنچه اکنون می نويسم استنباط
اين قلم است از واژه ی »آکسيون« که ھمواره در پيوند با فعاليتھای فرھنگی
دولت به کار می رود .ما اگر بخواھيم در فارسی فاصله گذاری کنيم ميان عمل
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به معنای رفتار عادی و متعارف فرھنگی مردمان و عمل به معنای دخالت
انديشيده و برنامه ريزی شده ناچار بايد از دو واژه ی عمل در چارچوب
فرھنگ انسان شناختی و حتی پراکسيس )از اين مورد جداگانه بايد حرف زد(
سخن بگوييم واز واژه » اقدام« به معنای عمل انديشيده .البته واژه ی اقدام در
چنين ارتباطی بيشتربه معنای پردازش است و نه معنای عادی آن در زبان
عربی که پيش افتادن است .البته از آنجا که واژه ی »آکسيون« ھم در زبان
فارسی و ھم در زبان عربی به معنای عمل نيز به کار می رود عيب و
ايرادی در ميان نخواھد بود چنانچه گاه اين دو واژه را به جای ھم به کار
بگيريم .اما اگر بخواھيم با تأکيد و مشخصا ً از عمل آگاھانه ی حکومت يا
قدرت در حوزه ی فرھنگ سخن به ميان آوريم و به خصوصيات نظری چنين
کارھايی توجه دھيم دراين صورت مطلوب خواھد بود اگر به اين فاصله
گذاری توجه بيندازيم.
نخستين حوزه ای که محققان يادشده برشمرده اند  ،حوزه ی نگاھداری و
حراست است که به انگليسی آن را  PRESERVATIONناميده اند .اين عرصه
شامل حفاظت از دست -ساختھا ،بناھا،نقاشيھا،آداب و رسوم ،تزيينات ،ادبيات
موسيقايی و جزآن می شود .مھارتھای فرھنگی و فعاليتھای مرتبط با آن را نيز
در ھمين رده برشمرده اند مانند سبد بافی ،سرود خوانی و آوازخوانيھای
گروھی و جمعی يا کاغذآرايی .اين نمونه ھا از فرھنگ جاری و سنتی غربی
برگرفته شده اند .در فرھنگھای شرقی نمونه ھای فراوان از اين چيزھاداريم.
در اينجا فعالً به اين جنبه ھا نمی پردازيم.
در ھمين ارتباط مھم است بدانيم مردم چه چيز را شايسته ی حفظ و نگاھداری
می دانند .برای نمونه در کشوری جون اياالت متحده ی آمريکا .قتی که سخن
از حفظ و نگاھداری می شود ھمه ی توجھات معطوف می شود به سنتھای
فرھنگی برآمده از اروپا مانند باله و اپرا و ارکسترھای سيمفونيک .حراست و
نگاھداری از فرھنگھای بومی يا فرھنگھايی که از آسيا و آفريقا به آمريکا
آورده شدند ،سخن به ميان نمی آيد ١٩.البته اين نکته ای که محققان ما ذکر می
کنند امروز ديگر اعتبار عام ندارد .البته در يک دوره مھاجران برآمده از قاره
ی اروپا حراست از فرھنگھای اروپايی را مھم می دانستند وبا بی اعتنايی به
فرھنگ بوميان يا فرھنگھايی که از دو قاره ی آسيا و آفريقا نشأت گرفته بودند
‐Ibid.
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می نگريستند .به تدريج اما ھمه ديدند و دانستند که فرھنگھای آفريقايی به
خصوص در ميان سياه پوستان آمريکايی نه فقط سرزنده و پايدار است  ،بل بر
فرھنگ سفيدپوستان نيز سخت اثر گذاشته است .اين ادعا را می توان به
خصوص ارتباط با موسيقی و از اين گذشته حتی در زمينه ی ذوق و سليقه ای
که در عرصه ی پوشاک به کار بسته می شد و می شود مشاھده کرد .از اين
نمونه ھا که بگذريم کافی است نگاھی بيندازيم به ميراث انتقال يافته از حوزه
ی آمريکای التن به خصوص مکزيک به آمريکا .بدين اعتبار سخن گفتن از
حراست از ميراث فرھنگی در کشوری چون اياالت متحده ی آمريکا چندان
آسان نمی نمايد .اما اين نکته فعالً در دستور اين بخش از اين نوشته قرار
ندارد .فقط خواستم نظر دو محقق يادشده در باال را سنجيده مطرح کرده باشم.
از اين گذشته بايد اما منصفانه نيز يادآورشوم که ھمين دو محقق نيز دو گروه
مرفه و نامرفه را از ھم متمايز می سازند و آن استنباط از ميراث را که فقط به
خاص ثرتمندان برمی شمرند.
اروپا نگاه می اندازد بيشتر
ِ
نويسندگان ما معتقدند توجه بيش از حد به ميراث می تواند پرسش برانگيز شود
و تنشھايی به بار بنشاند ميان انگيزه ی به حفظ و انگيزه ی حرکت به جلو و
آينده نگری .تکريم غلوآميز گذشته می تواند به توليد فرھنگی موزه ای بينجامد
ومنتھی شود به فقدان سرزندگی و نشاط و نوآوری .به ھمين سان بی توجھی
به گذشته ممکن است راه را در جھت تخريب يک فرھنگ ھموار سازد،آن را
از ريشه ھای تاريخی اش بگسالند و سرانجام اين فرھنگ را از آموزه ھا و
پندھايی که از گذشته اندوخته است محروم کند .از اينھا که بگذريم بايد دی
جفظ و نگاھداری چه ھدفی را پی می گيرند؟ آيا فقط به قصد نجات بناھا يا
دست ساختھا به حراست از ميراث رومی آوريم يا می خواھيم از راه حفظ و
حراست بر معرفت خود از گذشته بيفزاييم و آگاھيھا و دانشمان را در مسير
عاليق  ،مسائل و معضالت فرھنگی امروزمان به کار اندازيم و از آنھا بھره
بگيريم تا بتوانيم گفتگويی پويا و خالق با اکنونمان طراحی کنيم.
نکته ھايی که در اينجا مطرح شده اند تازه و ناشناخته به شمار نمی روند .مھم
اين است که اين نکته ھا را در حوزه ای به ھم پيوسته نگاه داريم و در
ھمانحال آگاه باشيم که اين چيزھا درمرحله ی اجرا و بسته به موارد مشخص،
بغرنجيھا و پيچيدگيھايشان را می نمايانند.
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مورد دوم حوزه ی اشاعه است .اين حوزه را به انگليسی
 DISSEMINATIONنام نھاده اند .توجه اصلی اين حوزه معطوف است به
سياستھای فرھنگی جاری .حمايت مالی از برنامه ھای نمايشی و اجرای برنامه
ھای موسيقيايی،ساماندھی گردشھای فرھنگی،پخش برنامه ھای ديداری و
شنيداری  ،تقويت حوزه ی نشر،ايجاد شبکه ھای توزيع و برگذار کردن
رويدادھايی که مخاطبان بيشتری را ھدف بگيرند .
مھمترين پرسشی که در اينجا مطرح می شود اين است که چه چيز را بايد
اشاعه داد و چه روشھايی را بايد به کار بست؟ فعاليتھای اشاعه در مرحله ی
اجرايی می توانند توزيع گسترده ی آثار معينی را ھدف بگيرند و ھنر را به
حاشيه برانند؛ از اين گذشته می توانند چند وجھی و چند جنبه ای باشند و
عرضه ی آثار فرھنگی را از شھر به روستا بکشانند يا عنصر ھمسايگی را
بپرورانند يا ساخته ھای روستايی را به شھر عرضه کنند و در يک کالم
خصلت رفت و برگشت را تقويت کنند .در اينجا ھم مانند حوزه ی حفظ و
نگاھداری با محدوديتھايی دست به گريبان ھستيم و به سبب حضور سنتھای
گوناگون با گزينشھايی دشوار سروکار داريم.
در مرحله ی سوم بر توجه به عرصه ی آفرينش تأکيد گذاشته شده است .اين
عرصه را در زبان انگليسی  CREATIONمی نامند .حوزه ی آفرينش در عمل
ی ھنرمندان و ھمه ی کسانی می پردازد که که با توليد فرھنگی
به آثار جار ِ
سروکار دارند .از اين رو محور اصلی حوزه ی آفرينش را بايد حمايت از
آفرينشھای جديد برشمرد و نقش حکومت و بخش خصوصی و تشکلھای مدنی
را در ھمين ارتباط به بحث و سنجش گذاشت .نکته ی در خور سنجش در اينجا
اين است که بدانيم چه شکلھايی از آفرينش و کدام آفرينندگان را بايد از حمايت
و پشتيبانی برخوردار سازيم .فرض بديھی اين است که ھنرمند را برابر بدانيم
با آفريننده .از اين رو سازمانھای عمومی و حکومتی حمايت از ھنرمندان
شناخته شده را در سياستھای حمايتی خود منظور می کنند .اين قبيل ھنرمندان
نيز معموالً کسانی به شمار می روند که توسط منتقدان يا حاميان خاصی مطرح
می شوند .در نتيجه نقش حکومکت و سياستگذاران فرھنگی محدود می شود به
دنباله روی از چنين محافلی .محققان ما به يک نکته توجه نمی کنند يا به آن
نمی پردازند .اين جنبه از قضيه اين است که که اغلب منتقدان و حاميان
خصوصی ھنر تبليغاتی کاذب يا سودجويانه برای برخی از ھنمرنان راه می
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اندازند و حکومت را به سويی که می خواھند سوق می دھند .اين نگاه را البته
نبايد تعميم داد و موارد استثنايی و سالم را ناديه گرفت .ھمه می دانند که
نگارخانه ھای نقاشی و ھنرمندان تجسمی سياستھايی سخت سودجويانه يا
ترجيحی دنبال می کنند و بسياری از استعدادھا را به تاالرھای خود راه نمی
دھند .برخی يا حتی می توان گفت بسياری از مجموعه داران پس از يک دوره
ی سرمايه گذاری روی آثار ھنری معينی به ايجاد فضاھايی مصنوعی دل می
بندند تا بتوانند گردآورده ھای خود را به بھايی گزاف به فروش برسانند.
آيا در چنين موقعيتھايی می توان به گزينه ھايی سالم روآورد؟ يکی از گزينه
ھايی که در برابر فضاھای کاذب و سودجويانه در عرصه ی بازار ھنر مطرح
می شود ،گزينه ی وسعت بخشيدن و توسعه ی فضاھای آفرينش است از طريق
محموعه ای از اقدامات .در چنين گزينه ای به جای توجه به توصيه ھای
منتقدان و مجموعه داران و حاميان خصوصی ھنرمندانی خاص ،به سرمايه
گذاری وسيع در عرصه ی آفرينش عالقه نشان داده می شود و سعی براين
خواھد بود که شمار بيشتری قادر باشند از امکانات و تجھيزات و حمايتھای
مالی بھره مند شوند .برگزاری نمايشگاه ھای عام و استفاده از فضاھای
کوچک به منظور عرضه ی آثار ھنرمندان جوان و به خصوص ناشناخته در
عمل يکی از راه ھای گريز زدن از فضاھای بسته و محفلی خواھد بود.
البته نبايد از ياد برد که سياست آفرينش در کشورھای مختلف با معضالت و
دشواريھای بسيار دست به گريبان است و ھمواره به نارضاييھای بسيار می
انجامد .در ايران عنصر محفلی و بده بستان بر چارچوب سياستھای حمايتی در
زمينه ی آفرينش تأثير زياد برجا نھاده است .از اين که بگذريم نگرش
ايدئولوژيک در دو عرصه ی حکومتی و حزبی نيز سياستھای حمايتی را به
دلخواه خود شکل داده اند .اينھا ھرکدام نياز به بحث و بررسی تفصيلی دارند.
پس از چند موردی که در باالبرشمرديم خوب است به مورد پژوھش از نظر
محققان يادشده بپردازيم .اين حوزه ھمان حوزه ای است که به انگليسی آن را
 RESEARCHدانسته اند .ھدف اين پژوھش معطوف به پديده ھای گوناگون
فرھنگی است .از اين گذشته پژوھش عام و ھمه جانبه نيز در ھمين چارچوب
از اھميت برخوردار است .در واقع ھر سياست فرھنگی انديشيده ای خواستار
کسب آگاھی از طبيعت و وسعت منابع خود است .مخاطبان فعاليتھای فرھنگی
چه کسانی ھستند و به و به چه ميزان يا کميتی از فعاليتھای عرضه شده
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استقبال می کنند؟ مثالً ممکن است فعاليتی به منظور جلب توجه زنان
سازماندھی شده باشد ولی بايد ديد آيا اين فعاليت به واقع نيز توانسته است زنان
را به سوی خود جلب کند؟ از اين گذشته ممکن است سياستگذار بخواھد از
ميزان دستمزدھا در زمينه ی ھنرھای نمايشی اطالع کسب کند .يا بخواھد بداند
به چه ميزان آموزش ھنر توانسته است به اعتالی سطح ھنر بينجامد .يا به چه
ميزان اقليتھای نژادی يا دينی يا جزآن در فعاليتھای ھنری مشارکت يافته اند.
در زمينه ی تحقيقاتی از اين دست بايد قادر بود روشھا و ھدفھای متناسب با
حوزه ی فرھنگ و حوزه ی ھنر طراحی کرد و به اجراگذاشت .موضوعاتی
ھمچون فعاليتھای فرھنگی و ھنری در محدوده ھای سکونتی کوچک يا زمينه
ھای اقتصادی گروه ھای فعال در عرصه ی ھنر يا خصوصيات مخاطبان
شھری و روستايی را می توان از جمله عرصه ھايی برشمرد که نه فقط به
افزايش آگاھی سياستگذاران منتھی می شوند ،بل زمينه ھايی گسترده برای
آگاھی کل جامعه و به خصوص ھمان حوزه ای که مورد بررسی قرار
ارتقای
ِ
گرفته است فراھم می آورد.
محققان ما در اينجا از ويژگيھای اين دست از پژ.ھشھا سخنی به ميان نياورده
اند و به آنھا نيز اشاره ای نکرده اند .ما ھم اين نکته را در اينجا برشمرديم و
از آن به اختصار يادکرديم بی آن که اھميت آن را ناديده بگيريم .تنھا خواستيم
بنويسيم که اين دست از تحقيقات خصوصياتی دارند متفاوت از ديگر تحقيقات
در حوزه ی علوم اجتماعی .در جای خود از اين حوزه به تفصيل سخن خواھيم
گفت .برخی نيز از اين دست از تحقيقات به ويژه در ارتباط با اھداف
دموکراتيک يادکرده اند .البته به باور اين قلم با برشمردن چنين صفاتی نمی
توان موضوع و مسئله ی روش تحقيق را ھمچون موضوعی حاشيه ای جلوه
گر ساخت .آنچه به عنوان تحقيقات فرھنگی مرتتبط با دموکراسی عنوان می
شود در اساس چيزی نيست جز ھمان موضوع فررھنگ برای ھمه .البته بايد
در اين حوزه به رسوم و آداب ،نگرانيھا و دلمشغوليھای مخاطبان يا ارزشھا و
روابط اجتماعی آنھا توجه داشت ولی نبايد تصور کرد که برخی از پژوھشھا
را می توان پژوھشھای دموکراسی محور قلمداد کرد و برخی ديگر را به ھمين
اعتبار کم اھميت دانست .شايد اين گونه تفاوتگذاريھا چندان سودمند نباشند .اين
حوزه ی بغرنج و پيچيده را نمی توان با برشمردن چند نکته يا با توسل به چند
اشاره پاسخگوشد .از آنجا که در غرب تحقيقات اجتماعی در ھمه ی زمينه ھا
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رشد يافته اند و آمار جنبی و عمومی در دسترس ھستند اھميت چنين حوزه ای
يعنی تحقيقات فرھنگی به اندازه ی کشوری چون ايران يا کشورھای مشابه
نيست .مھم اين است بدانيم که ساماندھی تحقيقات فرھنگی در ھر کشوری
ضمن آن که از دستاوردھا و الگوھای عام بھره مند می شوند بايد در ضمن
توانايی آن را داشته باشند که خصوصيات کيفی ومحتواھای معنوی يک
فرھنگ را نيز مورد توجه قرار دھند.
حوزه ی بعد را بايد حوزه ی تربيت يادرست تر آن که بگوييم کارآموزی
دانسته اند .پرسشی که اينجا مطرح می شود اين است که آيا اين حوزه ھمان
حوزه ی آموزش است يا از آن متفاوت است .اولی را به انگليسی TRAINING
می گويند و دومی را  EDUCATIONناميده اند .به قصد اجتناب کردن از
کلی گويی سعی می کنيم اين دو حوزه را در کنار ھم شرح دھيم.
در عرصه ی کارآموزی ھدف اين است که ھنرمندان،کارگزاران و کارگران
را تربيت کنيم .البته ھمين کارآموزيھا خود به خود آموزش نيز به حساب می
آيند .مھمترين جنبه ی اين بخش توجه داشتن به ميزان دخالت دولت يا به زبان
ديگر ميزان ونوع دخالت عرصه ی عمومی در زمينه ی کارآک.زی و نوع
کارآوزی است .آيا اين قبيل کارآموزيھا ھمراه ھستند با اعطای گواھينام ھای
کارآموزی يا بسنده می کنند به برگزاری دوره و حضور کارآموزان در
درسھا .آيا پرداختن به شغل نيازمند گواھينامه ی کاراموزی است يا اين
کارآموزيھا فقط در خدمت دستگاه ھای خودذ حکومت برگزار می شوند.
ھرکدام از اين ھدفھا برنوع آموزش و نوع تربيت و نوع اشتغال تأثير می
نھند.يک نکته ی در خور توجه ديگر موضوع تأمين ھزينه ی کارآموزی است
به چه نسبت برگزارکننده ھزينه ھا را به عھده می گيرد و به چه ميزان
کارآموز و باالخره اينکه آيا ھمه چيز مجانی و بی پرداخت ھزينه ساماندھی
می شود.
حوزه ی آموزش را به چند اعتبار متفاوت می دانيم از حوزه ی کارآموزی.
آموزش می تواند با ھدف فھم و درک و ارزش نھادن به آثار ھنری و ھنر در
مجموع تدارک ديده می شوديا به قصد مشارکت در فعاليتھای ھنری؟ غربيان و
ھمين محققان ما که در باال از انھا سخن گفتيم در اينجا نيز می خواھند ببينند آيا
آموزش به اقليتھا نيز توجه می کند يا فقط محدود می شود به ارزشھايی که
»سفيدپوستان« می گشترانند .واقعيت اما اين است که ما نمی توانيم حوزه ی
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آموزشھای حرفه ای و حتی دانشگاھی را در عرصه ی فرھنگ و ھنر در اين
محدود در نظر نگيريم .جای انی حوزه از آموزش ھمينجاست و بايد به
خصوص بدين وسيله مھمترين تمايز و تفاوت ميان حوزه ی آموزش و
کارآموزی را جستجو کنيم .تفاوتھای ديگر ھرچند مھم اما نمی توانند به اھميت
آموزش منظم و به اصطالح سيستماتيک باشند .به ھرحال ھمه ی اين حوزه
ھايی که برشمرديم چه در زمينه ی کارآموزی و چه در زمينه ی آموزش از
اھميت برخوردارند و اگر سياست فرھنگی جامع و گسترده نتواند اين عرصه
ھا را از ھم متمايز کند  ،در نھايت نمی تواند بر کيفيت و ھدفگذاريھای ظريف
تأکيد بگذارد.
حال نوبت می رسد به حوزه ای که آن را »بازجانبخشی« يا به انگليسی يا
فرانسوی به آن  ANIMATIONمی گويند .اين اصطالح يا اين مفھوم حوزه
ای بس گسترده را دربرميگيرد .از آنجا که اميدوارم به ط.ور مستقل به آن
بپردازم در اينجا تنھا با اشاره از آن خواھم گذاشت و به ھمان اندازه ای که
محققان ما يادآورشده اند بسنده می کنم .به باور اينان» انيماسيون« به ميزانی
که سياست فرھنگی به دموکراسی عالقه نشان می دھد ،عنصری از سياست
فرھنگی به حساب می آيد .اين سخن البته که از دقت برخوردار نيست .اما
چون اينان به ارتباط دموکراسی و فرھنگ دلبستگی نشان می دھند منظورشان
اين است که وقتی که سياست فرھنگی به سطح محلی توجه می اندازد و می
خواھد فعاليتھای فرھنگی را در سطوح پايينی و مردمی احياءکند و به فرھنگ
موجود جان بدمد  ،سعی می کند از راه بازجانبخشی جماعت محلی را به
مشارکت و ھمياری سوق دھد  .فرانسويان به خصوص به اين حوزه توجه
خاص داشته اند و به ويژه از راه توجه به تربيت »کارگزاران« يعنی
»انيماتور« ھا خواسته اند کارگزارانی مخصوص حوزه ی بازجانبخشی تربيت
کنند وبپرورانند .به تدريج اصطالح»ايماتور« مھم تر شد از خود »انيماسيون«
و تربيت کارگزاران تبديل شد به آموزش »کارگزار فرھنگی« به طور مطلق.
آنچه در باال برشمرديم نشانگر تأمالت و موشکافيھای محققانی است که سالھا
نيز در ارتباط با يونسکو قرار داشته اند .به راستی می توانيم ھمين مفاھيم را
در نخستين متن سياست فرھنگی در ايران به سال  1348نيز مشاھده کنيم .اين
متن و متن اصول سياست فرھنگی جمھوری اسالمی ايران را که مصوب سال
 ١٣٧١است پسانتر می آوريم.
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ابزارھای اجرايی
يکی ديگر از نکته ھايی که در ارتباط با سياست فرھنگی به بحث گذاشته شده
است جست و جو ی ابزارھای متناسب است .در اينجا سخن از اين است که چه
ابزارھايی می توانند يک سياست فرھنگی را به نحوی مطلوب به
اجرادرآورند .به بيان ديگر اجرايی ساختن سياست فرھنگی به مدد چه ابزاری
ممکن به گونه ای پسنديده تحقق پيدا می کند .ھريک از ابزارھای برگزيده می
تواند به گونه ھای مختلف به اجراگذاشته شود .اين چيزھا را بايد درجايی ديگر
به بحث گذاشت .مباحث دموکراسی فرھنگی و حقوق فرھنگی به ميزان در
خور توجھی به شيوه ی توزيع امکانات توجه دارند .ما اکنون فقط می خواھيم
نوع ابزارھا را تشخيص دھيم  .در واقع اين طبقه بندی به نوبه ی خود بحث
انگيز است اما به ھرحال پايه ای می سازد در جھت تأمل بيشتر و جست و
جوی گزينه ھايی ديگر.
يکی از ابزارھای اجرايی سياست فرھنگی اعطای کمک ھزينه يا کمکھای
مالی است و اعطا و توزيع جايزه و امتياز .اين دو زمينه در کشوری چون
اياالت متحده ی آمريکا سخت محبوب اند .بنگاه ھای ھنری ابزارھايی برمی
گزينند جھت حمايتھای خصوصی به خصوص از راه واگذاری کمکھای مالی
به افراد يا گروه ھای منتخب .اما از اين جنبه که بگذريم در کشورھای متمرکز
اين نوع از ابزارھا براساس سياستھای رسمی به اجرا درمی آيند .نکته ای که
در اين نوع از بررسی از توجه برخوردار نشده است سياستھای گروه ھا يا
جامعه ھای غيررسمی است.در گذشته می دانستيم که احزاب سياسی گروه ھای
تحت الحمايه ی خود را تقويت می کرده اند ولی اکنون به خصوص در
کشوری چون ايران می بينيم جامعه ھای به اصطالح غيرحکومتی يا
غيررسمی نوعی ترغيب و تشويق پيش گرفته اند که به نحوی مبين نگرشھای
محفلی يا فرقه ای است .در مواردی ھم ديده ايم چگونه ھمين نوع از تجمعات
سياستھای فرھنگی مافيايی پی گرفته اند .اين نوع از سياستھا به مددتبليغ کاذب
از فعاليت يا اثر گروه يا اشخاص معينی دامن زده می شوند و در بسياری
موارد نيز از طريق حذف و افراد وآثارشان و از راه نسخه برداری و شبيه
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سازی به قصد محو کردن پيشينه ی کوششھا  .نوعی از اين حذف به ياری
پيشينه سازی کاذب به اجراگذاشته می شود.
به ھر حال نبايد ھمواره سياستھا را محدودساخت به حوزه ی حکومت يا بخش
خصوصی  .دسته ھا ی سياسی يا محفلھای دوستی و مافيايی به تدريج در
کشوری چون ايران تبديل شده اند به ابزاری ناسالم در عرصه ی سياست
فرھنگی که گاه بيش از حکومت می توانند شخصيت سازی و پيشينه سازی
کنند .در دوره ی پس از  ١٣۵٧به خصوص گروه ھای چپ در اين زمينه
فعال بوده اند .کتابفروشيھای وابسته به اين گروه ھا يا حتی متأثر از اين دسته
ھای سياسی به پيروی از نيات و گرايشھای سياسی دسته بنديھای چپ حتی اگر
کتابی را ھم از توزع می پذيرفتند به قصد آن بوده است که کتاب را در انبار
خود مخفی سازند و نگذارند ديه شود .اکنون که سياست بخش توزيع کتا با
گذشته فرق کرده است کتابفروشيھا از پذيرش اثر سرباز می زنند يا با گرفتن
نسخا ھای از کتاب »نامطلوب« به توزيع می فھمانند نبايد چنين کتاب يا
کتابھايی را پخش کند .نشريات چپ و وابسته به چپ نيز ھمين گونه از
سياستھا را دنبال می کرده اند و می کنند:حذف و نسخه برداری و پيشينه سازی
کاذب .اکنون ته مانده ھای نيروسومی چپ به ھمين روشھا توسل می جويند.
گروھی ديگر از ابزارھای اجرايی شامل اشتغال و شغل آفرينی می شود .ايجاد
اشتغال برای ھنرمندان يا به کارگيری آنان در چند مقطع و در چند کشور به
شيوه ھای مختلف به اجرادرآمده است.در آمريکا در دوران پس از جنگ
جھانی دوم به ھنگام رياست جمھوری فراکلين روزولت و رياست جمھوری
ريچارد نيکسن سياستھای اتغال زايی برای ھنرمندان به جراگذاشته شد .در ھر
دو موررد سعی براين بود افراد اعانه گير را تبديل کنند به افراد شاغل .در
چراچوب چنين سياست بزرگی بود که عده ای به فکر افتادند ھنررمندان را نيز
ياری دھند و به کار بگمارند .در نتيجه حوزه ی معروف به سفرش ھنری
رونق پيداکرد .ھنرمندانی توانستند سفارشھای ھنری به دست آورند،ھمچون
کارگزارعرصه ی نگھداری آثار فرھنگی يا اشاعه ی ھنر  ،به عنوان
آموزگار يا ھمچون کارگزار دست به فعاليت بزنند.
ايجاد تسھيالت فرھنگی را می توان يکی ديگر از ابزارھای اجرايی سياست
فرھنگی برشمرد.فعاليتھای شاخص اين حوزه ايجاد کتابخانه ھايی انباشته از
کتابھای رشته ھای مختلف است تا دوستداران بتوانند از ھمه نوع کتاب استفاده
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کنند و ناچار نباشند برای تدوام بخشيدن به فعاليتھای خود دست به خريد بزنند.
به راه انداختن تاالرھای نمايش  ،ايجاد فضاھای توليد و در اختيار گذاشتن
وسايل و تجھيزات گرانبھاست.
فراھم آوردن و در اختيارگذاشتن تسھيالت راھی است برای حمايت از
خالقيتھای فرھنگی به خصوص از آفارينشھای ھنری افراد و رگروه ھايی که
منفرد دست به فعاليت می زنند .کسانی که از حمايتھای رسمی يا حزبی يا
محفلی بھره می گيرند ھمواره سعی داشته اند اين نوع از حمايتھا را نيز به
خود اختصاص دھند .در نتيجه سياست فرھنگی اجرايی تنھا از راه نظارت
دموکراتيک می تواند از افتادن به ورطه ی سودجوييھای خاص مصون و در
امان بماند.
گروه ديگر از ابزارھای اجرايی گروه خدمات است.ايجاد حزانه ھای
نگاعداری می توانند به افراد و گروه ھالی مستقل کوچک ياری رسانند .برای
نمونه ايجاد حزانه ی دستنوشته ھا ،پوشاک و تجھيزات می توانند ھزينه ھای
توليد را کاھش دھند.عرضه ی خدمات چاپی در زمينه ی چاپ کتاب يا پوستر
يا نشريه می توانند فعاالن رشته ھای مختلف را کمک و ياری دھند .در اين
مجموعه بايد تربيت و آنوئزشھای تخصصی و فنی را نيز گنجاند .در واثع
عرصه ی خدمات نوعی ديگر از فعاليتھای خويشاوند با عرصه ی ايجاد
تسھيالت است .گاه در حوزه ی اجرايی اين دو عرصه می توانند تفاوتھايی
ظريف را به نمايش بگذارند.
سرانجام بايد به حوزه ی بس مھم و تأثيرگذار قانونگذاری و مقررات توجه داد.
اين حوزه بی ترديد از ابزارھای اجرايی حياتی در زمينه ی سياست فرھنگی
به حساب می آيد و در مواردی حتی تأثيراتی ماندگاه برجامی نھد و گاه به
تغيير رأی و نظر در جامعه و در ميان فعاالن متنھی می شود .حوزه ی
قانونگذاری ھم فرصتھا و چارچوبھايی نقش آفرين فراھم می آورند و ھم به
صورت کمکھای فوری يا مالی به صورت مستقيم يا از طريق کاھش ماليات
تبلور می يابند .تعيين حق مألف يا شکل بخشيدن به نظام آموزش را می توان
دو موررد خاص دانست اما اين چيزھا به خصوص وقتی به ثمر می نشينند که
از حمايت قضايی نيز برخوردار شوند.
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دموکراسی فرھنگی
گفتارھای جاری در ارتباط با سياست فرھنگی و ھدفگذاريھای مطلوب در
زمينه ی سياست و فرھنگ پيوند خورده است با مفھومی به نام دموکراسی
فرھنگی .در حوزه ی انسان شناسی با قبول اصل تکثر فرھنگھا به گونه ای
علمی با اين معنا آشنا می شويم اما ترکيب دموکراسی فرھنگی با خصلتی
سياسی يا سياتگذارانه پا به ميان می گذارد و خواستار اقدام آگاھانه در جھت
تحقق اصل دموکراسی در حوزه ی فرھنگ است. .اقعيت اين است که تا اينجا
چندان با دشواری مواجه نمی شويم .تصور عام بر اين است که اصل
دموکراسی فرھنگی به تکثر احترام می نھد و خواستار ترويج تنوع در عرصه
ی فرھنگ است .پذيرش چنين اصلی يک چيز است و به واقعيت درآوردن آن
چيزی ديگر .از سوی ديگر بايد ديد تنھا با پذيرش اصل تنوع و تکثر می توان
به دموکراسی فرھنگی به معنالی وسيع کلمه دست يافت؟
به يک اعتبار »دموکراسی فرھنگی« يعنی پذيرش ھمزيستی سنتھای متنوع
فرھنگی در جامعه ی بشری ٢٠.به بيان ديگر يعنی اين که ھيچ يک از اين
سنتھا نبايد بتوانند سنتھای ديگر را زير سلطه ی خود درآورند و تبديل شوند به
»فرھنگ رسمی« .بسياری فرھنگھا براين باور سامان يافته اند که بر سنتھايی
واال تکيه می زنند و به ھمين سبب بايد قادر باشند به سود خود روی دوش
فرھنگھای ديگر قرار گيرند و به بھر قيمتی که بتوانند خود را جابيندازند .کافی
است نگاھی بيندازيم به تجسم واقعی چنين تصوری و ببينيم جنگھای صليبی
چگونه راه افتاد يا امپرياليسم بريتانيا ھنگامی که سخن از رسالت مرد سفيد می
راند در عمل ھدفی نداشت جز توجيه سياستھای تجاوزطلبانه و خشونتبار خود
در قبال مردمان غير سفيدپوست يا در جايی ديگر در ارتباط با امپرياليسم ژاپن
نگاھی بيندازيم به رفتاروحشيانه ی ژاپنيان با اھالی کره و تحقير آنان از سوی
ژاپنيانی که انديشه ھای برتری جويانه ای را حتی در حوزه ی تمدنی خود
دنبال می کردند .بديھی است که نبايد چنين انديشه ھا و رفتارھايی را رواج داد
يا آنھا را تحمل کرد .اينجاست که می بينيم مدارا و دموکراسی ھم مرزھايی
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دارند .اين را بايد يک جنبه از اين قضيه بدانيم .با اينحال بازھم نبايد پنداشت با
برشمردن چنين خصلتھای ناپسندی توانسته ايم از بغرنجی و پيچيدگی اين
موضوع بکاھيم .عربيانی که امروز از دموکراسی فرھنگی بدين شکل سخن
می گويند درست ھنگامی جاافتاده اند و سلطه ی خود را برجھان گسترانده اند
خواستار نوعی تنوع می شوند که به معنای پاره پاره ساختن فرھنگه و خرد و
نتچيز ساختن آنھا ھستند تا قادر باشند در مواجھھای به ظاھر طبيعی و مسالمت
آميز بر ھمه ی خرده فرھنگھا چيره شوند و پوششی دموکراتيک نيز برای
خود دست وپا کنند .به باورم اين قضيه پيچيده است ونبايد به سادگی از کنار آن
پذشت يا درپرتو رودربايستھای متعارف بغرنجيھای اين جريان را از ديده
دور داشت.
االن می خواھيم نيکيھا را برشماريم و دشواريھا را به فرصتی ديگر در ھمين
رساله بسپاريم .روشن است که دموکراسی فرھنگی به تنوع فرھنگی می
انديشد .اين تنوع فرھنگی را به انگليسی  cultural diversityمی نامند .اصل
تنوع به يک اعتبار يعنی فراھمآوردن فرصتھای برابر برای ھمه ی سنتھای
فرھنگی موجود در يک جامعه و در ھمانحال يعنی آن که اقدام فرھنگی به
حفظ و حراست از ھمه ی رنگھا و جلوه ھای قوس وقزح فرھنگی در يک
جامعه بينديشد نه فقط به يکی از اين سنتھا يا مسلط ساختن يک سنت بر ديگر
سنتھا .چنين انديشه و رويکردی خواستار احترام گذاشتن به ھمه ی سنتھاست و
بر اين باور است که بقای طيفی از سنتھا تنھا در پرتو حضور و تداوم جھانی
چندفرھنگی امکانپذير می شود.
دومين اصل دموکراسی فرھنگی را مشارکت ) ( participationعنوان کرده
اند .دموکراسی فرھنگی بر اين باور است که زندگی فرھنگی بايد به گونه ای
سامان داده شود که ھرکس بتواند آزادانه در آن شرکت کند .فرض يراين است
که اوالً مردم در سطوح پايين بتوانند عقايد خود را بی محدوديت برزبان برانند
و از آزادی بيان برخودار باشند .سانسور و محدوديت آزادی با خصوصيات
زندگی پويای فرھنگی سازگار نيستند .اين امر بدان معناست که مردم بايد
بتوانند به ابزار اظھار نظر دسترسی داشته باشند :از کاغذ و قلم گرفته تا
صحنه ھای نمايشی و االت موسيقيايی ؛ از اين گذشته ضرورت دارد که مردم
از امدادھای آموزشی جھت استفاده از اين ابزار بھره مند شوند و عالوه براينھا
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به رسانه ھای جمعی قدرتمند در عصر الکترونيک به گونه ای دسترسی داشته
باشند که بتوانند برنگرش ما از جھان اثر بگذارند.
محققان حوزه ی دموکراسی فرھنگی معتقدند در دوران تکنولوژيھای جديد ،
مشارکت دموکراتيک در زندگی فرھنگی اھميتی فزاينده يافته است .مردم
امروز دريافته اند که رسانه ھای جمعی آنان را از مشارکت در زندگی
فرھنگی محلی بازمی دارند .اين رسانه ھا موجب شده اند که مردم به کنج
انزوای خود بسنده کنند و از رفتن به کنسرتھا يا تماشاخانه ھا سرباززنند و
گفتگوی با ديگران را نپسندند.بدين ترتيب ھر گونه فرصتی برای مشارکت در
زنگی جمعی ناديه گرفته می شود و مردم اھميتی برای اين گونه ھمزيستيھا
قائل نشوند.در برابر يک چنين گرايشی به انزواطلبی  ،بھترين گزينه اين است
که مردم را به مشارکت فعال و دموکراتيک تشويق کنيم و اين گونه از
ھمياريھا را ھرچند دشوار ،اما مھم بدانيم و ترويج دھيم.
وجه ديگری از دموکراسی فرھنگی را کنترل دموکراتيک زندگی فرھنگی
برشمرده اند .در اينجا منظور اين است که خود زندگی فرھنگی نيز بايد تحت
نظارت دموکراتيک قرار بگيرد .می گويند مردم بايد بتوانند در توسعه ی
فرھنگی شرکت کنند و قادر باشند جھت اين توسعه را تعيين کنند يا برآن اثر
بنھند.
ھمانگونه که آمد مفھوم اصلی دموکراسی فرھنگی متوجه تنوع فرھنگی است.
از اين که بگذريم فرض بر اينت که به مدد دموکراسی فرھنگی می توان از
حق دسترسی ھمه ی افراد به فرھنگ به دفاع بررخاست و اين حق را نه تنھا
درر جامعه ای معين که حقی جھانشمول به حساب آورد .ھمين دو اصل تنوع
و شرکت در زندگی فرھنگی خواه ناخواه به معنای آن است که ھمه بتوانند در
زندگی فرھنگی جامعه مشارکت کنند .از طريق استقرار چنين حقی است که
می توان مردمان را قادر ساخت در حوزه ی تصميمگيرھا يی که خصلتی
سياسی دارند و برزندگی فرھنگی اثر برجا می نھند مشارکتی فعال داشته
باشند .به ھمين سبب ھم دموکراسی فرھنگی وقتی واقعيت می يابد که مردم
بتوانند سھمی منصفانه و برابر از منابع فرھنگی داشته باشند .
برای ان که بتوان از دموکراسی فرھنگی و اقدام فرھنگی سخن گفت و مردم
را به داشتن حق در اين زمينه ھا تشويق کرد و اھميت چنين حقی را تبديل به
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شعور جمعی کرد،بايد در ھمانحال قادر بود فرھنگ را ھمچون قلمروی
مستقلی وارد عرصه ی حيات اجتماعی ساخت .برای نمونه ھمانگونه که
مشارکت سياسی به تدريج تبدل به قلمرويی مستقل شده است و برخورداری از
آموزش ھمچون يک حق ھمگانی به رسميت شناخته شده است  ،الزم است که
قلمرو فرھنگ را نيز مھم و مستقل ترسيم کنيم و حقوق مرتبط با اين قلمرو يا
ناشی از چنين قلمرويی را به بحث بگذاريم .اين کار شايد در آغاز آسان جلوه
گر شود اما در عمل با دشواريھای بسيار دست به گريبان است .به يک
اعتبارانسانھا فرھنگشان را می سازند و به طور طبيعی حق دارند اين فرھنگ
را از نو بيارايند و حتی دگرگون سازند .واقعيت اما اين است که انسانھا در
فرھنگی از پيش موجود پا به جھان می گذارند و به خصوص مردم عادی قادر
نيستند بر اين فرھنگ موجود يا فرھنگ به ارث رسيده يا فرھنگ واگذار شده
را تحت تأثير خود قرار دھند .بيشتر انسانھا فرھنگ به ارث رسيده را ادامه
می دھند و به تغييراتی خرد و کوچک بسنده می کنند يا حتی در قبال تغييرات
بزرگ مقاومت به خرج می دھند و از موجوديت فرھنگی خود به دفاع برمی
خيزند .مباحث سنت و نوآرايی يا تغيير که گاه به صورت سنت و تجدد مطرح
می شوند نيز از ھمين حوزه ھا برآمده است.
از اينھا که بگذريم ما در برابر سيلی از اطالعات در جھان معاصر قرار
گرفته ايم و حتی اگر ھم تغيير بخواھيم نمی دانيم چه تغييری به سود ماست وبه
چه تغييری نبايد تن داد.
با توجه به چنين نکته ھايی نبايد تصور کرد که انديشه ی دموکراسی فرھنگی
حالل ھمه ی مشکالت است .خود اين دموکراسی را نيز بايد به بحث گذاشت.
دموکراسی فرھنگی انديشه ای است ريشه ای که فقط وقتی آن را جدی بگيريم
بر ھمه ی ابعاد زندگی ما اثرگذار خواھد شد حتی بر زندگی سياسی و زندگی
اقتصادی  .دموکراسی فرھنگی به واقع کيفيت زندگی ما را می سازد و درونی
ترين وجوه زيست فردی و جمعی ما را شکل می بخشد و عالوه براينھا
خودآگاه و ناخودآگاه ما را از ساماندھی متفاوتی برخوردار می کند که بی از
پيش به آگاھی می گرود .اگر دموکراسی فرھنگی ررا چنانکه غربيان می
پسندند محدود به مشارکت گروه ھای اقليت بسازيم و در برابر نژادپرستی و
استبداد بايستيم و تصورکنيم با تغيير وضع موجود به وضعيتی بھتر دست می
يابيم بی آن که از آن وضعيت خبر داشته باشيم يا نشسبت به آن آگاه شده باشيم

60

يا آگاھی کسب کرده باشيم  ،در اين صورت احواالتمان مصداق ھمان از چاله
به چاه افتادن است.
اگر به يک اعتبار عام درست است که دموکراسی سياسی زمينه ھای مشارکت
ما را در تصميمگيريھا فراھم می آورد ،دموکراسی فرھنگی بايد بتواند ما را
ارباب خودمان بسازد و به ما اين امکان را بدھد با خود صادق باشيم و بتوانيم
جوھر خود را بپرورانيم و افق انسانی خود رابپرورانيم .دموکراسی فرھنگی
حتی ما را به مداوای خود آگاه می گرداند و از ما می طلبد که مشارکت را در
پرتو ی نوری متفاوت از مشارکت سياسی که خصلتی گذرا و ظاھری دارد
،بنگريم .در دمورکاسی فرھنگی معناھا اھميت می يابند و اين معناھا چيی
نيستند جز ميل به خالقيت و آفرينش .نوعی پويايی و خالقيت را بايد ھدف
مطلوب دموکرراسی فرھنگی دنبال کرد و در چنين فضايی در جستجوی
رابطه ی ھماھنگ و سازگار با خود ،با ھمنوعان خود و با کيھان برآمد و تازه
فريب انديشه ھای آسان طلبانه ی کسانی را نخورد که از يک فرھنگ جھانگير
يا جھانشمول دم می زنند و ھمه را به انحالل در اينچنين فرھنگ ناشناخته ای
سوق می دھند.
در اينجا اگر خصوصيات عام دموکراسی فرھنگی را برمی شمرريم بدين
منظور است که اين فکر را بشناسانيم ،نه آن که اين خصوصيات را مطلق
بدانيم يا ظرافتھای دست و پنجه نرم کردن با آنھا را از ديده دور بداريم.
خوب است حال باز تأکيد کنيم که دموکراسی فرھنکی مدافع سرسخت
تکثراسيت و مشارکت و از اين گذشته به دفاع بررمی خيزد از برابر در
زندگی فرھنگی و در عرصه ی سياست فرھنگی .اين را ھمه قبول دارند اما
نکته ای که می توان به اين مجموعه افزود اين است که اين تنوع و تکثر در
چه چارچوبی معنا می يابد؟
دموکراسی فرھنگی مجموعه ی ارزشھای راھنمای ما را تعيين می کند و به ما
ھشدار می دھد چگونه و از چه طريق می توان به تحول زيستی و تکامل
زيست فرھنگی رسيد .به بيان ديگر دموکراسی فرھنگی عنصر احياکننده ی و
جانبخشنده ی توسعه ی فرھنگی جامعه است ٢١.دموکراسی سياسی در اساس
21

‐Ibid. Community Cultural Development:From Theory to Practice.Rockefeller
Foundation.1994.Revised in 1995 as :Cultural Democracy.Introduction to an Idea.
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به عنوان يک جنبش واکنشی بوده است به تمرکز و سوء استفاده از قدرت.
به ھمين سان دموکراسی فرھنگی نيز واکنشی است به نوعی از استبداد
فرھنگی اما به ھمين اندازه اکتفا نمی کند و چيزی بيش از اين طلب می کند که
برخی از خصوصيات آن را در باال برشمرديم .گرچه دموکراسی سياسی
پيشينه ای بس قديم دارد اما مضمن اين دموکراسی به خصوص دموکراسی
مدرن ديرترھا سربرکشيد و ھمچون انديشه ای منسجم جمع و جور شد.
دموکراسی فرھنگی به ھيچ رو قدمت دموکراسی سياسی را ندارد و به ھمين
لحاظ نيز ھنوز نيازمند موشکافيھا و پرداختھای فراوان است.
در مقابل دموکراسی سياسی که در مقابل شکلھای سنتی حکومت سربرکشيد و
گاه با سلطنت مطلق آيين درگيرشد و گاه با تئوکراسی و آريستوکراسی يا
حکومت نظاميان به رويارويی پرداخت ،دموکراسی فرھنگی می تواند صرف
نظر از شکل حکومت قدعلم کند و حتی در صورت وجود استبداد سياسی از
شدت آن استبداد بکاھد و زمينه ھايی ھم برای استقرار دموکراسی سياسی
فراھم آورد .اين خصوصيت دموکراسی فرھنگی را نمی توان لزوما ً جزء
جدايی ناپذير دموکراسی سياسی دانشت .گاه حکومتی با پشتيبانی و اکثريت
مردم شکل می گيرد بی آن که به استقرار دموکراسی فرھنگی بينجامد .در
چارچوب دموکراسی سياسی فرض بر اين است که بتوان به تفکيک قوا دست
ياقت ٢٣ .پرسشی که در ھمينجا مطرح می شود اين است که آيا تفکيک قوا به
تمرکززدايی فرھنگی نيز می انجامد؟ می خواھم بگويم ھمه ی خصوصياتی که
برای دموکراسی سياسی برمی شمريم به معنای آن نيست که نتايج مشابھی در
زمينه ی فرھنگی نيز به بار بنشانند.
محققان آمريکايی يادشده معتقدند انديشه ی دموکراسی فرھنگی به واقع فلسفه
ای است جان دمنده به فعاليتھای فرھنگی در مقياس محلی .اين نکته به اين
معناست که اگر بخواھيم فعاليتھای فرھنگی را در مقياس کوچک برانگيزانيم
در اين صورت بايد با توسل به دموکراسی فرھنگی به ميدان بياييم .بديھی است
که اين نکته در خور توجه است و حق است آن را درست بسنجيم و از اين
گذشته ببينيم آيااين نکته در مقياس ملی ھم به ھمين شکل جريان خواھد يافت؟
آيا دموکراسی فرھنگی در سطوح مختلف به يک صورت جريان و معنا خواھد
‐See:Democracy‐ Building.2004.
.Ibid.
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داشت يا بسته به سطح تعيين شده اين معناھا با تفوتھايی ظريف مطرح می
شود؟ از نظر اين قلم در يک نگاه کلی ما در واقع با سه سطح سروکارداريم
:سطح محلی ،سطح ملی و سطح تمدنی .ھر يک از اين سطوح خصوصيات
خود را دارند و می توان آنھا را به سطوحی ديگر نيز تقسيم کرد .اميد که
بتوانم به موقع به اين سطوح بپردازم و ھمگنيھا و تفاوتھای آنھا رابربشمرم.
البته ھر محققی حق دارداز نظر خود پيشينه ای برای اين ايده بجويد .اکنون
خوب است با پيشينه ای که دو محقق ما ترسيم کرده اند آشنا شويم .اينان می
نويسند اين انديشه سابقه ای طوالنی دارد اما حداقل در اياالت متحده ی آمريکا
در سالھای  ١٩١٠و سالھای  ١٩٢٠بود که متفکرانی چون »ھوراس کالن« و
» دبليو ای.بی .بواس« از چنين فکری به حمايت برخاستند .اينان به تکثر
فرھنگی باورداشتند و در مقابل افکاری مقاومت به خرج دادند که برتری
جويی فرھنگ سفيد پوستان را ترويج می دادند و از يک فرھنگ واحد
آمريکايی سخن می گفتند و استقرار اين فرھنگ واح ِد سفيدپوستی و به قول
خودشان »بومی محور سفيد پوستی « را می طلبيدند .برآمدن گروه
»کوکلوکس کالن« را بايد تجلی چنين انديشه ھايی دانست که خشونت با خود
به بار می نشاندند.
دموکراسی فرھنگی رابايد ازخصوصيات مباحث جريانھای مترقی دراياالت
متحده ی آمريکا برشمرد .اين عنوان يا به اعتباری اين برچسب در تعامل پويا
با ايدئولوژيھای رايج در پھنه ی آمريکا قرار داشته است و درست ترآن که
بگوييم به مدد ھمين شعار بوده است که جريانھای پيشرو افکار بازدارنده را به
چالش می خوانده اند .خوب است يادآورشويم که انديشه ی دموکراسی فرھنگی
در بسترھای فرھنگی گونه گون عملکردھايی متفاوت داشته است .اين انديشه
در آمريکا به خصوص به رويارويی با دو جريان رفته است .جريان نخست را
بايد جريان نژادپرستانه ای دانست که بر انديشه ی »تک فرھنگی« در اين
کشور پا می فشرده است و خشونتھای بسيار در سراسر تاريخ اين کشور
پراکنده است .در خور توجه اما اين است که فکر دموکراسی فرھنگی در يک
دوره ی طوالنی نيز با انديشه ای ليبرال نيز رزميده است که خواسته آمريکا را
»ديگ ذوب کننده« ) ( melting potبسازد و بنامد .اين دومی با تصور
پذيرش ھمه در يک فرھنگ سربرآورد وادعا داشت و دارد که به ھمه فرصت
می دھد درفرھنگ آمريکايی جابيفتند ودرآن جذب شوند .طرفداران انديشه ی
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دموکراسی فرھنگی در مقابل بر تنوع فرھنگی اصرارمی ورزند .در کتاب
»فرھنگ و تمدن« يادآورشده ام که »ھانتينگتن« با چنين فکری موافق نبوده
است.به باور ھواخواھان اصل تنوع فرھنگی ،آمريکا تنھا به مدد اين طرز
تفکر می تواند با اقتدار عمل کند و بر مشکالت خود فائق آيد.
انديشه ی دموکراسی فرھنگی در نخستين دھه ھای قرن بيستم ميالدی انديشه
ای شورشی و حتی انقالبی محسوب می شده است .در آن ھنگام فکر
دموکراسی فرھنگی در تعارض با ارزشھای حاکم و مستقر عمل می کرده
است بی ان که قادر باشد تبديل شود به انديشه ای مسلط  .اين انديشه بيان کننده
ی تمايل کسانی بوده است که نمی خواسته اند از جامعه کنار گذاشته شوند يا
در اين ديگ آمريکايی »ذوب « شوند.
پس از جنگ جھانی دوم انديشه ی دموکراسی فرھنگی توانست در مقياس
جھانی از توجه بسياری برخوردار شود و ذوق و شوق بسياری از کارگزاران
فرھنگی را در وزارتخانه ھا و دستگاه ھای توسعه ی فرھنگی بربينگيزاند .در
اروپا ،و کشورھا و ملتھای بالنده در آفريقا ،آسيا و آمريکای التين بسياری از
انديشگران و فعاالن اجتماعی از رواج اين انديشه استقبال کردند .با اين حال
برخالف نظر محققان اروپايی و آمريکايی نبايد تصور کرد که پذيرش ،جلوه
نمايی و ھواخواھی از انديشه ی دموکراسی فرھنگی به خصوص در
کشورھای نوخاسته يا کشورھای رھا شده از قيد وبند استعمار يا کشورھای
تازه به استقالل رسيده نمودی يکسان و ظاھری برابر داشته است .از اينھا که
بگذريم در کشورھايی که در ھمين رده بوده اند اما پس از جنگ جھانی دوم
به اردوگاه سوسياليسم پيوستند يا به اجبار به عضويت اين اردوگاه درآمدند
دريافتی يکسره متفاوت از فکر و استنباط حاکم در ارتباط با دموکراسی
فرھنگی داشتند .در اين کشورھا انديشه ی دموکراسی فرھنگی چيزی نبود جز
دموکراسی مرتبط با ديکتاتوری پرولتاريا که در عمل استبداد بوروکراتھای
ديوان ساالری حزب کمونيست را به ارمغان آورد.
کشورھای اروپايی به خصوص پس از جنگ جھانی دوم با منظره و چشم
اندازی متفاوت روبه رو گشتند .نه فقط بحران برآمده از جنگ ھمه رااشفته
ساخته بود ،بل ميراث فرھنگی ويران شده ای برجا مانده بود که غلبه بر
ويرانيھا را می طلبيد .ھمه ی کسانی که زندگی و ھستی خود را در دوره ی به
خطر انداخته بودند و بستگان و نزديکانشسان را از دست داده بودند و از گروه
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ھا و اليه ھا و طبقات پايين جامعه سربرآورده بودند،به طور طبيعی خواستار
مشارکت فعال در زندگی فرھنگی جامعه بودند و به خود حق می دادند با خرد
متعارف بر روال عادی زندگی اثر بنھند و نخبگان ويرانگر را کنار بزنند.
دموکراسی فرھنگی اروپايی در فضای پس از جنگ جھانی دوم ضمن آن که
بر استقرار دموکراسی فرھنگی اصرار می ورزيد ،در ھمانحال آگاه و ناآگاه
در فضايی آميخته با تضاد و تناقض و اغلب آشفته و مبھم نيز دست و پا می
زد .روستاييان و کارگرانی که جنگ دوم جھانی را به جان آزموده بودند و
برای کشورشان جنگيده بودند ،در دوره ی پس از جنگ خواستار برابری و
شھروندی کامل بودند و به خصوص بر حقوق يکسان تأکيد می نھادند.
به تدريج ھم در اروپا و ھم در کشورھای بالنده گرايش به انديشه ی دموکراسی
فرھنگی و برابری نيرومند می گشت و بسته به موقعيت و مکان مردمان
خواستار ھمزيستی دواصل ويژگی و تفاوت می شدند .از اين گذشته ھمه جا
نوعی آگاھی و خودآگاھی در فضای زيستی موج می زد که تفاوتھای فرھنگی
را موجبی می دانست در جھت غنای فرھنگی و وسيله ای در خدمت تعالی
اجتماعی.
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فرھنگ و سياست
 -١ورود به عرصه ی سياست فرھنگی بارھا و بارھا نيازمند تعريف و
بازتعريف دو مفھوم فرھنگ و سياست است .براساس تجربه ھای نظری و
عملی ام اکنون براين تصورم که در ھردو زمينه يک بار بايد به زمينه ھای
کلی نظری توجه کرد و به بررسی پرداخت و يک بار ھم بايد به تعاريفی دست
يافت با کاربرد عملی .
مورد نخست را در اين بخش به اختصار شرح می دھم .در کارھای مختلفم در
اين باره بسيار نوشته ام .اکنون با اشاره به ترکيب فرھنگ وسياست نگاھی می
اندازم به اين دو مفھوم .در مورد دوم که به کاربرد عملی اين دو مفھوم می
پردازد تصور می کنم بسته به جا و مکان و مباحث طرح شده نظرم را آورده
ام يا باز می آورم.
اکنون که پس از سالھا کوشش و نگارش اين قلم به تدريج در حوزه ھای
مختلف عملی و نوشتاری از سياست فرھنگی و حتی اصطالح تازه ای به نام
»مھندسی فرھنگی« سخن می رود و تصور براين است که اصطالح تازه در
واقع ھمان سياست فرھنگی است  ،روشن ساختن مفھوم سياست فرھنگی
رسالت تحقيقی و انديشگی مھمی به شمار می رود.تنھا از طريق روشن سازی
مفاھيم می توان توسعه و تکامل يک رشته را پی گرفت .از ياد نبريم که ما در
دوران آشفتگی،اگرنگوييم اغتشاش،مفاھيم سرمی کنيم .چنان که پيشتر و در
جايی ديگر نوشته ام بايد ھربار در ھر نوشته ای نخست جايگاه مفھومی خود
را روشن کنيم.از اين گذشته بايد معلوم باشد چه اندازه از مفھومی را از بيرون
به خصوص از غرب کسب کرده ايم و چه ميزان از فکر و انديشه ی فرھنگ
خودمان برگرفته ايم و به چه حد خود توانسته ايم بر اينھا بيفزاييم .در يک
چنين فضايی می توان به انباشت علم و انديشه اميد بست و در پيشبرد يک
حوزه ی علمی سھم گرفت.
در کشوری چون آلمان که به خصوص از دھه ی ھشتاد قرن بيستم ميالدی به
مباحث سياست فرھنگی در دوسطح دانشگاھی و سياستگذاريھای حزبی و
شھری توجه شده است ھنوز ابھامات گونه گونی در ارتباط با معنای سياست
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فرھنگی به چشم می خورد .در ايران ھم البته گذشته و تجربه ی فرھنگی
اندکی نداريم اما به گفتگوو جدل و نقد مفھومی رو نياورده ايم و بسياری از
زمينه ھا ناروشن يا در سايه قرار گرفته اند.
ھنگامی که مديريت شھر برلين در آلمان به دست ائتالف سرخ -سرخ افتاد
يعنی در دستان حزب سوسيال دموکرات و حزب سبزقرار گرفت در روزنامه
»فاتز« که مخفف آلمانی نام روزنامه ی مشھور» فرانکفورتر آلگماينه
تسايتونگ" است ،نويسنده ای با اشاره به برنامه ھای صرفه جويی در سنای
برلين که حوزه ی ھنر و فرھنگ را ھم دربرمی گرفت،در نيمه ی نخست سال
 ٢٠٠٢نوشت اکنون ضرورت دارد به مباحثه و مناظره ای علنی راجع به
سياست فرھنگی بنشينيم و ببينيم چنين عرصه ای طبق چه معيارھايی بايد عمل
کند ٢٤.به باور اين نويسنده وقتی از سياست فرھنگی سخن می گوييم در واقع
ھيچ کس نمی داند از چه سخن می رود .به طور متعارف ھمه براين نظرند که
سياست حق ندارد به دواريھای زيبايی شناختی دست بزند و به خصوص حق
ھنر در خور پشتيبانی يا ھنر فاقد چنين خصوصيتی به قضاوت
ندارد راجع به ِ
سياسی بنشيند .استنباط متعارف ،ھنر را حوزه ای بالنسبه خودمختارمی داند و
تصور می کند ھنر نبايد جلوه ای کارکردی پيدا کند ودر خدمت اھدافی
قرارگيرد خارج از قانونمنديھای درونی اش .در ضمن ھمواره با اشتياق گفته
می شود سياست نبايد فرھنگ بسازد،فقط حق دارد امکانات مالی در اختيار
فرھنگ بگذارد .می گويند فرھنگ را نبايد وسيله و ابزار ساخت.
فرھنگ،ھدف است .چنين استدالالت خوش باورانه ای  ،به نظر اين نويسنده ی
»فاتز« ،چيزی جز مغالطه و سفسطه به حساب نمی آيند .اينھا واقعيت را می
٢٥
پوشانند و پنھان می سازند.
در واقع در بھترين حالت  ،باور عمومی سياست فرھنگی را چيزی نمی داند
جز »مديريت « که حتی داوريھای حرفه ای را بسته به احوال روزسروسامان
می دھد .صرف حضور »فرھنگ« در ذھن جامعه به معنای حضورچيزی
است بديھی که نيازی به تأمل و درنگ يا پرس و جو ندارد .از سوی ديگر عده
ای فرھنگ را ھمه چيز می دانند  :از فضاھای سرنوشت ساز زيستی گرفته تا
24

‐Siemons,Mark.Black Box,Status Quo.Partythema”Kulturpolitik”.Weiss einer ,was
das überhaupt ist?in:FAZ 05.2002.In:Armin Klein .Kulturpolitik.3.Auflage.2009.Pp.7‐11.
25
‐ibid.
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سياست .بدين ترتيب می توان بسته به ذوق و سليقه راجع به فرھنگ به بحث
نشست.
استننباط متعارف و جاری ازمعنا و مفھوم سياست فرھنگی بی ترديد بر ميزان
بودجه و اعتباراتی که به اين بخش اختصاص داده می شود تأثير می نھد.
پژوھشگر برجسته ای به نام »گرھارد شولتزه«می نويسد شکوه و شکايت
ازناکافی بودن اعتبارات بخش فرھنگ را نبايد نشانه ی زوال سياست فرھنگی
دانست .برعکس ،او اين امر را نشانه ی شکوفايی می پندارد .بدين ترتيب
افکار عمومی به گونه ای فزاينده سيری ناپذيری خود را در ارتباط با فرھنگ
به نمايش می گذارد و خود را در ھمانحال پرمدعاتر از گذشته می داند .اين
امر در واقع به معنای آن است که افکار عمومی به تدريج نسبت به حوزه ای
از سياست که تا چندی پيش حتی به صورت يک بخش تنظيم نمی شد،حساسيت
به خرج می دھد .به عقيده ی اين محقق سياست فرھنگی حتی وقتی کسی به
اين عنوان از آن ياد نمی کرد ،به اجرا درمی آمد اما اکنون معنای آن در
مقياس کوچک به خصوص در مقياس محلی يکسره دگرگون شده است .در
کشوری چون آلمان در دوران پس از جنگ دوم جھانی سياست فرھنگی از
پيرامون به سوی مرکز حرکت کرده است و نھادی شدن سياست فرھنگی
شکلھای مشخص تری به خود گرفته است.حاال ديگر نه فقط اداره ھای فرھنگ
که کارشناسان و مديران فرھنگ و برنامه ھای فرھنگی در ھمه جا وجود
دارند ٢٦.بايد براين گفته بيفزايم که در آلمان در سطوح مختلف ،سياست
فرھنگی نه فقط موضوعی پذيرفته محسوب می شود ،بل در سطوح مختلف
جوانه می زند و می شکفد.
در اين بخش سعی می کنيم تا اندازه ای و تا جايی که به ھدف ای نوشته ياری
می رساند دو مفھوم فرھنگ و سياست را توضيح دھيم و معنای ترکيبی آنھا را
ھم جست و جو کنيم.
 -٢فرھنگ از نظر معنايی در زبانھای مختلف چشم اندازی بی انتھا دارد .به
بيان ديگر خصلتی تورمی يافته است با کاربردھای گوناگون اما مھم ان است
بدانيم که اين واژه در مجموع در ھمه ی زبانھا باری مثبت دارد و حضورش
را مطبوع و مطلوب فرض می کنند .با اين حال باز بدانيم که اين بار مثبت
26

‐.Schulze,Gerhard.Die Erlebnis‐Gesellschafz.6.Auflage.Campus‐Verlag. 1996.Pp.494
495.
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وجه معنايی مشخصی ندارد .مردم چيزی را می طلبند که گاه نمی دانند
چيست ،و از چيزی سخن می گويند که يا چارچوب مشخصی ندارد يا در ھمان
مقطع خاص و در مورد مشخص منظورشان را روشن می کند .بدين ترتيب
کليت فرھنگ آميخته است با ابھام و کاربرد مشخص و معين آن گوينده و
شنونده را با ادراکی مشترک سوق می دھد.
آيا معنای فرھنگ در عرصه ی علمی و رشته ھای علمی از وضوح بيشتر ی
بھره مند می شود؟ اين پرسش بس پيچيده را نمی توان به اختصار پاسخ گفت.
اما به ھر صورت می دانيم در عرصه ی رشته ھای علمی به ناچار نخست به
مرزبندی مفھومی رومی آوريم و از اين طريق است که تفاھم برقرار می
سازيم .به باوريکی از محققان آلمانی که سمت استادی دانشگاھی ھم دارد ،حتی
ھانتينگتن که از رويارويی تمدنھا سخن رانده است نتوانسته از ابھام درونی
شده در مفھوم فرھنگ بکاھد ٢٧.آنچه اين محقق و استاد دانشگاه در نظر نمی
گيرد اين است که تمدن در نظر ھانتينگتن به زبان آلمان به فرھنگ برگردانده
٢٨
شده است .در اين باره خوب است به کتاب »فرھنگ و تمدن « رجوع شود.
آلمانيان به حدی مترادف انگاشتن عرصه ی معنايی دو واژه )فرھنگ و تمدن (
را بديھی می گيرند که کمتر به فکر مرزبندی می افتند.
»تری ايگلتن« در ھمان کتاب شناخته شده اش به نام »فرھنگ چيست؟« می
نويسد فرھنگ فقط چيزی نيست که ازطريق آن زندگی می کنيم .فرھنگ به
ميزان در خورتوجھی چيزی يا چيزھايی است که به خاطر آنھا زندگی می
کنيم؛ مانند عشق ،روابط  ،خاطرات،خويشاونديھا،وطن،جامعه  ،ارضای
عاطفی،لذت معنوی ،بھره مند بودن از معنای درونی ٢٩.به باور ايگلتن اين
چيزھا در اساس به بسياری از انسانھا نزديکترند از منشور حقوق بشر.اما
ھمين فرھنگ می توان چنان بر تن و جسم ما سنگينی کند که جلوه ای نامطبوع
بيابد .نزديکی می تواند ناخوشايند و جبرآور شود چنانچه در چارچوبی
روشنگرانه قرار نگيرد ٣٠.اين سخن ايگلتن که در پايان کتابش آمده است
بيانگر نوعی خرد انديشيده او تجربه شده است .کسانی که در محيط بسته قرار
گرفته اند می دانند چگونه فرھنگ جمعی و عاميانه می تواند مانع شکوفايی
27

.Fuchs,Max.Kulturpolitik.VerlagFür Sozialwissenschaften.2007.P.7.
.٢٨نک .چنگيز پھلوان.فرھنگ وتمدن  .نشر نی.١٣٨٧ .
29
.Eagleton,T.Was ist Kultur?München.Beck.2001.P.182./and:Ibid.
30
.Eagleton.Ibid.
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فکر و بالندگی فردی شود .حتی وقتی که عده ای به نام روشنفکر و نويسنده در
پرتو ايدئولوژی و تفکر جامد و خشک ھمگنان را طرد می کنند و تحمل
ديگری را جايز نمی دانند در ھمين حد ابتذال و عاميانه انديشی رفتار می کنند
و می توانند ترور شخصيت و انھدام ديگری را پی بگيرند.
 » -٣ماکس فوکس« با توجه به کاربردھای معنای فرھنگ در اثر ھانتينگتن و
ھمين نوشته ی ايگلتن می نويسد و قتی چيزی به اين حد از اھميت است بديھی
می نمايد که انسانھا به خاطرش دست به جنگ بزنند .از اين رو می توان گفت
فرھنگ اشکارا به چيزی ارجاع می دھد که نقشی مھم در زندگی ما بازی می
کند و به ھر حال ھمچون يک عامل قدرت عمل می کند ٣١.در اينجا خوب است
اشاره کنم و به سخنرانيھای متعدد »جورج دبيلو بوش« پس از رويداد غم
انگيز سپتامبر  ٢٠٠١در نيويورک .او بارھا گفت ما بايد از شيوه ی زندگی
حود به دفع برخيزيم ھمين استدالل کافی می بود برای حمله به افغانستان و
حتی عراق که البته آميخته شد با استدالھايی ديگر در ارتباط با فعاليتھای اتمی
در اين کشور .اين استدالل را بارھا و به شکلھای مختلف از سياستمداران
آمريکايی و اروپايی شنيده ايم و خوانده ايم.
ماکس فوکس که فرھنگ را از پايه ھای قدرت بر می شمرد برای تقويت
استدالل خود به محققی از عرصه ی علوم سياسی به نام »مايکل من«ارجاع
می دھد و از کتابی از او ياد می کند  ».مايکل من« کتابی دارد به نام »تاريخ
قدرت«  .در آنجا می نويسد منابع سنتی قدرت عبارتند از اقتصاد،ارتش ،و
دولت .حاال می توان به اين سه پايه ،پايه ا ی ديگر ھم افزود  .اين رکن
چھارم را »ايدئولوژی « می نامد اما به عقيده ی» فوکس« ايدئولوژی چيزی
نيست مگر ھمان فرھنگ .در خور توجه است که فرھنگ نه فقط مھم که
ھمپايه ی اقتصاد و نيروی نظامی و حتی دولت قرار می گيرد» ٣٢.فوکس«
بالفاصله می افزايد گستره ی کاربردی فرھنگ نامحدود است .البته به باور اين
قلم فرھنگ به داليلی که در جاھای ديگر برشمرده ام و باز در اينجا و آنجا
توضيح خواھم داد مھمتر از آن سه حوزه ی ديگر است .به يک دليل ساده و
آن اين که اساس و بنياد جامعه را می سازد .اما اين نکته نيازمند توضيح و
تفسير بيشتر است ؛ اکنون با آن کار ندارم.
M.Fuchs.ibid.P.7.
.Ibid.Pp.7‐8.
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»فوکس« از گفته ی باال نتيجه ای منطقی می گيرد که تفسير آن چنين خواھد
بود .اگر درست است که فرھنگ رکن يا پايه ی چھارم در عرصه ی قدرت به
شمار می رود در اين صورت ضرورت دارد شکل بخشی يا آرايش حوزه ی
فرھنگ را نيز به نحوی معنادار و ھدفمند ساماندھی کرد .اين ساماندھی اما به
سادگی امکانپذير نمی شود» .فوکس« از خود می پرسد چگونه می توان حوزه
ی وسيعی از سياست را که فرھنگ نام گرفته است  ،از کيف توالت گرفته تا
پايه ی قدرت  ،ساماندھی کرد؟
البته ھيچکس به باور فوکس در ارتباط با فرھنگ و سياست فرھنگی کار خود
را از صفر شروع نمی کند .برعکس معضل وقتی آغازمی شود که ما ھمه
مکرردرباره ی فرھنگ انديشيده ايم و به ھمين سبب ھم گاه با دشواريھای
جھت يابی دست به گريبان می شويم .ھمه می دانيم بيشتر روزنامه ھا بخشی
را به فرھنگ اختصاص داده اند .در ھمين ايران اين کار اکنون جلوه ای بديھی
به خود گرفته است .اين بخشھايی که فرھنگ نام گرفته اند،گاه يک صفجه و
گاه بيشتر ،به برگزاری نمايشگاه ھا ،کتابھای انتشاريافته يا تازه انتشار
يافته،فيلمھای سينمايی و انواع ديگر فيلمھا می پردازند و از اعطای جايزه ھا
ومراسمی از اين دست سخن می رانند.اين نوع صفحات بسته به کشورو بسته
به روزنامه گرايشھای گونه گونی را به نمايش در می آورند .در آلمان  ،به
عقيده ی فوکس ،بيشتر گزارشھای ھنری به چاپ می رسند و گھگاه
بررسيھايی ھم در ارتباط با موقعيت نسلھا ،نقش دين يا معضالت عام اجتماعی
و روابط جنسی يا گروه ھای قومی به چاپ می رسانند .در ايران اما تجربه
نشان داده است که صفحات فرھنگ اغلب و بيشتربه ھمان حوزه ھای ھنر
توجه نشان می دھند و مطالب ديگر بسته به گرداننده ی روزنامه در جاھای
مختلف قرار می گيرند.
 -۴آنچه در ايران رخ می دھد علی االصول بدين سبب است که گردانندگان
ايرانی روزنامه ھا و مجالت و متصديان بخشھای اختصاصی تصوری دقيق از
فرھنگ ندارند و قادر نيستند به تعريفی منسجم برسند .از اين رو بخش
فرھنگ ھمواره بخشی آشفته و نابسامان است و در بھترين حالت به صورت
کشکول درمی آيد و اداره می شود .ھمين نوع از پرداخت را در برنامه ھای
راديويی و تلويزيونی نيز مشاھده می کنيم .البته ديده ام که در آلمان برنامه
ھای کتاب به خصوص در استان »نوردراين وستفالن« به نحوی مطلوب
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سازماندھی می شوند اما اين حد از کيفيت خوب برنامه سازی را در ھمه جا
در آلمان نمی بينيم .در برخی استانھای آلمان کيفيت اين برنامه ھا قوت و
ضعف ھمان استان يا شھر را به نمايش می گذارند .در ايران وقتی ھم که اين
دست برنامه ھا تدارک ديده می شوند اغالب بيانگر گرايشھای سياسی و محافل
دوستی و مافيايی می شوند .وقتی عنوان چنين برنامه ھايی فرھنگ می شود آن
وقت به راستی اغتشاش انديشه را در ساماندھی برنامه مشاھده می کنيم .اين
اغتشاش ھم از مفھوم فرھنگ و گستره ی دشوار شناخت فرھنگ برمی آيد و
ھم از دانش اندک برنامه سازان .البته نبايد از ديده دورداشت که در ايران
امروز نابسامانی و اغتشاش مفھومی منحصر نمی شود به حوزه ی فرھنگ و
بغرنجيھای برآمده از آن .کافی است نگاھی بيندازيم به نشريات تخصصی
ديگر و به خصوص به نشرياتی که مدعی ايران شناسی و نقد کتاب ھستند.
رويکردھای کشکولی ھر دو حوزه را نه فقط از نظر کيفی به ابنذال سوق داده
اند  ،مددجويی از چند نام شناخته شده راه نجات بخشی برايشان فراھم نياورده
است .از اين چيزھا ھم که بگذريم اين کشکولھا ابزاری گشته اند جھت فضا
سازيھای کاذب ،ترويح موضوعھايی نامھم و ساختگی  ،ھمچون موضوعيھايی
مطرح يا حتی مھم،تبليغ آثار و افراد مطلوب و سانسور و حذف آثار و افراد
نامطلوب و غير محفلی .اين کشکولھا حتی از نظر مستند بودن برای معرفی
يک دوره ی فرھنگی و تاريخی ھم فاقد اعتبارند .به عامل فساد در زمينه ی
گردش کار و به اصطالح مديريت اين کشلولھا نمی پردازم .ھمه می دانند
کشکولداران چگونه دست تکدی دراز می کنند و سراين و آن را می تراشند وبا
آوردن چند تصوير از چند آدم شناخته شده لجنی را به نام فرھنگ و نقد و
ايران شناسی به ھمه سو می پراکنند .اين نوع از فساد در نھايت پرورش و
اشاعه ی سانسور است به دست کسانی که جلوه ی مدنی و غيرحکومتی به
خود می دھند و رانت خواری فرھنگی پيشه می کنند .اينجا ديگر با سانسور
حکومت سروکارنداريم با سانسور افراد حقيقی و حتی بنويسم با سانسور جامعه
ھای مدنی روبه رو ھستيم .اين پديده ی روبه رو رشد را بايد جايی ديگر
توضيح دھم ،به تفصيل ،به اين اميد که بتوان درحدی معين در کندساختن رشد
سريع آن سھم گرفت .در جامعه ای که بی اخالقی تبديل به فضيلت گشته است
بيش از اين نمی توان به چيزی اميد بست.
 -۵پرسشی که در اينجا مطرح می شود اين است که آيا اين نوع از فرھنگ ھم
در منظومه ی سياست فرھنگی می گنجد؟ و اگر بلی  ،به چه معناست؟ فوکس
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در اينجا با يک بازی زبانی مطلب خود را ادامه می دھد و می نويسد در
ژورناليسم آلمان پرسشھايی ھستند مرتبط با ھم که به چنين صورتی پشت
سرھم چيده می شوند :چه کسی  ،چه کاری را به چه منظوری انجام می دھد،
با چه و برای چه کسی؟ بدين ترتيب سياست فرھنگی را مرتب می کنيم و به
قول امروزيھا چيدمان آن را سازماندھی می کنيم .در نظام علوم سياسی آلمان
نيز ترتيبی وجود دارد که از زبان انگليسی برگرفته شده است :سياست =
) (policyکه در فارسی خط مشی ھم در برابر آن گذاشته اند  .در اينجا با بعُد
محتوايی سياست فرھنگی سروکارداريم به بيان ديگر يعنی مفاھيم و اھداف؛
حوزه ای ديگروجود دارد که زبان آلمانی آن را از انگليسی وام می گيرد .اين
حوزه را که به انگليسی  polityمی نامند بايد بادقت به فارسی برگردانيم وتازه
بسته به مورد برابرنھاده ھای مختلف بربگزينيم .به يک اعتبارساده اين
اصطالح رامی توان جامعه ی سياسی دانست .درواقع انواع جامعه ی مدنی
نيزمی توانند زير پوشش اين مفھوم قراربگيرند .جمع آنھا می شودھمين جامعه
ی سياسی» .پوليتی«يکی از سه مفھوم محوری است در زبان انگليسی در
حوزه ی سياست به معنای چارچوب نھادينه و نظم و رويه ی سياسی برآمده از
آن» .فوکس« ھمين حوزه را نھادھا ،موقعيتھای شکلی و ساختاری می
داند.در فرھنگھای انگليسی از وبستر گرفته تا فرھنگھای ديگر تعاريفی که در
برابر اين مفھوم آمده است ھمه با اندکی تفاوت اين مفھوم را توضيح می دھند.
بدين ترتيب »پوليتی« وضعيت اقتدارھا يا يکی از زيرساختھای آن است که
اقتدارھای مدنی می ناميم و در اين صورت بيشتر با ساختارھای استانی ،ايالتی
يا فرمانداری مواجه می شويم .اين مفھوم را به عنوان شکلی خاص يا سيستم
حکومت نيز تعريف کرده اند .اين اصطالح را در فرھنگنامه ای ديگر شکلی
از حکومت يا سازمان يک دولت ،کليسا،جامعه و جزآن نيز دانسته اند .در
ضمن يک جامعه ی سازمان يافته ی سياسی را نيز»پوليتی« دانسته اند.
٣٣
مديريت امور مدنی عمومی نيز برابر آن به کار رفته است.
مورد سومی که »فوکس« با نگاه به عرصه ی سياست و علوم سياسی انگليسی
برمی شمرد  politicsاست .در زبان فارسی ھم ما مانند زبان آلمانی اين
ظرايف را به اين صورت نداريم .اين مفھوم را ھنر علم حکومت يا حکومت
کردن به خصوص حکمرانی بر يک کليت سياسی تعريف کرده اند .موضوع
33
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اين مفھوم يک ملت يا يک نظام اداری در زمينه ھای درونی و بيرونی است.
علم سياست را نيز با آن برابر گرفته اند .بديھی است که در اين نوشته
قصدندارم به ريزه کاريھای معنايی اين سه مفھوم بپردازم .چنين کاری را بايد
به نوشته ای خاص واگذار کرد .در اينجا می خواھم نشان دھم که يک استاد
علوم سياسی در آلمان که به سياست فرھنگی می پردازد ناچار با برخی از
موازين مطرح در علم سياست سروکاردارد .از آنجا که زبان آلمانی ھمه ی
دقتھای عنوان شده در زبان انگليسی را ندارد يا به اين اعتبار ندارد،محقق ما
سعی می کند به اين حوزه از مفاھيم توجه نشان دھد تا چيزی از قلم نيفتد.
»پوليتيکس« در زبان انگليسی مترادف شده است با علوم سياسی و حکومت.
اما عده ای ھم به حق آن را يک فراگرد می دانند» .فوکس« ھم به ھمين
اعتبار اين مفھوم را برابر می گيرد با فراگردھای اجرايی در عرصه ی
سياست،بازيگران سياسی و شکل وشيوه ی رفتاری اين بازيگران و ھمچنين
منطقی که به کار می بندند.
در واقع وقتی ما از ارتباط فرھنگ و سياست سخن می گوييم گستره ی مفھوم
سياست با توجه به آنچه آمد بايد از توجه برخوردار شود .يعنی ھم عرصه ی
سياست و ھم نھادھای سياسی ،ھم بازيگران و شکلھای رفتاری و اجرايی
والبته آنچه که »فوکس« نمی نويسد اما از نظراين قلم اھميت دارد به واقع
منطق به کار رفته در سراسر اين عرصه است .به ھرحال در اين مجموعه حد
اقل با سه مفھوم بينادی سروکارداريم که عبارتند از فرھنگ و مسياست و
سياست فررھنگی .اين را نبايد به آن معنا گرفت که درر عرصه ی سياست
فرھنگی تنھا ھمين سه مفھوم از نظر ما اھميت دارند .در اين مجموعه شماری
از مفاھيم در برابر ما حضور دارند که بالضروره بايد به آنھا ھم بسته به مورد
نگاه انداخت.
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فرھنگ چيست؟
 -١ھنگامی که در ارتبا ط با سياست فرھنگی از فرھنگ سخن می گوييم بايد
عالوه بر سياست به جامعه شناسی علی الخصوص به جامعه شناسی فرھنگی
نيز نگاه بيندازيم و چارچوبی جامع فراھم آوريم تا معنای فرھنگ مورد نظر ما
به تدريج مشخص و روشن باشد .عرصه ی سياست و عرصه ی جامعه شناسی
به ھر حال خصلتھايی مشخص و روشن دارند .در نتيجه فرھنگ از نظر
سياست فرھنگی نيز بايد با ھمين خصلتھا پيوند بزند .به ھمين سبب در اين
مبحث گاه با نگاھی به حوزه ی سياست و گاه به حوزه ی جامعه شناسی
عمومی و جامعه شناسی فرھنگی کار خود را پی می گيرم .شناور بودن
توضيحات به علت چندوجھی بودن اين مفھوم خواھد بود.
در ھمينجا خوب است يادآورشويم که فرھنگ به عنوان يک موضوع و نه فقط
يک مفھوم در رشته ھای مختلف علمی از توجھی فزاينده برخوردارشده است
و آن پديده ای که »چرخش فرھنگی« نام گرفته است بر اھميت فرھنگ افزوده
است و در نتيجه کوششی جدی جھت علمی ساختن اين مفھوم و موضوع در
جريان بوده است به خصوص در اين ده بيست سال گذشته در مقايسه با رشته
ھای ديگر و ھمچنين در مقايسه با گذشته ھای دور .حاال ديگر فرھنگ در
محدوده ی انسان شناسی و شاخه ھايش قرارندارد .بسياری ديگر از رشته ھا
به اين مفھوم دلبستگی نشان می دھند و حتی به تدريج پذيرش آن ھمچون رشته
ای مستقل با ھمه ی ايستادگيھا و مقاومتھا به اين يا آن شکل جا می افتد .اين
رونق مفھوم و موضوع فرھنگ در ضمن بغرنجيھای تازه ای به بار نشانده
است .متخصصان و کارشناسان رشته ھای گوناگون تعاريف و رويکردھايی
انديشيده به ھمراه می آورند و به طور طبيعی اين تنوع تازه را وارد عرصه ی
سياست فرھنگی نيز می کنند .بدين ترتيب عرصه ی گفتار فرھنگ با جلوه
ھايی سروکاردارد که ديگر به ھمان معنا و مفھوم شناخته شده و به اعتباری
سنتی فرھنگ مطرح نمی شوندُ .خب ،حاال ديگر با تنوع معنايی و مفھومی در
ِ
ارتباط با فررھنگ روبه رو نمی شويم  ،بل با کارشناسان و متخصصان رشته
ھای متنوع روبه رو می شويم که تفاوتھای رشته و تخصص خود را در
پرداخت مفھوم فرھنگ و حتی کاربرد آن به نمايش می گذارند .شايد بتوان
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گفت اين جريان يا اين وضعيت باگذشته که به ھر حال عرصه ی انسان شناسی
اين مفھوم را متعلق به خود می دانست و جامعه شناسی و روان شناسی نيزبه
درجات کم و زياد به آن می پرداختند تفاوت دارد.
» -٢ماکس فوکس« ھم که يک دانشگاھی است با اين نگرش يا درست آن که
بنويسم با اين سنجش موافقت نشان می دھد و قبول دارد که رويکردھای رشته
ای و تخصصی در ارتباط با فرھنگ فزونی می گيرد .او معتقد است اين
جريان در ضمن بازده خاصی دارد که در خور تأمل است و آن اين که مفھوم
فرھنگ به تدريج به کاربرد سنتی -آکادميک خود بازمی گردد و جايگاھی را
باز فراچنگ می اورد که در کاربرد زبان دانش آموختگان رواج داشته است
٣٤
اما به سبب کاربردھای عاميانه و روزنامه ای از دست داده بوده است.
.٣در گذشته محققان علوم انسانی براين باور بودند که فرھنگ موضوع
محوری و اصلی رشته ای انسان شناسی و قوم شناسی است و از توجه و
عالقه ی خاصی در اين دو حوزه برخوردار می شود .در جامعه شناسی در آن
دوران و شايد بتوان گفت حتی در دوران کنونی فرھنگ را موضوعی اضلی و
محوری نمی دانسته اند و نمی دانند .با ھمه ی اين مالحظات البته از ديرباز
پژوھشگران رشته ھای مختلف بر دو رويکرد به فرھنگ تأکيد می گذاشته اند.
رو.يکرد علمی و رويکرد عاميانه يا حتی استنباطی از سوی روزنامه نگاران
و نويسندگان و چه بسا ھنرمندان.
بنا به يک تعريف مقدماتی فرھنگ را مجموعه ی کيفيتھا و قابليتھايی دانسته
اند که انسان به صورت شکل زندگی و به تبع وجود اجتماعی اش به منظور
غلبه بر معضالت زيستی در جريان زندگی کسب می کند ٣٥.از
نظر»ديترگوتزه« در ارتباط با مفھوم فرھنگ بايد به سه خصوصيت عمده
توجه کرد :
الف  -فرھنگ پديده ای جھانشمول است بدين معنا که ھمه ی انسانھا دارای
فرھنگ اند  .ھستی انسان بدون فرھنگ قابل تصور نيست؛
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ب  -فرھنگ ساختاربندی شده است يعنی به شکلی خاص سازمان يافتگی دارد
و می توان آن را به صورت تحليلی برمبنای عناصر وابسته به ھم درک کرد؛
پ -فرھنگ محصول و فرآورده ای انسانی است يعنی بازده قدرت خالقه و
آفريننده ی انسان است.
»ديتر گوتزه« به دنبال اين سه خصوصيت تعريفی از فرھنگ به دست می
دھد و می گويد ھمه ی برنامه ھا و معيارھايی که انسان در چارچوبھای
اجتماعی به قصد سامان بخشيدن و منطبق ساختن حياتش انجام می دھد،
فرھنگ است.
با اين تعريف در واقع محقق ما به نتيجه ای ديگر ھم می رسد که بی ترديد
اھميت دارد .می گويد بدين ترتيب راه را بر ھرگونه بدفھمی می بنديم و دو
مفھوم »فرھنگ« و »جامعه « را مترادف ھم نمی گيريم .بدين ترتيب جامعه
و فرھنگ نه مشابه ھم ھستند و نه با ھم برابرند».ديتزه« می گويد جامعه يا
ھر نوع جماعت يا مجموعه ای انسانی که برايش فرھنگ قائل می شويم  ،فقط
می تواند حامل و ناقل فرھنگ باشد ،به بيان ديگر جامعه فرھنگ »دارد« يا
٣٦
»صاحب « فرھنگ است.
مجموعه ی استداللی فوق نشان می دھد که فرھنگ ھمچون پديده ای
جھانشمول خاص بشر است .تنھا انسان می تواند خود را با محيط پيرامونش
وفق دھد و اين محيط را بنا به توان و دلخواه خود بيارايد .فرھنگ به انسان
امکان می دھد ھستی خود را فراچنگ آورد و سامان دھد .از اين رو می توان
گفت فرھنگ واسطه ای است ميان انسان و محيط زيست انسان .اين ويژگی در
ھمه ی فضاھای انسانی به چشم می خورد و به ھمين اعتبار خصوصيتی
انسانی دانسته می شود .اين خصوصيت را جھانشمول می دانيم و ھمه ی
انسانھا را برخوردار از چنين خصوصيتی به حساب می آوريم.
از نظر زيست شناختی انسان و حيوان ھر دو در برابر مسائل بنيادی سازگار
ساختن خود با محيط  ،رفتار و واکنش می کنند .تفاوت در اينجاست که انسان
عالوه بر انطباق دادن خود با محيط به سبب برحوردار بودن از توان فکری
انسانی اين جريان سازگار ساختن و وفق دادن با محيط را از طريق فرھنگ به
.Ibid.P33.
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سامان می رساند .بدين ترتيب می توان گفت انسان محيط زيست و پيرامونش
را به ميزان در خور توجھی تغيير می دھد و حتی از نو می آرايد .اين مبحث
را به ھمين اندازه در اينجا کافی می دانيم .فقط می خواھيم بگوييم ھمه ی
انسانھا به درجات به ھمين نحو نسبت به محيط و طبيعت رفتار و واکنش می
کنند .اين ارتباط با طبيعت را مشترک ھمه ی انسانھا می دانيم .آيا حاال با اين
استدالل می توان گفت آنچه به راستی جھانشمول است ھمانا فرھنگ است؟ در
واقع درست است که ھمه ی انسانھا از طريق فرھنگ با محيط زيست خود
ارتباط برقرار می کنند اما ھمه ی انسانھا اين کار را به يک شکل انجام نمی
دھند .اين نکته را نوشتم تا از يک بدفھمی احتمالی بپرھيزم .به بيان ديگر
ھمين تنوع واکنش و رفتار موجب می شود که گرچه فرھنگ جھانشمول است
اما يکسان و يک شکل نيست .انسانھای مختلف در تشکلھای انسانی گونه گون
به شکلھای مختلف نسبت به محيط خود واکنش می کنند و بسته به مورد و نوع
دخالت خود در محيط و پيرامونشان فرھنگھای متنوع به بار می نشانند .آنچه
جھانی يا جھانشمول است ھمانا حضور فرھنگ است و آنچه تنوع و تکثر به
نماش می گذارد باز ھمانا فرھنگ است.
»ديتر گوتزه« در اينجا به ھمين بُعد جھانشمولی توجه می کند و به بُعد تنوع و
تکثر نمی پردازد و در اين مقطع به آن اعتنايی ندارد .او فقط به سه موضوع
در ارتباط با ھم نظر می افکند که شامل جامعه  ،فرھنگ و محيط زيست )يا
پيرامون (می شود .فرھنگ را رابط جامعه و پيرامون می داند .فرھنگ
جھانشمول است چون در ھمه جا رابط ميان جامعه يعنی انسان و محيط اوست.
اما از اين وراتر می رود و معتقد است چون ھمه جا معضالت و مشکالتی
وجوددارند که انسانھا بايد برآنھا چيره شوند و آنھا را حل کنند در اين صورت
به درجه ی معينی چارچوب کلی ھمه ی فرھنگھای بشری در جامعه ھای
مختلف شبيه به ھم ھستند ٣٧.تصور می کنم اين سخن او از دقت الزم
برخوردار نيست .با آن که می گويد »به درجه ی معينی« و با آن که از
»چارچوب کلی« سخن می گويد اما نمی تواند عنصر تنوع را درست منعکس
نمايد.البته پسانتر به نوعی به آن اشاره می کند اما الگوی او اين نکته را
درست دربرنمی گيرد يا به اندازه ی کافی و الزم آن را نمی پروراند .از اين
که بگذريم خوب است تأکيد کنيم که رويکرد او گرايشھای نژادی را نمی
.Ibid.P.34.
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پذيرد و ھمه ی انسانھا را ازبابت ارتباط با محيط صاحب فرھنگ می داند .اين
نکته البته کم اھميت نيست .بايد آن را درست ارج نھاد.
يکی دونکته در اين باره بنويسيم و از آن بگذريم.او معتقد است ھرجامعه ای
و ھر ھرنوع ھستی انسانی در برابر مسائل بنيادی معينی قرار می گيردکه
ناچار بايد به حل آنھا رو بياورد و در عمل نيز آنھا را حل می کند.ھمين امر
سبب مقايسه ی فرھنگھا می شود و از سوی ديگر تا اندازه ای خاستگاه
ويژگيھايی است که بسته به محيط برمی آيند ومحصول محيطھای مختلف اند و
تا اندازه ای ھم نتيجه ی ساماندھيھای ساختاری ھر فرھنگ است .درست در
اينجاست که عنصر تنوع و ويژگی مطرح می شود .بايد در توضيح اين سخن
بنويسم که انسانھا در محيطھای مخنلف واکنشھايی متفاوت می پرورانند .ھمين
را ما فرھنگ آن گروه يا جامعه يا مجموعه ی انسانی می دانيم .معضل غلبه
بر حوادث طبيعی ھمه جا نيازمند راه حل است ،آنچه تفوت می يابد انواع راه
حلھايی است که به کار گرفته می شوند .به باور »ديتر گوتزه« ھر راه حلی
تنھا محصول فشار محيط و تطبيق يافتن با آن نيست،بل بازده ھمکاری و
ارتباط متقابل ويژگيھای ساختاری ھر فرھنگ نيز به شمار می رود ٣٨.ھمين
نکته توجه نويسنده ی ما را اصل تنوع و تکثر نشان می دھد اما در ضمن می
بينيم که نکته ی تازه ای به تعريف خود می افزايد و آن خصوصيات يا
ويژگيھای ساختاری است .او قبول دارد که واکنش به پيرامون در يک جامعه
ی عشيره ای با يک جامعه ی صنعتی تفاوت دارد اما به ھمين اندازه بسنده
نمی کند و عنصر » خصوصيات ساختاری« را ھم برآن اضافه می کند .اين
عنصر آخری را اما توضيح نمی دھد .به راستی ھم وقتی جامعه ای در طول
تاريخ خود پاسخھايی جھت غلبه بر معضالت خود می جويد  ،به تدريج اين
واکنشھا و راه حلھا ساختاربندی می شوند .در واقع »ديترگوتزه« خصوصيت
و ويژگی ھر فرھنگ را قبول دارد و ما را به عرصه ای ديگر ھم می کشاند
که به پرداخت جداگانه ای نيازدارد .او در پايان استدالل خود باتأکيد می گويد
ھر فرھنگ بر اساس ساختار خود راه حلھای متناسب با ساختار خود از ميان
٣٩
مجموعه ای از راه حلھا برمی گزيند.
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اين طرزنگرش را آوردم تا نشان دھم روآوردن به تعريفی جھانشمول از
فرھنگ به ظاھر کاری است آسان اما مدام نيازمند به اصالح و نشانه رفتن به
سوی ويژگی فرھنگی  .تازه اين ويژگی را بايد درارتباط با نظريه ای جاافتاده
طرح کرد .ھمه ی نظريه پردازان رويکرد ساختاری را نمی پسندند ؛
رويکردھايی ديگر را ترجيح می دھند .ما اين مجموعه را ھمراه با نکته ھايی
ديگر می آوريم تا بتوانيم به تدريج به مفھوم سياست و سياست فرھنگی
نيزبرسيم و نشان دھيم اين تنوع و تکثر را بايد با سياستھايی متفاوت به سنجش
و نقد سپرد.
 .۴اگر درست است که تعريف فرھنگ بسته به رشته ی علمی فرق می کند يا
شايد ھم بتوان گفت تنوع مفوم و معنای فرھنگ به رويکردی که بر می گزينيم
وابسته است،آيا در اين صورت در ضمن می توان گفت خوب است ببينيم يا
بسنجيم رويکرد کدام رشته ی علمی در زمينه ی فرھنگ ما را در طراحی
سياست فرھنگی بھتر ياری می دھد؟ تصور نمی کنم طرح چنين پرسشی
بالفاصله مشکل گشا شود .البته می توان موشکافی کرد و در عرصه ای کم
عمق شناور شد و دست و پا زد اما ترديد دارم بتوان گنجينه ھايی يکسره نا
شناخته فراچنگ آورد .از اين گذشته البته در اين کتاب بارھا با رويکردھای
مختلف و بسته به مورد با تعاريف گونه گون آشنا می شويم .به ھرحال در يک
کالم براين باورم که از راه رشته ی فرھنگ شناسی است که می توان به
معضالت برآمده از مفھوم فرھنگ و حتی تمدن غلبه کرد .حال اينھا به کنار
تاوقتی که پسانتر به اين دست پرسشھا و پرسشھای مشابه پاسخ دھم.
اکنون در کنار رويکرد باال که به ھرحال خصلتی جامعه شناسانه داشت،
مناسب می نمايد رويکردی انسان شناسانه را ھم بشناسانيم .در انسان شناسی
فرھنگی دريايی از تعاريف وجود دارد .يکی از آنھا که برای تدريس تھيه شده
است و ھمين امر به نوبه ی خود اھميت دارد می گويد فرھنگ شامل ارزشھای
انتزاعی،باورھا و استنباط ما از جھانی است که تکيه گاه مردم است و در
رفتارشان متجلی می شود ٤٠.اعضای جامعه در اين ارزشھا و باورھا
واستنباطات از جھان شريکند و رفتارشان در جامعه ای که در آن می زيند
پذيرفته می نمايد» .ھاويالند« تأکيد دارد که فرھنگھا آموخته می شوند ،به
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طور عمده از راه رسانه ی زبان و نه لزوما ً به صورت ميراث يا انتقال يا
واگذاری بيولوژيک .از اين گذشته معتقد است اجزای فرھنگ به ھم پيوسته
٤١
اند و ھمچون يک کل درھم تنيده عمل می کنند.
»ھاويالند« می نويسد انسان شناسان بسان کودکان می مانند .از طريق
صحبت کردن با کسانی که در فرھنگ مورد مطالعه ی آنان زندگی می کنند و
مطابق قواند حاکم بر آن فرھنگ رفتار می کنند ،می آموزند .درست است که
انسان شناسان وقت کافی در اخيتيار ندارند اما منظم و سيستماتيک دست به
مطالعه می زنند و ھمين امر به آنان امکان می دھد برخی کمبودھايشان را
جبران کنند».ھاويالند« در اينجا بايد به يکی دو نکته ی ديگر ھم اشاره می
کرد .نخست آن که انسان شناسانی که دست به مطالعه ی ميدانی می زنند و از
نظر زمانی مدتی در خور توجه در يک فرھنگ اقامت می گزينند  ،قادرند
مالحظاتی بالنسبه دقيق تر از ديگران حتی گاه از افراد متعلق به ھمان فرھنگ
داشته باشند نه آن که با يکی دو گردش و سفر توريستی به نظريه پردازی
روآورند .روش مشاھده ی مستقيم و اقامت طوالنی و برخوردار بودن از
روابط حسنه با آگاھی دھندگان محلی می توانند چارچوبی برای تنظيم نظريه
ھايی مبتنی بر قواعد علمی فراھم آورند.
از اين مجموعه می خواھم يک نتيجه بگيرم و آن اين که تنظيم سياست
فرھنگی منسجم و به ھم پيوسته نيز نيازمند آگاھی از اصول و مبناھای زيستی
و تاريخی يک فرھنگ  ،مسير آينده ی آن و ھمچنين بھره مند بودن از نظريه
ھای سامان يافته و مخبران درست انديش است.
اگر درست است که مردم فرھنگ خود را پاس می دارند تا بتوانند معضالت و
دشواريھايی را در برابرشان قد علم می کند  ،حل کنند و بر آنھا چيره شوند،
پس بايد در ضمن بکوشند به بقا و تداوم اين فرھنگ نيز بينديشند و از قواعد و
مقرراتی که نيازھايشان را برآورده می سازند  ،حراست کنند .بديھی است که
در چنين وضعی نيازھا به دو دست تقسيم می شوند .يک دسته به نيازھای
فردی ارجاع می دھند و دسته ی ديگر به نيازھای جامع به عنوان يک کل .از
اينھا که بگذريم بايد قبول کنيم که يک فرھنگ بايد قادر باشد تغيير کند و خود
را متحول سازد و از اين راه نسبت به شرايط جديد درست واکنش کند.
.Ibid.
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» -۵ھنری دو من« می گويد به ھمان تعداد که جامعه داريم ،فرھنگ ھم
داريم؛ و در ھر فرھنگ ھم سلسله مراتبی داريم مبتنی بر ارزشھا  .بدين
ترتيب به نوعی ديگر با دو مفھوم فرھنگ و جامعه سروکارپيدا می کنيم .در
ھمين ارتباط می توان پرسيد گستره ی واقعی فرھنگ درجامعه ی انسانی به
چه ميزان است؟ طی چه مراحلی يک فرھنگ توده ھا رافرامی گيرد؟ نخبگان
٤٢
فرھيخته در ارتباط با نيازھای فرھنگی جامعه چه روش و رفتاری دارند؟
اين نحوه ی نگرش ما را به سوی پرسشھايی بنيادين در ارتباط با موقعيت فرد
وجامعه می راند.
ھنگامی که به ارتباط فرد وجامعه نگاه می کنيم در اين صورت ارتباط ميان
ميزان قدرت فرھنگی فرد وگستره ی اجتماعی آن دربرابرمان قدعلم می کند.
در ضمن ديده ايم که شخصيتھای قوی را معاصرانشان درک نکرده و نشناخته
اند و توده ھا نيز مخالفت يا حتی تنفر نسبت به آنان ابرازداشته اند .حال به
باور محققان کتاب »فرھنگ و تمدن« چگونه می توان اين حقيقت را که می
گويد ھمه ی انسانھايی که خود را برمی کشند ،بشريت را نيز برمی کشانند ،
به بيانی جامعه شناختی برگرداند و تبديل کرد؟ در عرصه ی جنبش اجتماعی
مبحث کليدی و اساسی اين است که فرھنگ پيش از آن که به فرد برسد از
جامعه می گذرد ،يا نخست بر فرد چيره می شود پيش از آن که به جامعه
برسد؟ ٤٣ھنگامی که نويسنده ای در نشريه ای داستان يا افسانه يا گزارشی را
به چاپ می رساند وھزاران و صدھھا ھزاران نفر آن را با شمارگان در خور
توجه می خوانند با چه موقعيتی مواجه می شويم؟ فردی توانسته است انديشه
ھای خود را بپراکند و توده ھای گسترده را با اين انديشه ھای آشناسازد .اين
ارتباط را می توان در عرصه ی جنبشھای اجتماعی نيز مورد توجه قرار داد.
در اين چنين حاالتی تقدم با کدام است؟ فرد يا جامعه؟
اين چنين مالحظاتی اغلب خصلتی فلسفی و فرھنگ شناختی دارند .در ارتباط
با سياست فرھنگی اما تأثير برجا می نھند و سياستگذاران را درگير پرسشھايی
يا سياستھايی عملی می سازند .به ھنگام سياستگذاری فرھنگی بارھا با
پرسشھايی در ارتباط با تقدم پشتيبانی از افراد خالق يا حمايت از توده ھای
گيرنده ی فرھنگ روبه رو می شويم .از اين رو نبايد تصور کرد چنين مباحثی
‐Laloup,Jean/Nélis,jean. Culture et Civilisation. casterman 1963.P.59.
‐Ibid.
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چيزی نيستند جز بازی با کلمات .اھميت انکارناپذيرابعاد عملی پاسخگويی به
اين پرسشھا را نبايد از ديده دورداشت.
 -۶ھنگامی که به فرھنگنامه ی قديم يا کالسيک غربی نگاه می کنيم فرھنگ
را نخست پرورش خاک يا زمين تعريف می کنند  ،و دوم آن را برابر می
گيرند با اصالح يا گسترش گياه،دام يا محصول .در فرھنگنامه ھای بعدی يا
جديد می بينيم که واژه ی فرھنگ تحت تأثير جامعه شناسان و انسان شناسان
فرھنگی قرار گرفته است .کافی است به چاپھای قديم و جديد » وبستر« و
»آکسفورد ديکشنری« نگاھی بيندازيم .در ھرھنگنامه ی جديد »آمريکن
ھريتيج اينگليش ديکشنری«  ٤٤می بينيم فرھنگ با رويکردی متفاوت به
تعريف درمی آيد .در اينجا در برابر فرھنگ آمده است  :کليت الگوھای

رفتاری،ھنرھا،باورھا،نھادھا و ھمه ی ديگرفرآوردھای کار و انديشه ی
انسانی که به طور اجتماعی انتقال داده می شود.
در اين دوران که نه تنھا با چاپھای تازه ی فرھنگنامه ھای قديم جل.ه ھايی
تازه از معناھای فرھنگی می يابيم  ،بل با شمار در خورتوجھی از فرھنگنامه
ھای اينترنتی رو به رو می شويم که بی ترديد برکاربرد و حتی تحول معنايی
واژه ی فرھنگ اثرگذار خواھند بود .درحال حاضر ھمين فرھنگنامه ھا ی
اينترنتی رفتاری ترکيبی دارند .برخی معتبرند و برخی تازه به راه افتاده.
بديھی است که ارزش اين دو نوع فرھنگنامه از ھم متفاوت است .ما با اين
موضوع يا سنجش اينگونه از فرھنگنامه ھا کار نداريم .تنھا توجه می دھيم که
فرھنگ به عنوان يک مفھوم نه فقط در گذشته که حتی در ھمين زمان نيز با
تنوع پرداخت و تکثر رويکرد و معنا به حيات خود ادامه می دھد.
حال نه فقط کليتی انتقال داده شده به معنای فرھنگ در شبکه ی جھانی به
معنای فرھنگ به کار می رود ،ھمزمان از الگوھا،خصوصيات و ويژگيھا و
فرآورده ھايی که بيانگر دوره ی زمانی خاص يا طبقه،جماعت يا جمعيتی
معين باشند،فرھنگ دانسته می شود .وقتی می گويند :فرھنگ عصر قاجار يا
عصر ويکتوريايی  ،يا می نويسند  :فرھنگ ژاپنی يا فرھنگ ايرانی يا فرھنگ
فقر ،در اساس با ھمين نوع از کاربردھا مواجه می شويم.

.American Heritage English Dictionary.Online.2011.
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اين دسته بنديھا با توجه به مقوله ای خاص و در ارتباط با حوزه ،موضوع يا
شيوه ی بيان تنظيم می شوند مانند آن که بگوييم :فرھنگ دينی در دوران قرون
وسطی؛فرھنگ موسيقايی؛ يا بنويسيم  :فرھنگ شفاھی .مثال واضح و آشنا آن
که بگوييم:فرھنگ اسالمی ايران در دوران انقالب ،يا بگوييم :فرھنگ عصر
پھلوی و از اين دست چيزھا.
از اين نمونه ھا که بگذريم فرھنگ را در ارتباط با فعاليت فکری و ھنری و
آثار توليد شده نيز به کار می برند .يا کاربرد ديگری از فرھنک داريم که به
توسعه و پرورش ذھن و خرد و فھم از راه تربيت و آموزش اشاره دارد و در
نھايت به روشنگری برآمده از چنين فعاليتھای انجام شده در زمينه ی تعليم و
تربيت توجه می کند.
بسته به مورد و بسته به گروھی که واژه ی فرھنگ را به کار می گيرند
مفاھيمی بلند و فرھيخته نيز مشاھده می کنيم .درجه ی واالی ذوق و درک
ھنری و زيبايی شناختی را برابر می گيرند با فرھنگ .در اينجا گاه نگاھی
ارزشی نيز به چشم می خورد و به تفاوتگذاری دلبستگی نشان می دھد.
اصطالح فرھنگ واال يا فرھنگ عالی از ھمين نوع از نگاه نشأت می گيرد.
به اين نوع از مفاھيم در جای ديگر می پردازم.
کاربرد آزمايشگاھی واژه ی فرھنگ يا استعمال آن در عرصه ی کشت و کار
نيز شناخته است و االن به آن کارندارم .جايی ديگر ھمه ی اينھا را نوشته ام و
بنا به ضرورت باز به آنھا اشاره خواھم داشت.
 -٧تا حال ديده ايم که واژه ی فرھنگ با چند پيشينه و کاربرد سروکاردارد و
حضور فزاينده ی متخصصان و رشته ھای دانشگاھی برکثرت معنايی آن
افزوده اند .البته آورديم که شرکت روزافزون کارشناسان و رشته ھای علمی
در معنابخشيدن به فرھنگ در نھايت اين مفھوم را در برابر خطر ويرانساز
زبان محاوره و کاربردھای ژورناليستی و عاميانه و به خصوص استنباطی
توسط اھل قلم و روشنفکران بی سواد ،مصون می دارد و بربار معنايی
تخصصی آن می افزايد.
در غرب چنان که می دانيم نوشته ھای »سيسرو« را علی االصول نخستين
کاربرد فرھنگ به معنايی متفاوت بود .او را حقوقدان وسياستمدار رُم دانسته
اند .نکته ی در خور توجه در اينجا اين است که »سيسرو« وقتی حس کرد
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حضورش در رُم مطلوب نيست بسان برخی ديگر از معاصرانش به روستا
رفت و بعد ھم به طور طبيعی چون نمی خواست اوقاتش به بطالت بگذرد
رساله ای راجع به آبياری نوشت .در ھمين چارچوب بود که اوبه قياس
روآورد و دو اصطالح را به کار گرفت .يکی را فرھنگ کشت ) cultura
 (agriنام نھاد و ديگری را فرھنگ روح ) ( cultura animiکه در نظر او
اين دومی چيزی نبود مگر فلسفه.
از اين دوره که بگذريم شايد بتوان گفت قرنھا بعد با نگاه فيلسوف مشھور آلمان
به نام »ھردر« آشنا می شويم .ھردر سخن برزبان راند که امروز بديھی يا
حتی پيش پا افتاده می نمايد اما در آن ھنگام انديشه ای راھگشا و دورانساز می
نمود .گفت انسان می تواند به شيوه ھای گوناگون زندگی کند  .در آن عصر
اعتقاد بر اين بود که تنھا اروپاييان زيستی در خور و شايسته ی انسان دارند.
»ھردر« برای آن که بتواند تنوع شيوه ھا و شکلھای زيستی را در جھان بنمايد
از مفھوم فرھنگ مدد می گيرد .اين نکته بس مھم است .برای نخستين بار
مفھوم فرھنگ بيانگر کثرت است.اوست که مفھوم »فرھنگھا« را به کار می
بندد .بدين ترتيب ما با يک فرھنگ روبه رونيستيم که اروپاييان آن را شايسته
ی انسان بدانند و ھر آنچه جزآن است »نافرھنگ« بناميم .بدين ترنيب به نتيجه
ای ديگر می رسيم که آن ھم به نوبه ی خود دورانساز به حساب می آيد و آن
انديشه ی برابری فرھنگھاست .اگر درست است که انسان می تواند شيوه ھای
زيستی مختلفی بپروراند ،پس می توان با قاطعيت گفت اين شيوه ھای زيستی
ھمه شايسته ی انسان اند و ھمه باھم برابر .انديشه ی برابری فرھنگھا انديشه
ای کوچ نيست که بتوان ساده از آن گذشت .قرنھا سپری شد تا فيلسوفی در
غرب قادرباشد چنين نکته ای برزبان براند .در ايران ھمين نوع از انديشه را
در منشور کوروش می بينيم به وضوح .قرنھا پيش از »ھردر« .اما از آنجا که
تاريخ انديشه به گونه ای نادرست ھمواره با تاريخ انديشه در غرب شروع می
شود ناچار به آن ارجاع می دھيم .البته در ضمن از ياد نبريم که فھم و درک
دوران جديد درست به سبب گسترش استعمار و کشورگشاييھای غربيان و
ستمھايی که بر مردم و فرھنگھای ديگر رواداشته اند نيازمند فھم و درک
انديشه در غرب است .به نيکيھا و زشتيھای غرب نمی پردازيم و اين سنجش
را کار نوشته ی کنونی به اين اعتبار نمی دانيم.
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يک بار ديگرتوضيح می دھم که ما ازانديشه ی فرھنگ به صورت مفرد به
انديشه ی فرھنگھا به صورت جمع می رسيم اما اين تحول ھنوز پايان راه
نيست.
در مرحله ای ديگرکه درچارچوب فرھنگ درغرب رخ می دھد با انديشه ی
روشنگری آشنا می شويم » .ماکس فوکس« درھمين رابطه می نويسد بذر
روشنگری را »سيسرو« پاشيده بود و فکر کمال يابندگی انسان را طرح کرده
بود ٤٥.انسان ھمواره می کوشد خود را و اوضاعش را بھبود بخشد .اين
تصور از انسان نه فقط انسان را نيازمند تکامل می داند ،او را ھم قادرو توانا
می بيند و می داند چنين رسالتی را به انجام برساند .به بيان ديگر انسان ھم به
تکامل نياز دارد و ھم لياقت دستيابی به چنين کمالی را داراست .در ھمينجا
تعليم و تربيت نقشی مھم فراچنگ می آورد و ھمين نقش در عصر روشنگری
برجسته می گردد و توجه کردن به آن رونقی چشمگير به دست می آورد.
آخرين فرد برجسته در اين حوزه از نظر» فوکس« کسی نيست جز »ارنست
کاسيرر« که با اثر مشھور خود به نام »فلسفه ی شکلھای نمادين« به نحوی
ملموس در زمينه ی نظريه پردازی فرھنگی سھم می گيرد و فلسفه ی فرھنگ
را ساماندھی می کند و ترويج می دھد» .يورگن ھابرماس« او را آخرين نابغه
ی جامع  -انديش قرن بيستم برمی شمرد» .فوکس« می نويسد »ارنست
کاسيرر« را بايد فرزند راستين عصر روشنگری دانست» .کاسيرر« نه فقط
تصويری اميدوارانه از انسان به دست می دھد ،بل توان بالقوه ی انسان را
درزمينه ی وحشيگری وبربريت و ويرانسازی نيز يادآورمی شود .تجربه ی
شخصی »کاسيرر« نيز به او امکان می داد چنين سخنی برزبان براند .اين
٤٦
خصوصيت ويرانگر انسان را ھمچون يک يھودی ملموس حس کرده بود.
اما »فوکس« نکته ای ديگر را به ميان می آورد که بی ترديد توجه براگيز
است .البته اين نکته را بارھا کسانی ديگر در موقعيتھايی متفاوت و در ارتباط
با مسائل ديگر مطرح کرده اند .ما در اينجا از او نقل می کنيم تنھا بدان سبب
که اين چنين نکته ای رادرارتباط با »کاسيرر« برزبان می راند .می نويسد
»کاسيرر« در طول زندگی خود نتوانست درک کند و بفھمد چگونه بربريت
ناسيونال سوسياليسم توانست درست در اروپا آن ھم در کشوری چون آلمان به
.Fuchs.Ibid.P.11.
.Ibid.P.12.
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وقوع بپيوندد .به ھمين سبب ھم »کاسيرر« می خواست مفھوم مثبت و
اميدوارکننده و اومانيستی انسان را ترويج دھد تا بتوان قدرت ويرانساز او را
سدکرد و بازداشت .به ھر حال به ھمين سبب بايد به اين نکته در ارتباط با
مفھوم فرھنگ توجه داشت که انسان قادر است و درموقعيتی قرار دارد که می
٤٧
تواند خود را ،ديگران را و ھمچنين طبيعت را ويران سازد و تخريب کند.
از اين نکته ھا می خواھند و می خواھيم نتيجه بگيريم که فرھنگ به معنای
کمال يابندگی و ھمچنين انسانی سازی نوع انسان ،خود به خود شکل نمی
گيرد .اين اصطالح »انسانی سازی نوع انسان« را از نويسندگان غربی وام
گرفته ام تا نشان دھم ھمين موجودی که انسان می ناميم نيازمند انسانی شدن
است .در اين نوع از کاربرد در واقع معنايی مھم نھفته است .نويسندگان غربی
خود بخود به ما می گويند اين انسان به چيزی بيشتر نيازدارد تا انسان شود.
نوعی اينھمانگويی در اينجا سربلند می کند  :انسان را انسانی کنيم .پس
موجودی که موضوع بحث ماست بايد برخوردار از ارزشھا و اخالقی خاص
باشد تا بتوان او را انسان ناميد .از اين نکته دو نتيجه می گيرم  .نخست آن که
انسانی که می شناسيم با تفاوتھايی البته چشمگير ،ھنوز نوعی حيوان به شمار
می رود .اما موجودی که او را انسان يا انسانی شده می ناميم  ،موجودی است
متکی به اخالق و ارزشھايی خاص درشأن انسان .انسانی ساختن آن موجود به
تعليم تربيت و پرورش نيازدارد و جريان انسانی شدن را فرھنگ می ناميم.از
آنجا که اين امر جريانی خودکار محسوب نمی شود ،با عنصری ديگر سروکار
پيدا می کنبم که چيزی نيست مگر آگاھی» .ھلموت پلسنر« ،فيلسوف و انسان
شناس ،می گويد نخستين و ظيفه ی انسان اين است که زندگی خود را آگاھانه
سامان دھد .ھمينجاست که انسان به ابزار کمکی احتياج دارد به خصوص به
حمايت تربيتی تا بتواند صالحيتھای الزم را کسب کند ٤٨.بسيارخوب .اکنون
به دو مفھوم از انسان توجه داده ايم .آن انسانی که »کاسيرر« را شگفت زده
کرد دربستر فرھنگھايی پيشرفته سربرآورده بود که در مجموع  ،تمدن اروپايی
نام داشت و دارد .اگر درست است که انسان به مدد تربيت و کسب ارزشھايی
فرھيخته تبديل می شود به انسان مطلوب ،پس آن ھمه تربيت و فرھيختگی کجا
رفت و چه شد که اين انسان چنان جناياتی را مرتکب شد که حتی توصيف آنھا
آسان امکانپذير نمی شود؟ فقط می خواھم توجه دھم که اگر سخنان محققان و
.Ibid.
.Helmut,Plessner.Ibid.Pp.12‐13.
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استادان اروپايی را بشکلفيم و موشکافانه پيش برويم  ،محدوديتھا و نارساييھای
آنھا را درمی يابيم .حال پرسش جدی اين است که چگونه از چنين مخمصه ای
خود را برھانيم؟
نگاھی می اندازم به گفته ھای باال و از آنھا مدد می جويم .يکبار به مضمون
گفته ايم جھان انسانی جھانی است فرھنگی و به ھمان تعداد که جامعه داريم ،
فرھنگ ھم داريم .بنابراين اعمال برآمده از فرھنگی خاص را ذاتی انسان يا
انسان فرھنگی نمی دانيم .اين اعمال را نشأت گرفته از فرھنگی معين يا
حتی
ِ
به بيان ديگر برآمده از تربيتی معين می دانيم .از اين رو ھر فرھنگ بايد
مسئوليت اعمال خود را بپذيرد.از اين گذشته بايد به مجموعه ی استداللی باال
يک نکته ی ديگر بيفزاييم تا دستخوش انسجام گسيختگی نشويم .ھر فرھنگ و
ھر مجموعه ای بايد مدام مراقب خود و انسانھايش نيزباشد تا به بربريت و
ويرانسازی دچار نشوند .می خواھم حاال نتيجه بگيرم که موجود مشھور به
انسان ھنگامی انسانی می شود که حامل و معرف ارزشھايی معين باشد .اين
ارزشھا او را از حالت و وضعيت غريزی متمايز می سازند .تازه ھمين
ارزشھا بايد پاسداری و مراقبت شوند و سرانجام آن که مدام تحول بيابند و به
سوی کمال ميل کنند .پس يکبار انسان شدن کافی نمی نمايد ؛ سير انسانی شدن
جريانی است پايان ناپذير و مدام نيازمند کمال جويی و کمال يابندگی  .اينجاست
که ما با عنصر دخالت و سياست سروکار پيدا می کنيم .اين دخالت را نبايد
خاص عرصه ی قدرت يا دولت يا حکومت دانست .عرصه ی فردی و سعی و
کوشش ھر فرد نيز بی ترديد اھميتی واال دارد .اين مبحث ھنوز کامل نيست.
فقط می خواھم بغرنجی آن را بنمايانم.
»ماکس فوکس« به گونه ای ديگر به اين مجموعه نگاه می کند .می نويسد
»ھردر« مفھومی از فرھنگ را طرح می کند که به ھمه ی تجليات زيستی
گروه خاصی از انسانھا می پردازد و در يک کالم فرھنگ به معنای شيوه ی
زيستی اين گروه از انسانھاست .اين را »فوکس« مفھوم فرھنگ از نظر انسان
شناسان می داند .در مباحث انسان شناسی در دوران گذشته و حتی در ھمين
دوران کنونی سعی براين بوده است مفھوم تکثرگرای »ھردر« را با برخی
اصالحات به بحث بگذارند» .ھردر« در چارچوب تصورات و انديشه ھايش
براين باور بود که فرھنگھا ھمجنس اند و ھمگن ،و از آنجا که بيشتر ايستا
ھستند به ھمين اعتبار از ھم متمايز می شوند .امروز اما اين ابعادی که خاص
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نظريه ی »ھردر« شناخته شده اند به گونه ای ديگر عنوان می شوند .نظريه
پردازان براين عقيده اند که فرھنگھا ھمواره دارای پويايی درونی اند .اين
پويايی براثر تماس ميان فرھنگھا افزايش می يابد .از اين گذشته به باور
»فوکس« اين رسته از نظريه پردازان معتقدند فرھنگھا ھيچگاه ھمگن نيستند؛
فرھنگھا مدام در معرض تبادل قرار دارند .می گويد از اين رو آنچه که شيوه
يا خصوصيت فرھنگی به حساب می آيد ھمانا شيوه يا وجه ميان  -فرھنگی
است .به ھمين سبب ھم از آميختگی يا آميزش يافتگی فرھنگی سخن می گوييم
و پديده ای را می پذيريم که می توان آن را اختالط ناميد و به ھمين ترتيب
جلوه ھايی از دورگه بودن را در فرھنگھا مشاھده کرد.چنين جلوه ھايی به
خصوص در کشورھای آمريکای التن مشھود وملموس اند اما دربيشتر
فرھنگھا به چشم می خورند به ويژه درفرھنگھايی که خصوصيات ترکيبی
دارند .نگاھی به فرھنگھای حوزه ی تمدن ايرانی نمونه ھای بسيار در اختيار
می گذارند .آنچه ملموس در برابر ما قرار دارد عنصر ميان – فرھنگی و
ورافرھنگی است ،نه ايستايی يا ھمگنی .اختالط مدام بين فرھنگھا و گشادگی
٤٩
حاشيه ھا يا مرزھای فرھنگھا گواه چنين ادعايی محسوب می شود.
»ماکس فوکس« معتقد است درک و فھم چنين پديده ای نه فقط از نظر سياست
فرھنگی دارای اھميت است ،بل در زمينه ی سياستھای اجتماعی نيز جايگاه
خاصی دارد .بدون چنين مبنايی  ،نمی توان روندھای فرھنگی »جامعه ھای
چند قومی« را درک کرد .محدود ساختن نکته ھا و معيارھای فوق به جامعه
ھای چند قومی دقيق نمی نمايد .اروپاييان خاصه آلمانيان به سبب مھاجرتھای
دوران پس از جنگ جھانی دوم ھنگامی که به آميزش و اختالط فرھنگی می
پردازند علی االصول خارجيان را در نظردارند و از معضل ادغام آنان در
فرھنگ ملی خود يادمی کنند .بنابراين دو مفھوم »خود« و »بيگانه« يا
»ديگری« در چارچوب رويارويی با عنصر مھاجر و برآمده از فرھنگی ديگر
مطرح می شود .از اين رو فکر نمی کنم »فوکس« بتواندپيچيدگی اين موقعيت
را به درستی شرح دھد .در عرصه ی تمدن ايرانی مفھوم تکثر به وضعيتی
چند بعدی اشاره دارد که وجه غالب آن اجزای خود اين تمدن است .اين اجزا
به علت از ھم بيگانه گشتن و به ويژه برانگيخته شدن توسط نيروھای
استعمارگر حتی به خصومت باھم گراييده اند و از وفاق و ادغام روبرمی
.Ibid.P.13.
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گردانند .از اين گذشته عنصر تکثر در درون خود اين تمدن براثر استبداد و
ايدئولوژيک عامدانه طرد می شود و تبديل می گردد به »خودی« و
»غيرخودی« .از اين بغرنجی در جای خود سخن خواھم گفت .به ھرحال در
مبحث سياست فرھنگی و گفتارھای مطرح شده در مقياس بين المللی به عنصر
تکثر فرھنگی توجھی فزاينده نشان داده می شود .يونسکو با ھمه ی کاستيھايش
تکثر فرھنگی را ارج می نھد و می پروراند .يونسکو در آغاز به تعريفی از
فرھنگ تمايل نشان داد که امروز با گذشت زمان فکر می کنم آميخته بود با
ابھام .فرھنگ برابر گرفته شد » با کيفيت زندگی«» .آگوستن ژيرار« که در
دھه ی ھفتاد قرن بيستم ميالدی در سروسامان دادن به اسناد يونسکو در زمينه
ی سياست فرھنگی نقشی بسزا داشت ،درکتابی که به سفارش يونسکو فراھم
آورد ،نوشت  :کيفيت زندگی و نياز به حفظ شخصيت فردی ھمه جا در جھان
معاصردو نياز حياتی « به حساب می آيد ٥٠ .او معتقد اسن توسعه ی
اقتصادی به ھيچ رو نمی تواند اين نيازھا را که گاه حضور خود را با خشونت
به رخ می کشند،ارضا کند.
برابر دانستن فرھنگ با کيفيت زندگی ھنوز نشانگر معادل گرفتن معنای کيفيت
با سطحی واال از فرھنگ است .به بيان ديگر يونسکو می خواسته است
سياست فرھنگی به مردم ياری دھد به فرھنگی بھتر يا شايد ھم واالتر دست
بيابند .البته »ژيرار« در ھمه ی توضيحات خود عنصر دموکراتيک را می
پروراند با اين حال از ساختار متمرکز نظام اداری فرانسه برآمده بود و از
نظامھای سياسی انتظار داشته است از فرھنگ حمايت به عمل آورند .شايد اين
نگرش در تدوين تعريفی از فرھنگ به معنای کيفيت زندگی تأثير داشته است.
شايد ھم بتوان گفت »کيفيت« چيزی نيست جز ھمان خصوصيت وضع موجود
و نه الزامآ ً نگاھی ارزشگذارانه.
اگر اصطالح کيفيت زندگی را توصيف وضع موجود بگيريم در اين صورت
به رويکردی می رسيم که نزديک است به باور »فوکس« .او معتقد است
يونسکو از ھمان آغازتعريفی گسترده از فرھنگ به دست داده است متأثر
ازنگرش انسان شناختی .اين نکته به اين اعتبار درست است که يونسکو
درضمن دراسنادش فرھنگ را برابر گرفته است با »شيوه ی زندگی« که
50
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مفھومی است نشأت گرفته از حوزه ی انسان شناسی ٥١ .اما از اين گذشته
تصور نمی کنم اين استنباط دقيق باشد .تاجايی که می دانم نعريف فرھنگ در
اسناد اغازين يونسکو در ارتباط با سياست فرھنگی در نوسان بوده است و
بسته به تجمعات و ھمايشھا با طيفی از تعاريف برخورد می کنيم .بيشتر اين
تعاريف خصلتی عام و حتی المقدورمحتاط و بی طرف داشته اند .االن قصد
رديابی اين اسناد را ندارم .درکتاب »فرھنگ شناسی « بخش در خور توجھی
از اين تعارف را شناسانده ام.

. Fuchs.Ibid.
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سياست چيست؟
 -١آنچه می دانيم اين است که در عرصه ی گسترده ی سياست به ھمه چيز به
اندازه ی کافی و گاه بيش از انتظار توجه شده است مگر به حوزه ی نظريه
پردازی سياست در ارتباط با فرھنگ .البته در گذشته مطالعات در خور
توجھی داشته ايم راجع به فرھنگ سياسی که پھنه ای است متفاوت از آنچه
اکنون مورد توجه ماست .در آنجا رفتارھای سياسی را بررسی می کنيم و می
سنجيم و حتی گاه پيش بينی می کنيم .در اين چارچوبی که می خواھيم بسازيم
ت فرھنگی برسيم .سياست
قصدمان بيشتر اين است که به مفھوم ترکيبی سياس ِ
را می خواھيم اما در ارتباط با فرھنگ .اولويت در اينجا با فرھنگ است و
سياست ابزار تحقق اين مطلوب به حساب می آيد .با اين حال چاره ای نداريم
جز آن که از انبوه تعاريف موجود در باره ی سياست راه بگشاييم و از جنگل
پوشيده از درخت وگل و خزه و علف عبورکنيم و دست به گزينش بزنيم .ترديد
نکنيم که تعاريف و پرداختھای موجود در تاريخ انديشه در ارتباط با سياست
کمتر از فرھنگ نيست .به خصوص مھم است در نظربگيريم که انسان و
جامعه ی انسانی زودتر به سياست ھمچون يک مفھوم نظری توجه داشته است
تا فرھنگ يعنی درست ھمان چيزی که به راستی ھم زودتر از سياست بر
گروه انسانی چيره آمده است .فرھنگ را جامعه ھای انسانی بديھی انگاشتند و
کوشش در راه کسب قدرت و حراست از آن را امری مھم و قابل تأمل .گروه
ھا و جماعتھای انسانی از ديرباز در باره ی ضرورت ھدايت سياسی اجتماع
خود انديشيده اند .انسانھا نه تنھا در ارتباط با دست يافتن به نيکبختی خود و
جماعتشان فکرکرده اند و دلبستگی نشان داده اند  ،بل به ھمين جھت ھم
خواسته اند بدانند جامعه را به چه شکل بايد بيارايند تا تحقق چنين آرمانی به
واقعيت بپيوندد.
به زبانی ساده سياست عبار لست از ھر نوع تأثيرگذاری و شکل دھندگی و به
اجرا درآوردن خواسته ھا و ھدفھا يی که از حوزه ی خصوصی يا عمومی
سربرکشيده باشند .سياست به اعتبار تعاريفی که در فرھنگ غربی خصلتی
کالسيک پيداکرده اند واز زبان يونانی نشأت گرفته اند به نوعی با »پوليس«
يونانی قرابت دارند .بدين اعتبار می توان سياست را» ھنر دولت« ناميد .اين
بدان معناست که سياست به امر عمومی می پردازد؛ حقوق ووظايف شھروندان
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را درنظرمی گيرد و به معنای وسيع کلمه عمل دولت و رفتار امور دولتی را
تنظيم می کند.
 -٢معنای کالسيک سياست معرف مشارکت فعال در شکل بخشی و ساماندھی
اجتماعات انسانی نير ھست .اگر در ھمين چارچوب سياست را در نظربگيريم
نه فقط عمل فعال انسانی را شامل می شود  ،به تأثيرگذاری بر قدرت دولتی و
کوشش در راه دستيابی به مقامات کليدی و حساس و ھمچنين قبول مسئوليتھای
حکومتی اشاره می کند و دلبستگی نشان می دھد.
بنا بريک تعريف فرھنگنامه ای که معموالً استنباطات متعارف را دربردارند،
سياست فرايندی است در مسير تصميمگيريھای جمعی  .البته ھمين تعريف در
ضمن به سياست به معنای ھنرحکومت کردن نيز اشاره دارد .امروز ھمه بر
اين نظرند که سياست تنھا به عرصه ی حکومت يا دولت محدود نمی شود.
تجمعات و انجمنھا و سازمانھا نيز با سياست سروکاردارند .بدين ترتيب در
عرصه ی دانشگاھی يا در حوزه ی مذھب و سازمانھای وابسته به آنھا نيز
عنصر سياست به چشم می خورد .درچارچوب اين حوزه ھا  ،خواه يک تجمع
باشند يا يک سازمان  ،خواه نھاد باشند يا ترکيبی از تجمعات ،در ھمه جا وقتی
که روابط اجتماعی شامل اقتدار و قدرت می شوند و اداره ی امور اين گونه
از تشکلھا با عنصر اقتدار و قدرت تماس حاصل می کند ،در نتيجه به باور اين
دست از نظريه پردازان پديده يا مفھوم سياست در برابرمان قد علم می کند.
بدين ترتيب سياست ارجاع دارد به تنظيم امور عمومی در چارچوب يک واحد
سياسی و روشھا و عملکردھا يا تاکتيکھايی که تعريف و مشخص می شوند و
درعرصه ی »سياسی« يا »سياست« ) به انگليسی در اينجا يعنی ( policy :
به کار می روند.
 -٣واژه ی غربی سياست از يونانی »پوليتيکا« ) ( Πολιτικάبرآمده است .به
گفته ی ارسطو به معنای »امور شھر« بوده است و کتابش به ھمين نام نيز از
نيمه ی قرن پانزدھم ميالدی در فرھنگ اروپايی شناخته شده بوده است و
رواج داشته است ٥٢.ارسطو از ھمان آغاز برعنصر جامعه و زندگی اجتماعی
تأکيد می نھد .بر اين باور است که ھر شھر ،جامعه ای دارد و ھرجامعه ای با
52
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ھدفی خير برپاگشته است .به ھمين سبب ھم او شھر و جامعه ی مبتنی برآن را
»جامعه ی سياسی« می نامد.
»ليندزی« در مقدمه ای که بر چاپی از اين کتاب نوشته است يادآور می شود
که کتاب سياست بخش دوم از رساله ی است که کتاب اخالق بخش نخست آن
به شمار می رود .سياست به اخالق باز می گردد و اخالق به سياست نگاه می
اندازد .ارسطو به نظر او نمی خواھد بسان امروزيھا اين دو مقوله را ازھم
جداسازد و دو عرصه ی سياستمدار و اخالق – مدار بيافريند .در کتاب اخالق
خصوصيات ضرور و الزم را برای گذران يک زندگی نيک بر می شمرد اما
اين زندگی را در اساس يک زندگی اجتماعی می داند ٥٣.و ظيفه ی قانونگذار
بنيان نھادن جامعه ای است که امکانات الزم را جھت گذران يک زندگی نيک
فراھم می آورد .سياست از نظر ارسطو نبرد ميان افراد يا طبقات برسر کسب
قدرت نيست .از اين گذشته غايت سياست را شامل وظايفی مقدماتی يا اصولی
به منظور نگھداری و حفظ نظم يا امنيت  ،بی آن که آزادی فردی خدشه دار
شود،نمی نگرد .ھدف سياست برپايی اجتماعی است به قصد دستيابی به يک
زندگی خودبسنده و مبتنی بر کمال .حال با وضعيتی مواجه ھستيم دارای سه
وجه :قانونگذار که ھمچون يک صنعتگر است ؛ جامعه که ماده ی کاراين
صنعتگر به حساب می آيد؛ و سرانجام ھدف اين صنعتگر )= قانونگذار( که
سامان بخشيدن به يک زندگی نيک است .آيا می توان از اين مجموعه به اين
نتيجه رسيد که اخالق ارسطويی ھمانا فرھنگ است؟ وقتی ارسطو برپايی
زندگی نيک يعنی جامعه ای مبتنی بر خير را ھدف سياست و قانونگذار می
داند و سياست و اخالق را دوروی يک سکه ترسيم می کند و اين مجموعه را
به ھم پيوسته در نظر می گيرد ،بی ترديد می توان رويکرد او را دارای
٥٤
خصلتی فرھنگی دانست حتی به اعتبار معيارھای امروزين.
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جی.ای .اسميت در مقدمه بر کتاب اخالق ارسطو می نويسد اخالق ارسطو
نيمی از رساله ای واحد است که کتاب سياست نيم ديگر آن است .ھر دو به
موضوعی واحد می پردازند .اين موضوع را ارسطودر جايی »فلسفه ی امور
انسانی« می نامد .اسميت می نويسد امروز اين را علم سياست يا علم االجتماع
می نامند .به باور اين قلم بايد اين را امروز فرھنگ شناسی نام نھاد .اين کليت
را نمی توان چيزی ديگر دانست .آنچه فلسفه ی امور انسانی نام گرفته بوده
است به راستی به زبان امروزين ھمان فرھنگ شناسی است که فلسفه ی
فرھنگی جزيی از آن به شمار می رود .اسميت سپس می نويسد در ھردو اثر
در مجموع نويسنده يعنی ارسطو تمامی نظريه ی خود را در ارتباط با رفتار
انسانی يا فعاليت عملی بشر شرح می دھد يعنی ھمه ی فعاليتھای انسانی که
فقط متوجه معرفت يا حقيقت نيستند .اين دورساله مکمل يکديگرند ضمن آن
٥٥
که ھر يک بر استقالل خود نيز تأکيد می نھند.
 -۴يک استاد دانشگاه در آلمان به نام »توماس ماير« که در ضمن از فعاالن
حزب سوسيال دموکرات است در کتابی به نام »سياست چيست؟« می نويسد
خواسته ی اساسی و بنيادين سياست توليد قواعد الزام آور برای جامعه است.
سياست با ھدايت فراگردھای اجتماعی سروکار دارد ،به تجمعات و اجتماعات
در جامعه می پردازد و طبق قواعد معينی عمل می کند .او در ضمن به ھمان
سه مفھوم برآمده از زبان انگليسی توجه می دھد و می گويد ھدفھا ،محتواھا و
مفاھيم در حوزه ی  policyمی گنجند؛ از نظر او نھادھا در حوزه ی
 polityواقع می شوند؛ بازيگران عمل کننده و شکلھای عمل آنان را بايد در
محدوده و چارچوبی قرار داد که  politicsنام دارد.
در يک نگاه نخست اين سه حوزه را به ترتيب به فارسی به سياست،جامعه ی
سياسی و فراگرد سياست)= يا :فراگرد شکلگيری سياست( بر می گردانيم.
سياست با مسانل ھدايت کردن و جھت دھندگی سروکاردارد .بدين اعتبار و با
توجه به عصر مدرن مشاھده می کنيم که ھدايت جامعه ھای پيچيده  ،از بحران
سياست سخن می رود وتصور براين است که ھدايت چنين جامعه ھايی ناممکن
شده است .به ھمين سبب ھم می گويند سياست )و ھمچنين تاريخ ،دين ،ھنر و
بسياری چيزھای ديگر( به پايان رسيده است .نحوه و شيوه ای که »تصميمات
الزام آور« شکل می گيرند ،بيانگر خصلت نظام سياسی است ) يعنی ھمان
E-Text.Saver.2011.
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چيزی که در فلسفه ی يونان نيز از آن سخن می رفت و دموکراسی ،استبداد ،و
٥٦
پادشاھی ناميده می شد(.
 -۵سياست در اساس به قدرت توجه دارد يعنی به اين امکان که بتوان ايده ھا
و تصورات خود را به واقعيت درآورد .به نظر »فوکس« درست ھمينجا بايد
بتوان تصور کرد که چنين درکی از سياست که متوجه جاانداختن عقايد و
ھدفھای خود است  ،با استنباط و درک از فرھنگ که تکثر،شناسايی و گفتار را
مقوالت ھدايت کننده ی خود می داند،آسان درھم نمی آميزند و به اصطالح با
ھم جور درنمی آيند .در اينجا »فوکس« با اشاره به تاريخ آلمان از اشتباھات و
خطاھای نگرشی و استنباطات و تحليھای نادرست اديبان و روشنفکران در
تاريخ آلمان ياد می کند .اين چنين خطاھايی در تاريخ قرن بيستم در آلمان به
خصوص درآستانه ی جنگ جھانی اول و در دوره ی پايان گرفتن اين جنگ به
چشم می خورند و به ويژه در مراحل به قدرت رسيدن نازيھا و در محله ی
شکلگيری جنگ جھانی دوم با تجليات دردناک آن آشنا ھستيم .او معتقد است
اين چنين رفتارھا و گامھای آميخته به خطا را نبايد منحصر ساخت به
موقعيتھای روانی افرادی معين از ميان روشنفکران و اديبان .به باور او در
نظام فرھنگ و سياست مطرح ھستند و
اينجا کارکردھای متفاوت دو زير-
ِ
تبلور می يابند .اين امر در نحوه و شيوه ی کار در اين دو حوزه متجلی می
شود .می گويد از سياستمداران انتظار می رود مطابق قواعد بازی از پيش
تعيين شده دست به تصميمگيری بزنند .اينان بايد چنين تصميماتی اتخاذ کنند تا
مجموع نظام بتواند کارايی خود را حفظ کند .البته ھمين تصميمگيران نيک
آگاھند و می دانند به ھنگام تصميمگيری شمار در خور توجھی از استداللھای
مخالف را ناديده می گيرند» .فريدريش دورنمات« ،اديب و نمايشنامه
٥٧
نويس،می گويد »عمل کننده ھيچگاه حق ندارد«.
کارکرد حوزه ی فرھنگ در جامعه اين است که فراگردھای جاری را منعکس
کند و بازبتاباند  ،بسنجد و بر ھمين مبنا روندھای مشروعيت ساز و مشروعيت
زدا را فعال و پويا نگاه دارد  .اين نقش در عرصه ی تصميمگيريھای سياسی
بدين معناست که استداللھا و ديدگاه ھا ی مخالف زنده و پايدار بمانند و متوقف
نشوند» .فوکس« معتقد است جامعه به ھردو نياز دارد:ھم به تصميمگيرھای
. Thomas Meyer.In:Fuchs.Ibid.P.23.
.Ibid.P.24.
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عمل کننده ،و ھم به پايبنديھای منعکس کننده» ٥٨.فوکس« معتقد است که
روشنفکران و اديبان آلمان با تفرعن از کنار سياست گذشتند و در نتيجه به
بدترين سياست تن دادند .او اين نکته را با توجه به تاريخ آلمان بر زبان می
راند .در ضمن نمی گويد بسياری از ھمين اديبان و روشنفکران چنان به
فرھنگ آلمان چسبيدند و به آن فخر فروختند که فرھنگھای ديگر حتی مخالف
انديشان در درون فرھنگ خود را ناديده گرفتند و به ھمين سبب بود که
گرفتارآمدند .اما از سوی ديگر به خاطر بياوريم که شمار در خور توجھی از
اديبان و روشنفکران آلمان چنان تسليم سياستھای جاه طلبانه و عظمت طلبی
فرھنگی گشتند که رويدادھای فاجعه ساز و فاجعه برانگيز عصر خود را
ستودند،ناديده انگاشتند يا حتی توجيه کردند .اين تجربه را ما ايرانيان می توانيم
 ،البته به گونه ای ديگرو متقاوت از آلمان،در ھيأت روشنفکری تاريخ خودمان
بيازماييم .چگونه جماعتی خردستيز با ھر جلوه ای از پيشرفت به بھانه ی
سياست عناد ورزيد و آنچنان فرھنگش را خوار و حقير شمرد که فاجعه به بار
نشاند .در اينجا روشنفکران بر خالف آلمان فرھنگشان را زيرپاگذاشتند و
سياست را چنان ستودند که شعوری کاذب پروراندند و ھمه چيز جز منافع
شخصی خود را قربانی اين شعور کاذب ساختند.يکبار پرچم ديکتانوری
پرولتاريای جھانی را برافراشتند و در پرتو آن کشور و فرھنگشان را منحل
ساختند  ،و يکبار تحت لوای پيکار ضدامپرياليسم فکر تجدد را ويران کردند و
استبداد را حق دانستند .ھمين روشنفکران با ذھنی تاريخ ستيز و ارزشھايی
برآمده از فرھنگی ديگردر نکوھش و نفی تاريخ خود راھی اغراق آميز
پيمودند  .اما يک تفاوت ديگر نيز ميان روشنفکران بومی و روشنفکران غربی
به خصوص آلمانی وجود دارد که اين راھم نبايد ناديده گرفت .اين حضرات
بومی مردمانی بوده اند و ھستند بی اتقاد .ھر سو که باد بوزد و ھر سو که
توده يعنی انبوه جمعيت بچرخد به ھمان سو می چرخند و باوری از خود
ندارند .يکی از اينان که نماد حقارت و ميانمايگی فکری است ھمين اواخر در
گفتگويی تفصيلی با يک کارمند پيش پا افتاده ی »سخن پراکنی« تنھا راه چاره
ی ايران را قانون می دانست .اين بدبخت نه شعور تاريخی دارد،نه می داند
قانون به چه معناست و يکصد سال پيش در عصر مشروطيت به چه معنا به
کار رفته است و نه آن که به اين گفته ذره ای نيز پايبند باشد .اين بی حقيقتی
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بی ترديد بزرگترين فاجعه در تاريخ معاصر ايران به خصوص از مشروعيت
به اين سوست.
 -۶يک نکته در اين مجموعه ھنوز نيازمند بررسی و تفصيل است .ھم از نظر
انسان شناختی و ھم از نظر فلسفه ی فرھنگ و البته ھمچنين با توجه به تجزيه
و تحليھای جامعه شناختی در زمينه ی کارکردھای جامعه ،وظيفه ی فرھنگ
محدود نمی شود به منعکس کردن و بازتاباندن .فرھنگ کارکردھايی ديگر ھم
دارد .برخی از آنھا به عنصر تکثر در امر انتخاب ميان گزينه ھای گوناگون
می پردازند .اين کارکردھا سعی دارند بر »تکثر« تأکيد بنھند .بدين سبب تکثر
را بايد يکی از مقوالت اصلی و راھنما در عرصه ی فرھنگ برشمرد.
فرھنگ قادر است ھمواره معناھای گونه گون به زندگی ما بدھد و گزينه ھايی
متفاوت جھت ساماندھی تصورات ما از زندگی در اختيارمان بگذارد.انسان به
گفته ی فيلسوف کانادايی »چارلز تيلور« انسان حيوانی است که مدام خود را
تفسير می کند .بدين جھت انسان نياز دارد به آن که جيزھايی بسيار به او
عرضه شود و تصوراتی مختلف در اختيارش قرار گيرد تا بتواند به اين
عرضه و به اين تصورات بازگردد و بتواند خود را از تنگنا ھای شرايط
زندگی برھاند  .از اين رو جھت يابی و معناسازی اھميتی فزاينده می يابند
چون انسان مدرن دستخوش بحرانھای معنايی و جھت يابی است .بھای
برخوردار بودن از آزادی شناخت ضرورت تصميمگيری است .انسان ناچار
است مدام تصميم بگرد تا بتواند ازادی خود را پاس بدارد.بايد دانست ھويتھا
چگونه پديدار می شوند تا بتوان زندگی زيسته )= يا به زبان محاوره  :زندگی
سپری شده ( را تفسيرکرد .به مدد شعور تاريخی می توان به افقھايی تازه دست
يافت و تکامل اھداف زندگی را پی گرفت .از قرن نوزدھم ميالدی به اين سو
»قدرتھای فرھنگی« تازه ای به عرصه ی فرھنگ پيوسته اند که می توان از
آن ميان مذھب ،علم،زبان  ،ھنر،رسانه ھای ھمگانی و ھمچنين نظام آموزشی
را نام برد.
ھمه ی اين قدرتھای فرھنگی کارکردھايی ھم دارند که کارکردھای فرھنگ
محسوب می شوند .گاه شاھد رقابت ميان اين قدرتھا ھم ھستيم .اين رقابت به
٥٩
عقيده ی »فوکس« به خصوص بر سر معناسازی به وقوع می پيوندد.

.Ibid.25.
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 -٧نمونه ای از رقابتھای يادشده را می توان در حوزه ی رقابت ميان ھنر و
مذھب مشاھده کرد که سرانجام به نوعی آميزش به نام ھنر مذھبی انجاميد و
پسانتر در تحولی ديگر ھنر محض در برابر مذھب مقاومت به خرج داد و به
تحوالتی ديگر گونه روآورد .از اينجا اما می خواھيم نتيجه بگيريم که گرچه
عرصه ی سياست فرھنگی وراسوی ھنر عمل می کند و به ھرحال به ھنر
محدود نمی شود اما ھنر در چارچوب سياست فرھنگی سھم در خور توجھی
به خود اختصاص داده است.
يکی از معضالت در برخی از کشورھا نحوه ی برخورد به ھنر است.
گفتارھای آميخته به ايدئولوژی موجب شده است که بيشتر به معنا و تفسير
اجتماعی و سياسی ھنر در يک دوره ی تاريخی توجه شود تا به نحوه ی عمل
بخشی خود ھنر يا ھنرھا .البته گرچه از خودمختاری ھنرھا سخن می رود
اثر
ِ
اما ھيچ کس نمی تواند اثربخشی اجتماعی و سياسی ھنرھا را ناديده بگيرد .به
ياد داشته باشيم که در اوج مارکسيسم و لنينيسم سياسی مبحث ھنر برای ھنر
چيزی نمی بود جز تجلی ارتجاع .اين نگرش البته ابتذال به بارنشاند و نگذاشت
نگاھی ميانه و معتدل شکل بگيرد و به ھر صورت نقش اجتماعی و حتی
سياسی ھنر درست به سنجش سپرده شود .از اين مبحث که تاريخ جداگانه ای
دارد می گذريم.
البته از مبحث جايگاه ھنر در چارچوب فرھنگ يا سياست فرھنگی نمی شود
آسان گذشت .بسياری در واقع براين باورند که زندگی انسان بی ھنر  ،زندگی
کاملی نيست .مطالعات انسان شناسی ھمه بر اين نکته تأکيد گذاشته اند .در
اينجا نمی خواھيم به ضرورت ھنر در زندگی انسان توجه دھيم .تنھا می
خواھيم در اينجا با اشاره يادآورشويم که سياست فرھنگی جامع نمی تواند از
کنار ھنر بگذرد و نقش آن را در پرورش زيست بالنده ی انسان درست ارج
ننھد.
 -٨سياست را در فرھنگنامه ھا ی عادی و معتبر به ھنر يا دانش حکومت يا
حکومت کردن برگردانده اند و به خصوص به اداره يا مديريت امور يک ملت
 ،سازمان و بدنه ی يک حکومت چشم می دوزند .در ھمين چارچوب فرض
براين است که در قالب سياست ،مھار امور داخلی و خارجی حکومت و
سازمانھای تابعه ی آن در اختيار گرفته شود.
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چنين استنباطی از سياست در اساس با ھمه ی انواع و شکلھای حکومت
سازگار می نمايد؛ خواه جمھوری باشد يا پادشاھی،خواه حکومت مطلقه باشد يا
دموکراتيک .فرض براين است که درھمه ی اين قالبھا ھرکس و ھر گروھی
که به سياست روآورد خواستار مديريت اموراست و البته که بايد از دانش چنين
مديريتی نيز بھره مند باشد .با چنين تعريفی می توان قالبی عام يا به اصطالح
سياستکاران به کار گماشته شده در عرصه ی آکادميک» ،چارچوبی خنثی«
نيزبرای سياست فرھنگی جستجوکرد .بااينحال اگر گامی وراتر از اين
حدبرداريم بايد آگاھی و معرفتی فراچنگ آوريم که ما را گرفتار يا اسير
تعاريفی غربی نکند .تعريف سياست و تعريف توسعه و تعريف دموکراسی و
اين قبيل تعاريف در دانشگاه ھای ما برده و عبد و عبيد انديشه ھای دانشگاھيان
غربی است .چه آنان که چپ می زنند و چه آنان که ليبرال يا دين محور جلوه
می فروشند .سياست شناسی و جامعه شناسی و انواع اين رشته ھا در ايران
رنگ و رويی بازنويسی شده به خودگرفته اند.آنچه که قرار بود شناخت انديشه
ھای غرب بشود ،تبديل شد به ايدئولوژی برگرفته از ترجمه ھا.
»آميتای اتزيونی« امر سياسی را فراگردی می داند که می خواھد ميان
قدرتھای رقابت کننده در جامعه و آنان که در چارچوب دولت قرار دارند ،پُل
بزند .به بيان ديگر اين گونه پُلھا داده ھای برآمده از جامعه را به دولت  ،و
داده ھای برآمده از دولت را به جامعه منتقل می سازند .نمونه ی مورد نظر او
در اينجا بازده و نتيجه ی انتخابات است يا خطابه ھا و سخنرانيھای سران
٦٠
کشورھا  ،يا جريان قانونگذاری .
»آميتای اتزيونی« می نويسد از ھمان وقت که ارسطو انسان را بنا به طبيعت
حيوانی اجتماعی تعريف کرد و شناساند  ،گرايشی وجود دارد که می کوشد اين
عنصر اجتماعی را به عنصری سياسی برگرداند يا به بيان ديگر اين خصلت
اجتماعی را خصلتی سياسی تفسير کند .اين گفته ی ارسطو به باور »اتزيونی«
مضمون نوشته ھا و رساله ھای متعدد بوده است.با اين حال وفاق عمومی
براين است که مردمان طبيعتی »اجتماعی« دارند،به ھمکاری با ھم ميل می
کنند ،دارای معناھا و مقاصد مشترکی ھستند و ھمه ی اينھا بدان معنی است
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گوھر وجودشان را نبايد دولت گرا به حساب آورد ٦١ .البته اگر جامعه ھای
که
ِ
پيچيده را در نظربگيريم تداخل ميان مرزھای اجتماعی و سياسی ،فراوان به
چشم می خورد .می خواھم از اين نکته ی ظريفی که »اتزيونی« مطرح کرده
است نتيجه بگيرم که امر اجتماعی در واقع ھمان فرھنگ مردم است .از اين
رو می توان گفته ی ارسطو را به صورتی ديگر بيان کرد و گفت انسان
موجودی است فرھنگی .اين را پيشترھا نيز يادآور شده ام .در اينجا تنھا
خواسته ام از يک نظريه پرداز سياسی نيز سود بجويم واستدالل فرھنگی بودن
انسان را تقويت کنم .وقتی از ناسيوناليسم سخن می گوييم به وضوح با تداخل
مرز سياست و جامعه سروکارداريم .دولت در بحران از جامعه انتظاراتی دارد
و جامعه با دلبستگی به اين تمايل دولت واکنشی مثبت نشان می دھد .از اين
دست نمونه ھا کم نداريم .شھروندان ماليات می پردازند و در برابر اين انجام
وظيفه انتظاراتی از دولت دارند .حال برگرديم به موضوع خودمان  .اگر
مفھوم عميق جامعه را فرھنگ بگيريم در اين صورت می بينيم که مجموعه ی
ساختار دولت يعنی ساختار قدرت با جامعه يعنی با فرھنگ ارتباط دارد و
تداخل ميان اين دو نيز به صور مختلف تجربه می شود.
نکته ای ديگر که در خالل مباحث مر تبط با سياست فرھنگی مطرح می شود
اين است که عرصه ی قدرت را نبايد برخالف استنباط متعارف برابر گرفت
با دولت.سازمانھا و نھادھای اجتماعی نيز سياستھايی می پرورانند و اھداف
فرھنگی مورد نظر خود را پی می گيرند.

.Ibid.P.90.
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سياست فرھنگی چيست؟
 -١بسته به اين که چه مفھومی از فرھنگ وچه مفھومی از سياست را
برگزينيم و اين دو را بھم بياميزيم با مفھوم ترکيبی سياست فرھنگی نيز به
ھمان نحو روبه رو می شويم و بسته به ھمان معناھا اما اين بار در ترکيبشان
سروکار خواھيم داشت .اين روشی است که بسياری از دست اندرکاران نظريه
پردازی در زمينه ی سياست فرھنگی به کار بسته اند.
»ماکس فوکس« معتقد است ھر مفھومی از فرھنگ را می توان با ھر فھمی
از سياست به ھم آميخت و ترکيبی از اين دوبه دست داد .در نتيجه شمار زيادی
از شيوه ھای استنباط يا درک از سياست فرھنگی پديدار می شود ٦٢.در اينجا
آنچه می ماند اين است که ببينيم از چنين ترکيبھايی پرسشھايی جدی سربرمی
کشند يا نه و از اين گذشته ببينيم ھر ترکيبی چه فايده ای در عرصه ی عمل و
در پھنه ی نظر به بار می نشاند؟
رويکرد ديگر می تواند از تأمالتی برخيزد که در ارتباط با ھنر پيوند خورده
اند .در اينجا با رويکردی ھنر -محور و زيبايی شناسانه مواجه می شويم .اين
رويکر می تواند از انسان شناسی نيز الھام بگيرد و حتی از گذشته ای دور
سربربکشد .آيا می توان نقاشيھای ديواری غارنشينان و سفارش دھندگان چنين
آثاری را مصداق سياست فرھنگی دانست؟ در آن صورت سفارش دھندگان
تبديل می شوند به سياستگذاران فرھنگی.
يک رويکرد ھم می تواند به صورت گزينه ای عمل کند .برای نمونه در آلمان
وقتی انجمن سياست فرھنگی به سال  ١٩٧۶پايه گذاری شد ،ھدف سياست
فرھنگی را چنين تنظيم کرد :به پيش راندن فراگرد دموکراسی سازی فرھنگی
به معنای زير:
ی به ظاھر غير سياسی و
الف– ازميان برداشتن جدايی سنتی ميان جھان معنو ِ
زيبايی شناختی – روشنفکرانه با واقعيتھای زندگی روزانه.
.Fuchs.Ibid.P.29.
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ب -فراھم آوردن زمينه ھايی به منظور شکوفاسازی و گستراندن امکانات
اجتماعی،ارتباطی و زيبايی شناختی ھمه ی شھروندان به نحوی که مشارکت
فعال ھمه ی اليه ھای مردمی در زندگی فرھنگی ممکن شود.
پ -ايجاد زمينه ھا و امکاناتی متفاوت در قبال فرھنگ سنتی موجود و
محصوالتش جھت آن که مردم گزينه ھای فرھنگی متعددی در اختيارداشته
٦٣
باشند و د ر ھمانحال بتوانند دست به نوآوری بزنند.
 -٢رويکردی ديگر وجود دارد که در ارتباط با ساختارقدرت سامان يافته
است» .ولفگانگ راينارد« می نويسد سياست فرھنگی ھمچون سياست قدرت
سياسی يک مجموعه ی زيستی اما تنھا
متعلق است به عرصه ی فرھنگ
ِ
بخشی از آن را بازمی تاباند که به معنای کنترل آگاھانه و ابزاری کردن حوزه
ھايی از فرھنگ است توسط قدرت حکومت برای ھمين قدرت .ھمو می گويد
به سال  ١٩١٩وزير فرھنگ پروس سياست فرھنگی را به گارگيری ارزشھای
معنوی معينی در خدمت ملت و دولت دانسته بود به منظور تقويت ھمبستگی
در درون و مقابله با ملتھای ديگر در برون .امروز سياست فرھنگی شامل پنج
٦٤
حوزه است :دين،ھنر،رسانه ھا،آموزش و علم  ،ورزش.
بدين ترتيب می توان سياست فرھنگی را به گونه ای تجربی و فارق از ھر
توھمی به بخشھای زير نقسيم کرد:
 سياست فرھنگی ھمچون سياست حکومتی يا به بيان ديگر دولتی؛ اين سياست فرھنگی شامل حوزه ھای متنوع و مختلف است؛ ھمين سياست فرھنگی در ضمن وظايف روشنی به عھده می گيرد کهعبارتند از جذب و ادغام  ،و ھمچنين ايجاد و توليد وفاداری توده ای )= به
معنای توليد مشروعيت(؛
 سياست فرھنگی به ھمين اعتبار که آمد در خدمت توليد ھويت ملی نيز قراردارد.

.Ibid.P.30.
.Wolfgang Reinhard.In:ibid.P.31.
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به باور » ولفگانگ راينارد« وقتی می گوييم سياست فرھنگی سياستی است
دولتی)= بخوانيد  :حکومتی( ،ديگر مھم نيست که اين دولت برمبنای استبداد
)= ديکتاتور( سامان يافته است يا معرّ ف شکلی از دموکراسی پارلمانی است.
او به سياست فرھنگی دوران ناسيونال سوسياليسم توجه می دھد که فرھنگ
بی ھيچ ابھامی بسان ابزار ايدئولوژيک طبقاتی به کار می رفت .جمھور فدرا
آلمان را ھم که با پايه ی معيارھای پارلمانی استوار شده است  ،قدرت به
حساب می آورد و البته بديھی است که سياست فرھنگی خاص خود را دارد.
ھنگامی که به اين نحو سياست فرھنگی را در ارتباط با دولت يعنی قدرت می
گذاريم  ،در ھر حال بدين اعتبار به آن توجه می کنيم .اين سياست فرھنگی در
ھمانحال مبتنی است بر تعريفی گسترده .در چنين تعريفی ديگر فقط به ھنر
نمی پردازيم .در چارچوب يک تعريف موسع مذھب و آموزش و حوزه ھايی
که برشمرديم بخشھايی از يک سياست فرھنگی محسوب می شوند .تعريف
موسع ھمه از يک جنس نيستند .توجه به اين نکته مھم است .يونسکو در دھه
ی ھفتاد وقتی به سياست فرھنگی توجه کرد از تعريفی موسع مدد می گرفت.
ھنگامی ھم که رايزنيھای فرھنگی در عرصه ی سياست خارجی به سياست
فرھنگی رومی آورند ،در واقع از تعريفی موسع ياری می گيرند .وقتی برای
نمونه از توسعه ی فرھنگی در کشورھای روبه رشد سخن می گوييم به
تعريفی گسترده از سياست فرھنگی نيازداريم اما اين تعريف را نبايد يکسان
گرفت با تعاريف ملھم از ايدئولوژيھای تمامت خواه .اميدوارم سرفرصت اين
تفوتھا را توضيح دھم.
حال با توجه به آنچه آمد می توان سياست فرھنگی را به سه شيوه توجيه کرد:
 از ديدگاه انسان شناختی ،ھرچند بی طرف از بابت سياسی؛ برمبنای دموکراتيک و متکی به مباحث وگفتگوھای نرم به شکل جدلھایفرھنگی؛
 با نگاه به عنصر قدرت سياسی به معنای اتکاء کردن به دولت يعنی نمادقدرت.
 -٣نوعی از نگرش ھم که به خصوص در کشوری چون ايران دارد رواج می
گيرد  ،نگاھی به سياست فرھنگی است که مھندسی فرھنگی نام نھاده اند .اين
نگرش نه فقط در ارتباط با دولت سروسامان گرفته است ،وراتر از اين حد

104

فرھنگ را محصولی دست آموز قلمداد می کند .اين محصول دست آموز در
ضمن به دلخواه سياستگذاران شکل پذير است .سياست فرھنگی راھمچون موم
می پندارند به اين تصور که نرم و ماليم است و در دست شکل پذير .اين
رويکرد را در جايی که به مھندسی فرھنگی ھمچون يک نگرش می پردازيم
،توضيح می دھيم.
 -۴شماری از نظريه پردازان سياست فرھنگی ھنگامی که به اين مفھوم توجه
می دھند  ،نخست مفھوم و معنای سياست را می شکافند» .آرمين کالين« که
کتابی ھم به ھمين موضوع سياست فرھنگی اختصاص داده است و از افراد
دانشگاھی شناخته شده محسوب می شود نخست به زبان محاوره اشاره می کند
و می نويسد وقتی می گوييم »اين يک موضوع سياسی است« يا وقتی می
گوييم »اين آدم يک مُخ سياسی است « منظورمان چيست؟ ٦٥يا وقتی درست
عکس چنين پرسشھايی را در معنايی منفی به کارمی گيريم و می گوييم »اين
آدم رفتاری به کل غير سياسی دارد« به چه نکته ای اشاره داريم؟ او نخست
به» ماکس وبر« ارجاع می دھد که در رساله ی معروف خود به نام »سياست
ھمچون حرفه«معنايی گسترده از سياست می دھد» .وبر« در ھمان آغاز می
پرسد چه درک و فھمی از سياست داريم؟ سپس خود درپاسخ می گويد مفھوم
سياست بس گسترده است و شامل ھر نوع فعاليت مستقلی می شود:از سياست
ارزی بانکھا گرفته تا سياست تعيين نرخ سود بانکی ،ازسياست سنديکايی به
ھنگام اعتصاب گرفته تا سياست آموزشی در يک شھر يا روستا ،از سياست
مديريت يک انجمن گرفته تا حتی سياست يک زن ھوشمند به قصد تسلط
برشوھر ٦٦.در اينجا اما »ماکس وبر« که به ھنگام سخنرانی به اين موضوع
توجه می دھد،می گويد بديھی است امشب با چنين مفھوم موسعی از سياست
کار نداريم .امروز می خواھيم به رھبری يا تأثيرگذاری بر رھبری يک اتحاديه
يا جمعيت سياسی بپردازيم ،يعنی دولت ٦٧.بدين ترتيب »ماکس وبر« نخست از
معنای گسترده ی سياست می گويد اما بالفاصله مقصود خود را روشن می
دارد و با تحديد معنايی ھدفگيری روشنی را به نمايش می گذارد .آنچه در اينجا
مھم است اين است که واژه و مفھوم سياست در زبان محاوره ،ھمان نيست که
در عرصه ی کار علمی و دقيق به کار می گيريم .در واقع »آرمين کالين« ھم
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می خواھد ھمين را بگويد .او ازنوشته ی يکی از استادان جاافتاده ی سياست
شناس دانشگاھی آلمان به نام »دولف اشترنبرگ«ياد می کند که به ھمين
ِ
رويکرد »وبری« دل می بندد و می نويسد مفھوم سياست آميخته است با
اغتشاش و مسلم آن که وقتی چيزھايی را »سياسی« می ناميم واضح است که
٦٨
ھمه از يک جنس واحد نيستند.
»آرمين کالين« در ارتباط با اين گفته ی »ماکس وبر« می نويسد وقتی
»وبر« به رفتار زنی زيرک به قصد تسلط بر شوھراشاره می کند يا وقتی
خرده گيرانه نحوه ی عملکرد مديريت يک انجمن فرھنگی – اجتماعی را
»غير سياسی« می دانيم  ،در اين صورت رفتار انسانی مشخصی را در
نظرگرفته ايم که در موارد خاصی بروز می کند و به معنای تعامل باديگری
است.حال اگر از مورد رفتار آن زن ھوشمند با شوھرش چشم بپوشيم ،علی
االصول رفتاری را در نظرداريم که معرف يک تعامل اجتماعی باشد و نه
٦٩
خصوصی.
در اينجا بايد به يک نکته توجه کنيم .وقتی از تعامل صحبت می کنيم به دو
طرف توجه داريم .يعنی يک فعل و انفعال را در نظر می گيريم .وقتی می
گوييم اين تعامل اجتماعی باشد نه خصوصی در اينجا »کالين« تصور دقيقی
از خصلت خصوصی بودن به دست نمی دھد .آيا رفتارآن زن با شوھرش
خصوصی است يا به سبب تعامل يکی با ديگری می توان گفت اين مورد ھم
اجتماعی به حساب می آيد .به اين موضوع نمی پردازم .در خالل اين نوشته
اين نکته ھم روشن می شود .به ھرحال نمونه ای که »کالين« از خصوص
بودن به دست می دھد در اساس نمونه ای است فرد -محور .بدين اعتبار
وضعی را خصوصی می گيريم که محصول يک رفتار يا عمل شخصی باشد
مانند خواندن يک کتاب يا دويدن در جنگل .پس به نظر »آرمين کالين« در
تعامل ھمواره عملی را منظور می کنيم که متوجه ديگری باشد» .ماکس وبر«
البته مقصود خود را روشن می سازد و به عنصری توجه می دھد که تشکل
سياسی يا جمعيت سياسی ناميده می شود .دولت نيز از نظر او نوعی تشکل يا
اتحاد سياسی است.از نظر جامعه شناختی نمی توان حتی با توجه به محتوا
يعنی آنچه که يک تشکل سياسی انجام می دھد به تعريفی جامع و مانع دست
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يافت .ھيچ وظيفه ای نمی توان يافت که يک تشکل سياسی بدان نپردازد يا از
سوی ديگر فقط در انحصار آنچه که امروز آن را دولت می ناميم قرار بگيرد.
»ماکس وبر« در اينجا می گويد فقط دولت مدرن را می توان از نظر جامعه
شناختی بر مبنای وسيله ای خاص که از خصوصيات ھر تشکل سياسی است ،
تعريف کرد:استفاده از قھرفيزيکی  ٧٠.توجه برانگيز است که »ماکس وبر«
به گفته ای از»تروتسکی « در »برست – ليتووسک« ارجاع می دھد که گفته
بوده است ھر دولتی با استفاده از قھر برپا می شود».وبر« می گويد اين سخن
تروتسکی درست است و حقيقت دارد .به باور او چنانچه ساختھای اجتماعی با
خشونت بيگانه می بودند در اين صورت مفھوم»دولت« از بين می رفت و
چيزی جای آن می نشست که آن را »آنارشيسم« می ناميم .به ھر حال دولت
به ياری و به مدد بھره گيری از قھر سامان می گيرد.در اينجا عنصر تازه ای
وارد صحنه می شود که به معنای جبر و زور است .قھر در طول تاريخ بشر
نقشی مھم ايفا کرده است .استفاده از قھر را ھم در محدوده ی خانواده می بينيم
و ھم در محدوده ی دولت مدرن که در سرزمينی معين استفاده از اين قھر را
حق انحصاری خود می داند و از اين گذشته اين بھره گيری از قھر را عملی
مشروع نيز می نماياند .شايد در اينجا بتوان گفت نحوه ی استفاده از قھر و
محدوده ی استفاده از ھمين قھر موجب می شود که بتوان تفاوتھا را در
چارچوب »تعريف وبری« ازھم بازشناخت.
 -۵مفھوم »سياسی« نه فقط در عرف زبان محاوره با معنايی خاص و اغلب
منفی به کار می رود ،بل در فرھنگنامه ھای معتبر نيز به ھمين اعتبار مطرح
شده است .در واژه نامه ی »گريم« به زبان آلمانی »سياسی« مترادف است با
عملی مکارانه و محيالنه در زندگی ٧١.مفھوم نسياسی« بدين ترتيب مبين
قابليتھای فردی است ،يا به بيان ديگر مجموعه ای است از استعدادھا ی
رفتاری که محدود به عرصه ی خصوصی يعنی زندگی خصوصی نمی شود.
در عرصه ی عمومی به ھمان ميزان نقش دارد که در زندگی خصوصی.
مفھوم »سياسی« ھمچون رفتار فردی در حوزه ی زندگی فردی و زندگی
عمومی به ھرحال متوجه کسب موفقيت است .چرا فرد به عمل »سياسی« به
معنايی که آورديم رومی آورد .پاسخ قاعدتا ً بديھی می نمايد :می خواھد به
.Weber. Ibid.
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موفقيت برسد .موفقيت به چه معناست؟ موفقيت يعنی بازده آنچه که يک
سياستمدار انجام می دھد نزديک باشد با آنچه که او قصد کرده است .از اين رو
مھم است شخص بتواند موقعيت يا موقعيتھا را درست درک کند .نظر به اين
که »موقعيت« روز به روز و حتی ساعت به ساعت تغيير می کند .به ھمين
سبب به قولی ضرور می نمايد فرد ھر بار خود را از نو در برابر واقعيت
کامل يک موقعيت قراردھد ٧٢.اين امر به اختصار چيزی نيست جز ارزيابی
ھمه جانبه ی افراد و قدرتھا از نو و در ھر موقعيت .
در چنين وضعيتی به قول »آرمين کالين« با دو نوع عقالنيت مواجه می شويم.
يکی عقالنيتی است که از درون خود موضوع پديدار می شود و ديگری
عقالنيتی است که به موقعيت وابسته است .عقالنيت موضوع يا موضوعی ،
عقالنيتی است که ازبسترمجموعه ی استدالالتی که راجع به يک موضوع
طرح می شود ،نشأت می گيرد .برای مثال اگر بخواھيم يک تاالر نمايش
بسازيم يا يک گروه بازيگر نمايشی راه بيندازيم بايد استدالالت خود را راجع
به ضرورت چنين طرح و برنامه ای عنوان کنيم و استدالالت مخالف را
نيزبشنويم و پاسخگو باشيم .نظر و ديدگاه ھای مخالفان را عقالنيت مخالفان می
ناميم .در واقع کسانی ھم ک ھدر مخالفت با نظر موافقان راه اندازی تاالر يا
گروه نمايشی به ميدان آمده اند استدالالت خود را دارند که اينھا را عقالنيت
مخالف می دانيم .بدين ترتيب نوعی تعامل پديدار می شود .در اينجا موقعيتی
در برابرمان قدعلم می کند که محصول منافع ھر يک از دو طرف است .اين
وضعيت را يعنی اين موقعيت را چنان که پيشتر اشاره داشتيم عقالنيت موقعيت
نام می گذاريم .عقالنيت مخالف در واقع بازده تعامل منافع مختلف است.
اين دو معنايی بودن يعنی يک بار از وضعيت شخصی و ھدفگذاری فردی که
ھمان عقالنيت موضوعی باشد ناشی می شود و يک بار از موقعيت که ھمان
عقالنيت موقعيت است و وابسته است به ارتباط دو طرف .اين مجموعه بدان
معناست که فرد يا سياستمدار بسته به موقعيت عقيده و باوری را می پذيرد يا
تظاھر می کند پذيرفته است که محصول موقعيت است و متناسب با امکانات
دستيابی به موفقيت .از اين رو سياست تبديل می شود به وضعيتی ناپاک يا به
اصطالح معامله ای کثيف .افراد مدام می کوشند تمکين کنند يا به حيله متوسل
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شوند  .سيصد سال پيش » فريدريش فون لوگا«) (١۶۵۵-١۶٠۴که حقوقدان و
کارمند بود ابياتی سروده بود به اين مضمون که
دگر باش  ،دگر بنما،
دگرگو ،دگر انديش!...
 -۶سياست اما معنايی ديگر ھم دارد .سياست را رفتار قدرت – مدار يا رفتار
قدرت انديش می نامند .در واقع رفتار سياسی را رفتاری می دانند که متوجه
يک ساختار اجتماعی است» .کالين« می نويسد بخشی از توانايی انسان جھت
کسب بازدھی اجتماعی يعنی به دست آوردن چيزی براثر ھمزيستی باديگران ،
ذاتی است و بخشی ديگر درست براثر ھمين ھمزيستی باديگران حاصل می
شود.آن بخش يا خصوصيتی که فرد خودبه خود و فارغ و مستقل از ديگران
داراست  ،ويژگيھايی ھستند مانند قدرت عضالنی،مھارت بدنی،حافظه ای
نيرومند ،تيزھوشی وحاضرجواب بودن که ھمه را می توان »قوت«يا
»نيرومندی« فردی دانست.
خصوصياتی ھم داريم که وابسته به رفتارافراد ديگراست مانند ھمدمی
وھمدردی  ،اعتماد،ھمسويی منافع که ھمه به فرد امکان می دھند ھدفھا و
نيتھای خود را پی بگرد و به واقعيت بنشاند.اما اين مجموعه را نبايد ھمواره
دارای جلوه ھايی مثبت دانست .ھنگامی ھم که مردم از کسی با بی اعتنايی ياد
می کنند يا او را ناديده می گيرند چنين رفتارھا يا واکنشھايی می توانند توانھای
بالقوه ی فرد را افزايش دھند زيرا يا از او بيم دارند يا نمی خواھند آن فرد
برايشان دردسر ايجاد کند.البته در اينجا »کالين« و محققانی که از نوشته
ھايشان بھره می گيرد به جنبه ای ديگر از اين رويکرد منفی که می تواند به
نابودی شخص بينجامد يا کوششھای او را وارونه بنماياند ،اشاره نمی کند .ما
ھم در اين مقطع نمی خواھيم به اين وجه بپردازيم» .کالين« اين وجه دوم را
که براثر ھمدلی و ھمدمی مردم با فرد پديدار می شود » ،قدرت« می نامد .اين
قدرت براثر وضعگيری و رفتار ديگران که جلوه ای عينی دارند برای فرد به
بار می آيد و فرد اين وضعيت را به صورت ذھنی ھمچون امکان يا توانايی
خود درک می کند .آنچه ديگران فکر می کنند،می خواھند و انجام می دھند
زمينه ھای فراھم می آورند برای آنچه که فرد قصد می کند و پی می گيرد .از
اين رو در واقع اين قدرت براثر مجموعه ای از رفتارھای ديگران ھمچون
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ذخيره ای از امکانات برای فرد به حساب می آيد ٧٣.در يک کالم از اين نکته
ھا می توان نتيجه گرفت کسی که در پی قدرت است می خواھد به دستاوردی
اجتماعی برسد.
»ماکس وبر« قدرت را ھر فرصتی می داند که فرد بخواھد اراده ی خود را
در چارچوب يک ارتباط اجتماعی حتی در برابر مقاومت و ايستادگی  ،به
کرسی بنشاند صرف نظر از آن که چنين فرصتی مبتنی بر چه چيزی فراھم
آمده باشد ٧٤.قدرت به اعتبار ماکس وبر متکی به عواملی ديگر است .مھم
نيست اين عوامل ديگر چه باشند يا چگونه فراھم آمده باشند .اين عوامل می
توانند پول باشند ،مالکيت بر زمين باشند ،موقعيت شغلی باشند يا چيزھايی
ديگر .حال شايد بتوان گفت در اينجا نکته ای ظريف می تواند پديدار شود:آيا
اين امکانات فردی را می توان ھمان چيز دانست که »کالين« از آن به عنوان
»قوت« يا »نيرومندی« يادکرده بود؟ آن تعريف از قوت يکسره فردی بود اما
اين معنای قوت به ھرحال براثر يک ارتباط اجتماعی به وجود آمده است حتی
پولی که در اختيار فرد است در يک ارتباط اجتماعی به دست آمده است .اين
امکان و اين توان بالقوه ھمواره به يک تعامل اجتماعی بازمی گردد.
 -٧تا حال دوگونه معنای سياسی را برجسته کرده ايم .يکی در ارتباط با فرد
يعنی رفتار سياسی فرد -محور و ديگری رفتار سياسی فرد است اما در ارتباط
با ساختارھای اجتماعی .موردی ديگر که بايد ازتوجه برخردار شود رفتار
سياسی فرد است در ارتباط با دولت يا به قول »ماکس وبر« با تشکلھای
سياسی» .وبر« اصطالح »تشکل سياسی« را بارھا به کار می برد و در واقع
دولت را ھم نوعی تشکل سياسی می داند .اصطالح او به زبان آلمانی می شود
 .Politischer Verband :واژه ی  Verbandمعنايی بس پيچيده دارد .در
ترجمه ھای انگليسی اين اصطالح ماکس وبر برابر نھاده ھای گوناگونی می
بينيم نه چندان روشن .گاه آن را»گروه« و گاه آن را »گروه مشترک« يا
»گروه جمعی« ترجمه کرده اندکه نوعی تکراراست .انگليسی ھر دو مورد
چنين است . group /corporate group :به واقع وبرشناس برجسته ای
چون »تالکوت پارسونز« نيز با ابھام با اين اصطالحات وبر دست و پنجه نرم

.Klein‐Ibid.P.21.
.Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft.Mohr‐Verlag.1972.P.28.

73
74

110

کرده است ٧٥.تصورم براين است که »ماکس وبر« خواسته است از تکرار
واژگان متعارف بپرھيزد و ھر مورد را با واژگانی متفاوت توضيح دھد.
اصطالح » «Verbandدر زبان آلمانی چند معنا دارد .صرف نظر از معنای
نوارپيچی گه در پزشکی به کار می رود  ،به معنای تجمع تعدادی اتحاديه
» «Vereinيا انجمن است .اگر بدين معنا تکيه بزنيم فرض براين است که
اتحاديه ھا يا انجمنھا افراد را درخود جای می دھند و آن يکی تشکلھا را .اما
چنين نيست .چون ھمان اصطالح نيز در موارد زيادی برای تجمع افرادھم به
کار گرفته می شود مانند  Schriftsteller Verband:به معنای اتحاديه ی
نويسندگان .بنابراين ھمان تصور نخستم را توصيه می کنم که ماکس وبر
خواسته است از تکرار يکی دو واژه پرھيزکند و مانند ھر دانشمند بزرگی
تنوع واژگان داشته باشد .باری در اين متن فعالً معادل »تشکل سياسی« را به
کار می گيرم .از نظر ماکس وبر  ،دولت نيز نوعی تشکل سياسی است .در
نتيجه نوعی رفتار سياسی داريم که متوجه تشکلھای سياسی است .يک حزب
سياسی ھم در اساس يک تشکل سياسی است .پس وقتی که رفتار فرد به يک
تشکل سياسی برمی گردد و متوجه آن است رفتاری است متفاوت از رفتارھای
ديگر به خصوص آن دو نوع که در باالبرشمرديم» .آرمين کالين« معتقد است
در آلمان در ارتباط با مفھوم سياست گونه ای از بدفھمی رواج گرفته است که
ھمواره عمل دولت يا عمل دولتی را سياسی دانسته اند يا محدود به دولت
تعريف کرده اند .اين بدفھمی موجب شده است که بسياری اثرگذاريھای فردی و
جمعی گروه ھای اجتماعی را در عرصه ی اجتماعی يا به معنای ديگر در
عرصه ی پيش – دولتی کم اھميت جلوه گر ساخته اند .اين عرصه در يک
کالم فکر می کنم متوجه ھمه ی حوزه ھايی است که ھنوز عرصه ی مستقيم
دولت) بخوانيد = حکومت( محسوب نمی شوند اما پيشزمينه ھای عرصه ی
حکومت به حساب می آيند.تصور نمی کنم اين استنباط را بتوان محدود کرد به
آلمان  .در بسياری جاھا به خصوص در ايران ھم با اين نوع از بدفھمی يا
درست تر آن که بگوييم با اين نوع از نارسايی معنايی مواجه می شويم.
بسياری سياست را خاص حکومت می دانند .البته که چنين نيست .اميدوارم
بتوانم نشان دھم که اين نوع از نارسايی معنايی در حوزه ی فرھنگ يا سياست
فرھنگی به طور خاص از ھمه سو سربرمی آورد.
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خوب است در ھمينجا به نکته ای ديگر ھم توجه دھم .در ايران به خصوص
در اين دوران اخير تصور عمومی و رايج انديشه ی سياسی را انديشه ای می
داند که به دولت می پردازد و کارش را با تعريف دولت می آغازد و آن را
توضيح می دھد .اين سخن نادرست به حدی رواج گرفته است که به گذشته نيز
به ھمين نحو بازمی گردد و نوعی فھم نادرست از تاريخ را رواج می دھد .در
واقع اما سياست نه تنھا به دولت محدود نمی شود  ،بل انديشه ی سياسی ھم
چيزی نيست که محدود شود به شرح و بسط عمل دولتی .بازيگران انديشه ی
سياسی حتی نادانسته استنباطی را که در دولتشھرھای کوچک يونان باستان
شکل گرفته بود به ھمه ی تاريخ تعميم می دھند آن ھم به ھمه ی تمدنھا .اين
بازيگران انديشه ی سياسی تفنن خام انديشانه ای را تبديل ساخته اند به نوعی
تفکرعقيم.
 -٨سياست يعنی نظم پذيری .از آنجا که انسان در جامعه می زيد وفرض
براين است که به اعتبار فردبودن شأن و حيثيتی انکار ناپذير دارد،زندگی خود
را در ارتباط با ديگران می گذراند.اين ھمزيستی دوسو دارد .ازسويی به غنای
زندگی فرد می انجامد و از سوی ديگر محدوديتھايی برای او به بار می نشاند
که بر ميزان استقالل فرد اثر برجا می نھد» .کانت« فيلسوف آلمانی به اين دو
سويه بودن اشاره دارد .يکی را فرديت ) ( Individualitätمی نامد و ديگری
را »اجتماعی بودن« يا »اجتماعيت« ) .(Sozialitätميان اين دو وجه يا دوسو
نوعی تنش و شايد ھم بتوان گفت تضاد در جريان است که به اعتبار کانت وجه
اجتماعی اجتماعی بودن انسانھاست .کانت می گويد ھر کس بخواھد خود
غير
ِ
را متبلورسازد و به کمال برساند بايد آزاد باشد تا در جھت ويژگيھای خود
حرکت کند و از اين راه فرديت خود را شکوفا ساد .در ھمانحال ھر يک از
ما فقط ھنگامی نسبت به ويژگيھای خود آگاه می شود و ھنگامی قادر خواھد
بود فرديت خود را بپروراند که در ھمزيستی با انسانھای ديگر سر کند .کانت
می گويد بدون اجتماعيت )= اجتماعی بودن(ھيچ فرديتی)= ھيج شخص بودنی
= شخصيتی( تحقق نمی يابد ٧٦.او در اينجا دو واژه ی  Personalitätو
 Sozialitätرا به کار می گيرد .نمی خواھم به اين دو مفھوم يا اين دو واژه
در اينجا بپردازم چون موضوع بحث کنونی نيست .در يک کالم می خواھد
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بگويد فرد در ارتباط با جامعه به شکوفايی فردی می رسد .ھرکه خود را به
روی ديگران ببندد ،به خود نيز نمی آيد .شکوفايی ويژگی انسان با جھت گرفتن
به سوی جمھور مردم ممکن می شود و برعکس شکوفايی جمھور مردم يعنی
زندگی مشترک انسانھا بايد با توجه به ويژگی فرد تکامل بيابد.
مھم در اينجا اين نکته است که زندگی مشترک نيازمند نظم است .اين نظم را
اغلب خود انسانھا به مدد فرھنگ مشترک سامان می دھند .ديده ايم که در
موارد متعددی افراد رفتارھای مشترک خود را بی اتکاء به قانون مدون پی
می گيرند  .کافی است نگاھی بيندازيم به بسياری از رفتارھای عمومی در
ايران امروز که ھر چند براثر تحوالت سريع زيستی قانونھای جامع و مانعی
در اختيار نداريم اما با ھمه ی اين ناروشنيھا مردم به تدريج رفتارھايی را
مبتنی براستنباط مشترک سامان می دھند .زندگی در مجتمعھای مسکونی را
ت جمعی برشمرد که بيشتر ابعاد اين
می توان از اين دست زمينه ھای زيس ِ
زيست مشترک به ياری نوعی تعامل ميان ساکنان تنظيم می شود .البته در
مواردی ھم که تفاھم حاصل نمی شود ھمستيزيھا به نيروھای قانون ارجاع داده
می شود .اين به کنار اما کم نداريم مواردی را که افراد به مدد شيوه ھای
متنوعی اختالفات خود را حل می کنند .اينھا ھمه بدين معناست که به ھر رو
زندگی مشترک نيازمند نظم است خواه با توسل به قانون و خواه از طريق
شيوه ی حل اختالف ميان افراد درگير .با ھمه ی توسعه ای که نظام قانون و
قانونگذاری در ايران در يک صد سال اخير طی کرده است با اين حال شيوه
ھای کداخدامنشی ھمچون يک نظام موازی کارآييھايی انکار ناپذير دارد و به
خصوص در حالی که نظام دادگستری کاراييھای دادگسترانه ی خود را به
ميزان در خور توجھی از دست داده است و بيشتر به يک دستگاه ماليه ی
عمومی تقرب جسته است ،شمار فزاينده ای از شھروندان ترجيح می دھند
اختالفات فيمابين را به شيوه ای مرضی الطرفين حل و فصل کنند.
البته در قانونگذاريھای پيشرفته ھم گرايشی به چشم می خورد که تنظيم امور
محلی را با شوراھا ی محلی واگذار می کنند .فرض براين است که برخی از
امور محلی با توجه به پيشينه ی اين امور در سطح محلی به گونه ای بھترو
باتوجه به مصلحت محلی سامان می گير .در مقابل اما نبايد از ياد برد که
مافياھای محلی گاه چنان بی رحم و سودپرست اند که به ھيچ جيز جز سود
خود نمی انديشند خاصه که از پشتيبانی خويشاوندان خود در محل و دوستان و
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آشنايان نزديکشان ھم بھره می گيرند و فضاسازی می کنند .اين چيزھا چندان
ساده ھم نيستند .در مقابل تنظيم ھمه ی جزئييات از مرکز به غفلتھای فراوان
ميدان می دھد .تصورم براين است که نه فقط راھی ميانه بايد جست ،مھمتر از
آن اين که بايد نظامی پويا برپاساخت تا بتوان بسته به زمان و بسته به مکان
اين نظام را با نرمش ازنوآراست ضمن آن که زمينه ھای پايدار ان را حفظ
کرد و ثبات و استمرار آن را به نمايش گذاشت.اين نکته ھا ھمه به نحوی در
ارتباط با سياستگذاری فرھنگی در مقياس ملی ،ميانه و محلی نيز دارای معنا
ھستند که در جای خود به آنھا اشاره می رود.
»ھانس بوخھايم« ،حقوقددان آلمانی می نويسد برخی مسائل را فقط می توان
در مقياس ملی حل کرد مانند استقرار و حفظ صلح در کل جامعه .حل چنين
معضلی بر عھده ی دولت است و درواقع علت وجودی دولت عبارت است از
حل ھمين مسئله ی سياسی .به نظر اين حقوقدان دولت را برپا نمی کنيم تا عھده
دار وظيفه ی استقرار و حفظ صلح بشود  .دولت خود نتيجه ی به سامان
رسيدن چنين وظيفه ای است ٧٧ .در واقع از نظر اين حقوقدان دولت به سبب
استقرار صلح برپا می شود تا ھمين صلح به دست آمده را حفظ کند .نگرشی
است متفاوت ازبسياری از انديشگران و حقوقدانان .
آنچه »ماکس وبر« می گويد به حق انحصاری دولت اشاره دارد .اين انحصار
به معنای کاربرد قھر است و مھم آن که اين کاربرد مشروع نيز به حساب می
آيد .به باور »ماکس وبر« دولت حق دارد خواستار اين انحصارقھر بشود و آن
را با موفقيت به انجام برساند .در تفسيرھای مختلف از کار »وبر« نديده ام
کسی به اين اصطالح»با موفقيت« اشاره کند .تصورم اين است که »وبر«
خواسته آگاھانه تأکيد بگذارد که دولت می تواند برای تحقق ادعای خود از ھيچ
کوششی فروگذارنکند و قھر را تا آخرين حد به کاربگيرد» .ماکس وبر«
استفاده از قھر مشروع را به صورت فردی نمی پذيرد.ھيچ کس حق ندارد
برای دفاع از حق خود قھر به کاربندد و درجھت جبران ظلم به سازماندھی
روآورد .به باور »ماکس وبر« حفظ و تعميق صلح در درون جامعه نيازمند
حضور قدرتی اجرايی است که قادر باشد به اعضای جامعه نشان دھد دفاع
شخصی غير ضرور است  ،اجرای شخصی عدالت مجاز نيسست و حل
ستيزھای اجتماعی فارغ از قھر و دور از خشونت امکانپذير خواھد بود .بدين
.Buchheim,Hans.In:Klein.Ibid.Pp.26‐27.
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ترتيب دولت نه تنھا نظم را برقرار می سازدپ ،بل ھر فرد را و در مجموع
ھمه ی شھروندان را به رعايت نظم فرامی خواند و از انان می طلبد از اجرای
فردی و شخصی قانون و عدالت بپرھيزند.
 -٩آنچه در اينجا آمد بيانگر يک نکته ی مھم است:افراد ميان يکديگر به ھيچ
وجه بی ھدف و مقصود عمل نمی کنند .افراد در تعامل با ھم به يکديگر مديون
می شوند حتی اگر با ھم بيگانه باشند .از اين رو در چنين وضعی ھمواره
مسئله ی عمده اين است که بتوان مسائل برآمده از اين تعامل و تماس بايکديگر
را فارغ از تنش و بحران حل کرد .چه بسا بتوان بسياری چيزھا را مؤثر و
کارآمد حل کرد و در ھمان حال بايد انتظار داشت که حل بسياری از مسائل
نيز بی توجه به اميال و منافع افراد درگير حل می شوند .از اين رو ارتباط
ميان فرمان دادن و فرمان بردن يعنی ھمان چيزی که آن را سلطه می ناميم
اھميت پيدا می کند .اين ارتباط را در درون ھر جامعه ای بايد تنظيم کرد .عدم
تنظيم روابط ميان انسانھا دشواريھايی به بار می نشاند و خودسری و اغتشاش
نا انديشيده و پيش بينی ناشده ای را زمينه سازی می کند.
عمل سياسی در چارچوب يک جامعه ھمواره بايد انسانھا و شأن آنان را
رعايت کند و مبتنی بر ھنجارھايی باشد و متعھد به اين ھنجارھا .در ارتباط
با ھمين مطلب »کارل روھه« ،سياست شناس آلمانی می گويد مفھوم ھدفمند از
سياست با اتکاء به ارسطو مبتنی بر اين فرض است که جامعه ھای سياسی و
عمل سياسی با اھداف و مقاصدی از پيش تعيين شده سروکاردارند که به
دلخواه تعيين و انتخاب نمی شوند .بدين اعتبار سياست مفھومی ارزشی است
که نمی توان آن را فارغ از ارزشداوری به کاربست .معنای سياست کمابيش
برابر است با سياست خوب ،سياستی که متوجه خيرعمومی است .چنين
سياستی درمسيراھدافی چون عدالت ،صلح ،آزادی يا دموکراسی گام بر می
دارد و به ھمين اعتبار تعريف می شود .بر مبنای چنين زمينه ھا و بنيادھايی
است که سياست را عملی به حساب می آورند که آشکار و ناآشکار به دنبال
تحقق اھداف ومقاصدی است وراسوی منافع خاص ٧٨.اين سخن بدين معناست
که گرچه سياست نمايندگی منافع معينی را به دست می گيرد اما وراسوی اين
منافع به خير عمومی نيز می انديشد .اين شيوه ی نگرش به سياست يکسره
متفاوت است از ديدگاه ھايی که عنصری منفی در سياست می جويند و بابدبينی
.Rohe,K. In: Klein.Ibid.Pp.28‐29.
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به سياست ،معنا و مفھوم آن می نگرند» .توماس ماير« سياست شناس ديگری
که پيشتر نيزازاو ،اما از منبعی ديگر ،يادکرده ايم  ،سياست را مجموعه ی
فعاليتھايی می داند که متوجه خير عمومی ھستند و سود ونفع کل جامعه را
٧٩
درنظر می گيرند.
» -١٠آرمين کالين« سعی دارد سه مفھوم مرتبط با سياست را که از زبان
انگليسی برآمده اند و پيشتر آنھا را بسته به مورد توضيح داده ايم با مفھوم
سياست فرھنگی بپيونداند و بر اين اساس آنھا را معنی کند .پيش از شرح نظر
او  ،يادآور می شوم که توضيحات »آرمين کالين« با اندک تفاوتھايی به ھمان
توصيفھايی می مانند که در باال آوردم .اين نوع تفاتھا حتی در ميان انگليسی
زبانان نيز به چشم می خورند .ھر محقق و دانشمندی حق دارد استنباط خود را
نخست شرح دھد و بر ھمين مبنا معناھای مورد نظرش را به بحث بگذارد .ما
حاال فقط می خواھيم به نگرش »آرمين کالين« به خصوص از اين بابت نگاه
بيندازيم که می کوشد اين سه تعريف را در قالب سياست فرھنگی توضيح دھد.
پرسش ديگر اين است که ايا به راستی برای بخش بندی ابعاد مختلف سياست
فرھنگی به راستی به اين سه مفھوم برآمده از زبان انگليسی نيازمنديم؟ آيا می
توانيم وجوه مختلف سياست فرھنگی را با مفاھيمی ديگر توضيح دھيم؟ ايا
محدود ساختن خود به خصوصيات يک زبان معين  ،ما را مقيد به رعايت
قالبھايی مصنوعی نمی کند؟ اينھا را ھنوز به صورت پرسش طرح می کنم.
البته که به موقع و بسته به مورد نظرخود را طرح می کنم .فعالً به »آرمين
کالين« برمی گرديم
الف – نخست اوبه مفھوم »پولتی« ) ( polityتوجه می دھد» .پوليتی« را
بُعد ساختاری،شکلی ونھادی سياست می داند؛ در وھله ی نخست به معنای
دولت وھمه ی امور مرتبط با آن است  ،نظم سياسی است ،نظام حکومت يا به
بيان ديگر قانون اساسی است ،يعنی چارچوبھايی که سياست به طور مشخص
در قالب آنھا جريان می يابد .در ارتباط با سياست فرھنگی با توجه به قانون
اساسی آلمان به معنای آزادی فرھنگی و تکثر فرھنگی است ».کالين« معتقد
است خوگردانی محلی خاصه در زمينه ی سياست فرھنگی در اين مجموعه
قرار می گيرد.

Meyer,Thomas.In:Klein.P.29.
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در واقع بی آن که بخواھيم چارچوب نھادی مورد نظر »کالين« را با مصداق
مورد نظر او که به خودگردانی محلی می انجامد بسنجيم  ،فقط می توانيم
بگوييم ساختارھای بنيادی را در ھر نظام سياسی می توان در اينجا مبنا و
اساس گرفت .خواه اين مبنا بر پايه ی آزادی و خود گردانی بنا شده باشد يا به
صورتی ديگر .او چون قانون اساسی آلمان را زمينه ی نگرش خود قرار می
دھد به نتايج يادشده دلبستگی نشان می دھد .برای نمونه در نظامھای
سوسياليستی گذشته ماھيت دولت و چارچوب قانون اساسی قالبھايی ديگر در
نظرمی گرفتند .بھتر است در چنين مواردی ھمواره بنيادھايی پايدار فارغ از
ارزشداوری بسازيم .در غير اين صورت در معرض داوريھای زودگذر واقع
می شويم.
مورد دوم به مفھوم »پوليتيکس«) ( politicsاشاره دارد .اين مفھوم از نظر
»کالين« به فراگردھای سياسی اشاره دارد.تقريبا ً ھمان چيزی که در باال ھم
آمد .البته پيشتر نوشته بودم بسياری اين مفھوم را با علم سياست نيز برابر می
گيرند .حاال تنھا به نظر»کالين« بسنده می کنيم.او جريانھا و آيينھای انتخابات،
فراگردھای رأی گيری»،البيگری« ) ،(Lobbyismسعی در تأثيرگذاری بر
جريانھای سياسی را از خصوصيات اين حوزه می داند .به ھمين سبب ھم مانند
برخی ديگر به بازيگران سياسی،منافع و تضادھا و راه حلھای ممکن در اين
حوزه ھا را نيز از اجزای سياسيت بر می شمرد .از نظر سياست فرھنگی
بررسی و تحقيق در مورد فعاالن و بازيگران سياست فرھنگی در قالب اين
مفھوم از توجه برخوردار می شوند .برای نمونه وزارتخانه ھا،مديران
فرھنگی در سطوح مختلف ،تشکلھای فرھنگی و کميسيونھا در اينجا مطرح
می شوند.
در بخش سوم با مفھوم »پوليسی«) (policyسروکار پيدا می کنيم .در اينجا
بُعد محتوايی سياست اھميت پيدا می کند .به بيان ديگر »مشی سياسی« اولويت
می يابد .ساماندھی مشخص و محتوايی سياست مورد نظر است .انطباق
مشخص اين مفھوم بر حوزه ی سياست فرھنگی يعنی سنجش دريافتھا و
تصورات گوناگون در ارتباط با ساماندھی وآرايش سياست فرھنگی  .ھنگامی
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که قصد کنيم سياستی تحت عنوان »فرھنگ برای ھمه« طراحی کنيم علی
٨٠
االصول به باور »کالين« با چنين مفھومی سروکار داريم.
اگر از اين نوع نگرش کلی در اربتاط با فرھنگ و سياست بگذريم و نخواھيم
فقط به چارچوبھا و قالبھای عام بسنده کنيم ناچار بايدبه روشھايی روآوريم که
بتوانند خصوصيات مشخص و بسترھای روشن فراھم آورند .اين نوع بسترھا
در اساس خصلتی تاريخی خواھند داشت .چنانکه پيشتر نيز اشاره کرده ام ما
ھمواره با دو جلوه از سياست فرھنگی سروکار پيدا می کنيم .يکی مفھوم کلی
است وديگری بستر مشخص تاريخی .البته درجاھای ديگر به اين دو وجه
اشاره دارم و توضيح می دھم  .حال می خواھم با چند اشاره اين رويکرد خود
را از ساماندھی مستدلی بھره مند سازم .ما در اينجا با سه عامل سروکارداريم.
نخست مفھوم عام سياست فرھنگی  ،دوديگر با شناسايی سياستھای فرھنگی در
طول تاريخ در ھر فرھنگ و درک خصوصيات ارتباط دولت با فرھنگ از
يکسو و ارتباطات فرھنگی شھروندان بايکديگر و با تشکلھا و مجموعه ھای
غيرحکومتی ،و سرانجام پرداخت ھمين مفھوم سياست فرھنگی در دوران
مدرن بسته به تعريفی که ھر فرھنگ از عصر مدرن خود ارائه می دھد و نه
با اتکاء به مفھوم مدرن براساس تاريخ غرب چنان که اکنون در ايران رواج
گرفته است .اين نحوه ی نگرش منظری يکسره متفاوت در اختيار ما می گذارد
و درکی جامع از جلوه ای از فرھنگ به دست می دھد که با نحوه ی نگرش به
فرھنگ از منظر انسان شناسی فاصله می گيرد و نه فقط به عنصر قدرت در
زمينه ی دولت توجه می اندازد ،بل به عنصر قدرت در بستر جامعه نيز توجه
می کند .از اين گذشته به تجربه ی فرھنگی شھروندان با يکديگر و ھمچنين با
تشکلھای مدنی يا غيردولتی نيز عالقه نشان می دھد .رويکردھای انسان
شناختی در اين مجموعه نفی نمی گردد .مھم اين است که اين مجموعه
جامعيتی متفاوت از انسان شناسی به دست می دھد و قصد دارد زمينه ساز
بستری تازه باشد حھت آفرينش و اشاعه و آموزش فرھنگ که متکی و مبتنی
بر عنصرآگاھی سامان می گيرد .تازه اين مجموعه ھنگامی به ھم پيوسته و
منسجم خواھد بود که بتواند عرصه ی دين و دولت را در پيوند با ھم و در
ھمانحال جدا ازھم بربرسد و معنايی فرھنگی از جايگاه ھر يک فراھم آورد.

.Klein.Ibid.Pp.29‐30.
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اگر به اروپا ھم نگاه کنيم به وضوح می بينيم معنای فرھنگ و سياست
فرھنگی در کشوری چون آالن متفاوت است از فرانسه يا انگلستان .آنچه اکنون
اروپا را به ھم می پونداند رويکردی است تازه مبتنی بر تفسيری خاص از
گذشته ی تارخی و پيوندھای جديد در بستر چيزی که حاال تمدن غربی نام
گرفته است .در آلمان وقتی از »ملت فرھنگی« ) ( Kulturnationسخن می
رود ،در فرانسه به اعتبار »جمھوری« )  ( républiqueيا »ملت« ھويت
خود را به نمايش می گذارند و عنصر فرھنگ را برجسته نمی سازند .
انگليسيان با ارجاع به »امپراتوری« ) (Empireتمايز خود را برجسته می
کنند ٨١.ھمينجا بايد يادآورشوم که مفھوم فرھنگ در فرانسه به يک معنا به
کار نمی رود» .آرمين کالين« با آن که يک آلمانی و اروپايی است خوب است
توجه کند که ھويت جمھوری – محور ھمواره به ھمين اعتبار به کار نرفته
است.در تاريخ فرانسه رسالت تمدنی در دورانی ھمان نقشی را و ھمان
مفھومی را متبلور می ساخته است که مفھوم امپراتور ی در انگلستان .می
خواھم به آن نکته ای که در باال اشاره کردم بازکردم و بارديگر با تأکيد بگويم
حتی معنای مفھيم را بايد در بستر تاريخی آنھا جستجو کرد ،نه مطلق و
مستمر .تجربه ی استعماری دو کشور فرانسه و انگلستان البته زمينه ھايی
متفاوت به وجود آورده اند که اين دو کشور را از آلمان متمايز می سازند .از
اين رو شايد بتوان گفت سياست فرھنگی در اين دو کشور جھتی بيرونی
نيزداشته است که ھمان مأموريت استعماری آنھا به حساب می ايد  ،در حالی
که در آلمان درون گرا عمل کرده است و در نتيجه مفھوم »ملت فرھنگی« را
رواج داده است.
»آرمين کالين« به مفھومی ديگر در آلمان توجه می دھد که »دولت فرھنگ –
محور« نام دارد .اين مفھوم را به آلمانی » « Kulturstaatمی نامند .بر اين
نظر است که اين مفھوم در فرانسه يا انگلستان پديدار نشده است .چنين دولتی
در يک کالم رسالت خود را توجه به فرھنگ می داند .البته به اين نحو در
فرانسه يا انگلستان با چنين مفھومی يعنی پرورش چنين مفھومی مواجه نمی
شويم اما ھرکس که با ساختار متمرکز دولت در فرانسه آشنا باشد می داند که
سياست فرھنگی يا فرھنگ -محوری در فرانسه با قوت ھر چه تمام
سربرآورده است .آنچه تفاوت دارد ھمان رسالتی است که آلمانيان برای خود
.Ibid.P.59.

81

119

در زمينه ی فرھنگ قائل می شوند .در اين مورد در ارتباط با مفھوم فرھنگ
وتمدن در کتاب »فرھنگ شناسی« توضيحاتی داده ام .در جايی ديگر اميدوارم
ھمين مفھوم را نيز بشکافم.
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يادداشتھای سياست فرھنگی
 -١در اين بخش می خواھيم با مراجعه به فرھنگنامه ھا و منابع فرھنگی به
معنای مدون شده ای از سياست فرھنگی نگاه بيندازيم .گاه می توان با رجوع
به چنين منابعی نه فقط با استنباط معينی از يک مفھوم آشنا شد ،بل در ھمان
حال می توان تفاوتھا و ھمگنيھای تدوين شده از يک مفھوم را نيز مشاھده
کرد .از آنجا که در حوزه ی علوم اجتماعی ناچار با تنوعی از معناھا بر سر
يک مفھوم سروکارداريم از اين طريق می توان طيفی از رويکردھا را دسته
بندی کرد .به خصوص در حوزه ی فرھنگ با اين تکثر معنايی بيش از
چارچوبھای ديگر در عرصه ی علوم اجتماعی روبه رو می شويم .اما نکته ی
مھم اينجاست که آيا اين تنوع و تکثر در ارتباط با مفھومی چون سياست
فرھنگی نيز به ھمان اندازه ای قدعلم می کند که برای مثال در قالب مفھوم
فرھنگ جلوه می فروشد؟
 -٢سياست فرھنگی به معنای محدود کلمه ھمانا عملکرد يا نحوه ی عمل
دولت است در زمينه ی ھنر)مانند ھنرھای تجسمی،ھنرھای نمايشی،موسيقی،
ادبيات( .به معنای وسيع کلمه سياست فرھنگی به ھمه ی اشکال روابط
اجتماعی می پردازد .به ھمين جھت وقتی می توان تعريفی درست از سياست
فرھنگی به دست داد که توانسته باشيم تعريفی دقيق از فرھنگ و از سياست به
دست دھيم.
فرھنگنامه ی »ويکيپيديا« که در نوع خود ابتکار و کوشش فرھنگی درخور
توجه و خودانگيخته ای به شمار می رود به تعريف و محدوه ی سياست
فرھنگی نيز توجه کرده است .بنابرنظر اين فرھنگنامه ی جھانی سياست
فرھنگی به پنج حوزه ی اصلی تقسيم می شود .ھر يک از اين حوزه ھا نيز به
زير حوزه ھايی تقسيم می شوند .اين پنج حوزه ی اصلی عبارتند از :
 آموزش به انضمام آموزش مدرسه ای و آموزش بزرگساالن، علوم شامل علوم دانشگاھی و عرصه ی تحقيقات، ھنربه عالوه ی حراست از و نگاھداری کاالھای فرھنگی، -سيات دينی به اضافه ی تنظيم روابط دين و دولت،
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 سياست رسانه ای شامل تنظيم پھنه ی مطبوعات و راديو،به اين مجموعه بايد چارچوبھای حقوقی و قانونگذاری را نيز در تمامی عرصه
ی فعاليت فرھنگی اضافه کرد ؛ اين چارچوبھا را می توان حوزه ای مستقل به
حساب آورد يا آنھا را بخش ششم از حوزه ی سياست فرھنگی برشمرد.
اگر بپذيريم که يکی از اھداف عمده ی سياست فرھنگی به طور بديھی توسعه
ی فرھنگی به معنای سنتی آن است در اين صورت بايد به سرمايه گذاری
درعرصه ی سازمانھا و نھادھای عمومی توجه کنيم مانند تئاتر،موزه ،کتابخانه
 ،و ھمچنين به حمايت مالی از توليد کنندگان خصوصی فرھنگ يعنی فرھنگ
سازان در بخش خصوصی مانند حمايت از فيلمسازان و انجمنھای فرھنگی
روآوريم .در اينجاست که می توان به مدد اعطای جايزه و کمک ھزينه ی
تحصيلی نيز به حمايت از فعاليتھای فرھنگی پرداخت .از اين گذشته
سياستگذاران فرھنگی می توانند به مدد معافيتھای مالياتی و تنظيم چارچوبھای
حقوقی در زمينه ی تأمين اجتماعی و فعاليتھای رسانه ای تشويق و ترغيب
فرھنگی را پی بگيرند .به واقع بايد گفت عرصه ی قانونگذاری می تواند حوزه
ی مھمی در جھت گسترش فرھنگ و فعاليتھای فرھنگی به شمار آيد.
درست ھمينجا بايد به اين پرسش مھم نيز پاسخ گفت که چه کسی يا چه کسانی
يا چه سازمانھا و نھادھايی را بايد حامالن يا مسئوالن چارچوبھای سياست
فرھنگی برشمرد؟ پاسخ به اين پرسش به ظاھر ساده است اما در عمل چنين
نيست و بسته به سنتھا و وضعيتھای سياسی و تاريخی از کشوری به کشور
ديگر فرق می کند .در نگاه نخست فرض براين است که دولت ھمه ی
مسئوليتھا را به به عھده دارد .اما اگر ما فعايتھای نھادھای خصوصی را ناديده
بگيريم يا در کشورھايی که چارچوب فدرال دارند نقش اياالت را کم اھميت
بدانيم ،بی ترديد از راه درست بازمی مانيم و قادر نخواھيم بود سياست منسجم
و ھمه جانبه ای را ساماندھی کنيم.
يکی از جنبه ھای مھم سياست فرھنگی به خصوص در دوران جديد  ،توجه
کردن به سياست فرھنگی خارجی است .سياست فرھنگی خارجی چيزی نيست
جز دنبال کردن کوششھای فرھنگی در حوزه ی بيرونی .اگر سياست فرھنگی
در آغاز محدود می شد به عرصه ی ملی  ،اکنون و البته از مدتھا پيش دولتھا
به حوزه ی وراملی نيز توجه کرده اند .در کشوری چون آلمان ھر وقت از
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سياستگذاری فرھنگی سخن می رود به طور بديھی به سياست فرھنگی خارجی
نيز توجه می شود .حاال که اتحاديه ی اروپا ھم قوت گرفته است و سياستھای
مختلف ملی در اروپا ھمواره با توجه به چارچوبھای اروپايی ساماندھی می
شوند به طور طبيعی موضوع سياست فرھنگی خارجی نيز از جايگاھی مھم
برخوردار می شود .از »نوربرت المل« رياست وقت مجلس نمايندگان آلمان
نقل کرده اند که گفته است وقتی از اروپا صحبت می کنيم از جوھر يک ايده
سخن می گوييم .اين جوھر ھمانا فرھنگ است .اين گفته ی »نوربرت المرت«
اما اکنون تبديل شده است به انديشه ای اروپايی .به ھنگام سازماندھی اتحاديه
ی اروپا آنچه اھميت داشت اقتصاد بود و ھمه بر ھمين محور عمل می کردند.
به تدريج ھمه دانستند ساماندھی تشکلی تازه در مقياس اروپايی دوام نمی يابد
اگر بر خصوصيات مشترک فرھنگی تأکيد گذاشته نشود .ھمه ی جنگھا ی
خانمانشوز به کنارف حاال بايد رويکردی فرھنگی گزيد تا بتوان به صلح دست
يافت .ھمين رويکرد به واقع قادر است زمينه ای فکری برای ايجاد وحدتی
تمدنی در مقياس تمدن ايرانی نيز فراھم آورد ھرچند با جلوه ھايی متفاوت و با
رنگ و بوی خاص اين حوزه ی تمدنی.
ھر حوزه ی تمدنی وقتی می تواند به خودآگاھی برسد که بر عنصر فرھنگ
تأکيد بنھد .اين نگاه فرھنگی را نبايد خاص اروپا دانست .مجله ی اينترنتی
»آفريکا پُست« می نويسد در کنار سياست يکی از محورھای عمده ی کار اين
نشريه گزارشدھی در زمينه ی فرھنگ است .به ھمين جھت ھم نشريه ی
يادشده فرھنگ را به معنای وسيع کلمه در نظر می گيرد و به آفريقا -گردی و
مسائل گوناگون توسعه ی فرھنگی توجه می کند ٨٢.آفريقاييان سعی دارند از
راه تقويت وجوه مشترک فرھنگی به ھمدلی و ھمبستگی آگاھانه برسند.
 -٣بنا به تعريفی ديگر سياست فرھنگی به معنای محدود کلمه يعنی عمل يک
بازيگر سياسی در عرصه ی ھنرشامل ھنرھای تجسمی و نمايشی و ھمچنين
موسيقی و ادبيات .سياست فرھنگی به معنای وسيع کلمه شامل ھمه ی روابط
اجتماعی است بی آن که بتوان حدفاصلی ايجاد کرد ميان سياست و فرھنگ.
بدين اعتبار ما با دومعنا از فرھنگ و دومعنا از سياست سروکارداريم .ھر يک
از دو حوزه ی سياست و فرھنگ را می توان در معنايی محدود و در معنايی
گسترده مورد توجه قرارداد.
‐Afrikapost.Afrika 50.Ausgabe 3/10‐Septemebr.2010.Afrikapost.de.
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 فرھنگ به معنای وسيع کلمه شامل ھمه ی آداب و سنن و شيوه ھای زيستیانسانھا می شود؛
به معنای محدود کلمه فرھنگ ھمانا ھنر است.
 سياست به معنای وسيع کلمه يعنی ھمه ی اعمال دولت و جامعه؛سياست به معنای محدود فقط شامل اعمال دولت می شود.

٨٣

اين گونه مرزبنديھا بی ترديد به روشن شدن عرصه ی سياست فرھنگی ياری
می رساند اما به ھيچ وجه از بغرنجيھای آن نمی کاھد .واقعيت اين است که
استنباط ما در ھر دوره ی تاريخی از فرھنگ و سياست تغيير می کند و بنا به
نيازھای روز به اين دو حوزه توجه می کنيم.اما از اينھا که بگذريم به ھرحال
در عرصه ی مرزبنديھای عملی به تعاريفی کارکردی نيازداريم تا قادر باشيم
تأمالت خود را به تعريف درآوريم و به آنھا معنا دھيم .فعالً بھتر است ھمين
جستجوھايمان را ادامه دھيم.
 -۴در آلمان که اکنون توجھی فزاينده به مسائل سياست فرھنگی می شود
درست به سبب ساختار سياسی کشور با نگرشھايی در خور توجه و در
ھمانحال بحث انگيز روبه رو می شويم .ھمه می دانند که آلمان کشوری است
فدرال .يعنی دو ترکيب حکومت مرکزی و حکومتھای ايالتی در کنار ھم قرار
گرفته اند .اما اين سامان سياسی را ھم نبايد دارای معنای مطلق دانست .ھر
حکومت فدرالی بسته به تاريخ آن کشور و سنتھای فرھنگی و سياسی شکل می
گيرد و در عمل معناھای مشخص پيدا می کند .اگر اين نکته را می نويسم به
سبب آن است که به ساده انديشيھای رايج در ايران يا در افغانستان ھشدار دھم
و ھواخواھان فدراليسم را از ايدئولوژيک سازی يک مقوله ی نسبی برحذر
بدارم.بھتر است فعالً مقوله ی آلمان را از زبان خود آلمانيان بشکافيم.
در کشور آلمان يک مرکز فدرال وجود دارد که می کوشد ھمه ی مفاھيم رايج
در اين کشور را بپروراند و آنھا را از معناھايی روشن برخوردار سازد .اين
مرکز فدرال درنگھای فکری خود را به صورت فرھنگنامه و انتشارات گونه
گون در اختيار ھمگان می گذارد و ھر چند وقت يکبار بحثھای برآمده را نيز
جمعبندی می کند.
‐Kefk Network.politik.2010.
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در ارتباط با سياست فرھنگی در انتشارات و صفحه ی رسمی اينترنتی ھمين
مرکز آمده است که کشور فدرال آلمان در سه سطح به سياست فرھنگی می
پردازد .نخست سطح فدرال است  .اين سطح سراسر کشور را در برمی
گيرد.دوم سطح ايالتی است که به يک ايالت معين ارجاع می دھد .سوم سطح
محلی است که به يک ايالت معين تعلق دارد  .اين سطح سوم سطحی است
متعدد بدين معنا که در ھر ايالت بسته به سنت و تقسيمات ايالتی شماری از
سطوح محلی وجود دارند .شھرداريھای محلی و جماعات کوچکتر ھمه در
ھمين سطح سوم قرار می گيرند .از اين تقسيم بندی در عرصه ی سياست
گذاری و فعاليتھای فرھنگی نتايج ملموس و مشخصی حاصل می شود که
اھميت مالی و عملی دارند .برخی از صالحيتھا فقط در اختيار سطح فدرال و
برخی از صالحيتھا به طور عمده در حوزه ی تصميمگيری ايالتی قرار می
گيرند .از آنجا که ھر ايالتی دارای نظام پارلمانی است بنابراين تصميمگيريھای
ايالتی ناچار در انطباق با صالحيتھای تعيين شده در قانون اساسی نيازمند
قانونھای خاص ايالتی ھستند .سطوح محای در واقع بايد ھماھنگ با قانونھای
ايالتی و صالحيتھای محلی و البته با نگاه به قانون اساسی تصميمگيريھای مالی
و محلی را ساماندھی کنند و در شوراھای محلی به تصويب برسانند.بنابراين
٨٤
تصميم محلی نيز مبتنی می شود بر نوعی قانون و قانونگذاری محلی.
حوزه ی فرھنگ يکی از حوزه ھايی است که علی االصول در چارچوب
اياالت قرار می گيرد .به عباررت ديگر حق سيادت در امر فرھنگ به ايالت
تعلق دارد .برخی از قانونگذاران و حقوقدانان قانون اساسی و حقوقدانان
عرصه ی حقوق اداری از اين حق سيادت ايالتی به شدت و حدت دفاع می
کنند ھرچند که در مقابلشان نيز حقوقدانانی قرار دارند که خصوصيات و حوزه
ھايی را حق فدرال می دانند و معتقدند حق سيادت ايالتی ررا نبايد مطلق
انگاشت و از اين زوايه با آن نگاه انداخت.
»آندره آس ويزاند« که از محققان حوزه ی سياست فرھنگی در آلمان به شمار
می آيد به » فدراليسم ھمکاريھای فرھنگی « اشاره می کند .او بر اين باور
است که به خصوص در عرصه ی توسعه ی ھنر و انتقال فرھنگ می توان از
تسلط و غلبه ی شھرھای بزرگ و ھمچنين بخشھايی از شرکتھا و سازمانھای
اقتصادی فعال در زمينه ی فرھنگ )مانند شرکتھای بزرگ انتشاراتی،تجارت
‐.Wiesand,Andreas Joh. bpb.Kulturpolitik.2010.
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ارزشی قانون
کاالھا و آثارھنری و جزآن( و شايد ھم حتی از تأثيرگذاری
ِ
اساسی فدرال سخن گفت  ،نه از »سيادت« نظام اداری .از اين گذشته او معتقد
است که وزنه ی سھم دولت فدرال به ويژه در جريان فراگرد وحدت يافتن دو
آلمان و پس از آن تغيير کرده است .اياالت جديد خواستار سھمگيری بيشتر
دولت فدرال در ھمه ی زمينه ھا حتی زمينه ی فرھنگ گشتند که به ھرحال بر
ارتباط ميان عرصه ی فدرال و عرصه ی اياالت سخت تأثر برجا گذاشت .سھم
دولت فدرال در پيشبرد وضعيت اياالت تازه پيوسته فزونی گرفت و در مجموع
نيز حتی سھم فدرال به دو برابر افزايش يافت .اين نکته نشان می دھد که
مباحث مرتبط با خودمختاری فرھنگی اياالت بسته به موقعيت و بسته به
شرايط از دوره ای به دوره ی ديگر فرق و تغيير می کند .بدين ترتيب بايد در
پاسخ به کسانی که خواستار خودمختاری مطلق ايالتی می شوند گفت بھتر است
در اين زمينه با احتياط سخن برانند به خصوص در ارتباط با کشورھايی مانند
ايران که درآمد بااليی از نفت و از حوزه ھايی معين در برخی از اياالت دارد.
»آندره آس ويزاند« معتقد است در زمينه ی فرھنگ و رسانه ھا نبايد رابطه
ی ميان دولت فدرال و اياالت را صرفا ً به گونه ای صوری – حقوقی يا
چنانکه در اين دوره »مُد« شده است بر اساس معيارھای رقابت اقتصادی
ارزشيابی کرد و سنجيد .آنچه مھم است اين است که بتوان روابط تکميلی را
مورد توجه قرار داد که معموالً در عرصه ی سياست منطقه ای و محلی
سربرمی کشند و به صورت »رقابت فرھنگی« به غنای صحنه ی فرھنگی
می انجامند .تأسيسات فرھنگی معينی که نمايندگی شرکتھای اقتصادی –
فرھنگی را به عھده دارند نه فقط به غنای فرھنگی در يک شھر مدد می
رسانند  ،بل اين امکان را فراھم می آورند که گستره ی خدمات رسانی را
افزايش دھند و رونق صنعتی به بار نشانند .از اين جلوه ھا که بگذريم شماری
از نمايندگان اقتصادی در ضمن براين باورند که فرھنگ اھميتی بيش از اينھا
دارد و ھمبستگی ميان انسانھا در يک جامعه تقويت می کند ٨٥.اين نحوه ی
نگاه به حوزه ی فدرال و ايالت به واقع ما را به خصوصياتی ديگر از بستگيھا
در يک جامعه ھدايت می کند .بدين ترتيب ديگر نمی توان خودمختاری ايالتی
را صرفا ً يک امر حقوقی به حساب آورد .ھر جامعه ای که به بقای خود
بينديشد ناچار بايد رشته ای از روابط درست و سنجيده ميان عرصه ی کلی و
‐Ibid.Der kooperative Kulturföderalismus.
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عرصه ی بخشی يا به عبارت ديگر ميان حوزه ی فدرال و جوزه ی ايالتی
تنظيم کند و به انسجام کل جامعه و تقويت روابط ميان اجزای آن بينديشد .به
واقع بايد توجه داشت که مددرسانی به يک بخش از يک جامعه به معنای
جداساختن آن بخش از کل نيست .ھر بخش وقتی می تواند عنصر درونی خود
را تقويت کند و ھويت بخشی کسب کند که از کل جامعه سود بجويد و خود را
جزيی ازھويت جامع نيزمحسوب کند و آگاه باشد که ھويت منتزع راه به جايی
نمی برد .اين نکته را به خصوص ھنگامی می توان درست درک کرد که آن
را در چارچوب ھويت ملی و ھويت تمدنی به سنجش گذاشت.
توسعه ی تأسيسات فرھنگی ايالتی با توجه به اھميت ملی اين تأسيسات يعنی با
در نظرگرفتن اين واقعيت که شماری از اين تأسيسات تنھا در عرصه ی ملی
يا فدرال ريشه گرفته اند و از اين بابت اھميت دارند و می توانند اھميت و
اعتبار خود را به حوزه ی ايالتی نيز انتقال دھند)مانند جشنواره ھا يا بنيادھای
معتبر يا بينادھای فعال در عرصه ی فعاليتھای وراملی فرھنگی( ،فرصتھايی
کم مانند در اختيار ايالتھا می گذارند و برای آنھا فراھم می آورند .ھمين
مجموع را »آندره آس ويزاند« ھمکاريھای فرھنگی فدراليستی يا فدراليسم
ھمکاريھای فرھنگی نام می نھد.
نکته ی ديگری که می توان دراينجا مورد توجه قرار داد به تقسيم کار نھادی
شده ميان دولت فدرال و دستگاه قانونگذاری و اجرايی ايالتی بازمی گردد .در
واقع اين تقسيم کار نھادی شده در آغاز چندان روشن ھم نبود .اختالفاتی در
عرصه ی روشن سازی حوزه ی تصدی دولت فدرال و حکومتھای ايالتی
پديدار گشته بود که سرانجام براثر رأی ديوانعالی به سامان رسيد .اين رأی که
اکنون در آلمان جلوه ای تاريخی و دورانساز يافته است ھم به آزاديھای بنيادی
ارجاع داده است و ھم چارچوب مرزھای تصدی فدرال و اياالت را در عرصه
ی فرھنگ روشن ساخته است .اين رأی به سال  ١٩۶١صادر گشت و به نام
»رأی تلويزيون« مشھور شده است .بنا براين رأی تا جايی که امور فرھنگی
به صورت دولتی اداره می شوندصرف نظر از برخی محدويتھا و استثناھای
معين که به سود عرصه ی فدرال شناخته شده اند ،علی االصول در چارچوب
عرصه ی اياالت قرار می گيرند .ديوانعالی به ھنگام صدور اين رأی اعالم
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می دارد که تا آن زمان اياالت به اندازه ی کافی از اين حق بھره نبرده و
٨٦
استفاده نکرده اند.
آنچه در اينجا برای ما مھم است اين است که حتی در چارچوب يک کشور
فدرال با ھمه ی سنتھا باز نياز به ابھام زدايی و قانونگذاری و رويه ھای
حقوقی به چشم می خورد .از اين گذشته مھم اين است که اين ساماندھی روابط
ميان مرکز و اياالت را يک سامان حقوقی مرکزی به نام ديوانعالی روشن می
سازد نه رفتارھای دلخواھانه و زورگويانه ی اياالت و مرکز .از اين گذشته
تحوالت برآمده در زمينه ی اتحاد اروپا ابعاد تازه ای از روابط ميان مرکز و
اياالت را پيش کشيد که به دوسطح ديگر نيز معنا و اعتباری خاص بخشيد.
يکی سطح ھمکاريھای اياالت در عرصه ی فرھنگ بود که در آلمان به
خصوص در سالھای اخير قوت و نيرو گرفت و بسياری از دشواريھا را به
گونه ای خالق صيقل داد ،از برآمدن معضالت تازه جلوگيری کرد و به بساری
از مسائل و اختالفات ميان اياالت خاتمه داد» .آندرآس ويزاند« می نويسد
برپايی يک کنفرانس دائم متشکل از وزيران فرھنگ اياالت به ھمه ی مباحث
مطرح شده در حوزه ی فرھنگ رسيدگی می کند .اين کنفرانس فقط می تواند
تصميمات خود را به اتفاق آراء اتخاذ کند و تازه ھمه ی اين تصميمات و عقود
٨٧
نيز به تصويب پارلمانھای ايالتی نيز برسند.
پسانتر به اين مجموعه بُعد اروپايی ھمکاريھا اضافه شد که با پيمان
»ماستريخت« به نحوی به سود اياالت و تأکيد گذاشتن به عنصر ايالتی
انجاميد .اين جنبه از قضيه نيز تنھا در يک چارچوب تمدنی معنا دارد .بدين
ترتيب کسانی که در ايران خواستار جداسری ھستند بايد ببينند چگونه پيوندھای
ميان اياالت و مرکز و ميان اياالت و کشورھای ھمجوار درھم تنيده است و
ھمه سرانجام يا مسئوليت پذيری دولتھای ملی و اياالت دريک چارچوب تمدنی
به سامان می رسند .اين مجموعه تازه درعرصه ی فرھنگ تنظيم شده اند  .در
مقابل عرصه ی ساست خارجی يا حوزه ی دفاع يکسره به گونه ای ديگر
تنظيم شده اند و حتی سخن از وحدت رويه در پھنه ی سياست خارجی به ميان
86
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آورده اند و با تعيين يک کميسر يا نماينده ی خاص در عرصه ی سياست
خارجی به حدی واال از تمرکز گراييده اند .به سخن ديگر می خواھم بگويم
تمرکز و عدم تمرکز امری است نسبی و تازه وابسته به سنتھای ھر کشور و
ھر تمدن و بسته به موقعيت اين تمدن در جھان .
از اينھا که بگذريم اياالت در آلمان نه تنھا حوزه ی ھمکاريھای فرھنگی را
ميان خود سامان داده اند  ،بل وراسوی اين چنين چارچوبی به مسائل فرھنگی
و تأسيسات فرھنگی ورا -ايالتی يعنی تأسيسات فرھنگی فدرال و به قول ما ملی
نيز توجه می کنند .برای نمونه در آلمان می توان کتابخانه ی ملی در برلين يا
صندوق حمايت مالی از ھنرمندان در مقياس کشوری که تحت زعامت رياست
جمھوری قرار دارد يا آکادمی زبان و ادبيات آلمانی در دارمشتات و ھيأت
امنای فيلمسازان جوان در ويسبادن را نام برد که ھريک با وظيفه ای ملی در
يکی از اياالت يا وابسته به نھادی مرکزی فعاليت می کنند و به سھم خود
اھميتی توجه برانگيز در عرصه ی فرھنگ به خود اختصاص داده اند .بدين
ترتيب ھم با نقش مرکزی اين تأسيسات سروکارداريم و ھم با جاسازی ايالتی
آنھا .در زمينه ی سياست فرھنگی خارجی نيز اياالت نقشھايی به عھده می
گيرند.
ھمه ی اينھا به کنار يک تأسيس ديگر ھم در آلمان داريم که اجالس شھرھای
بزرگ نام دارد .اين اجالس دارای کميسيونھا و شعبی است که ھم جنبه ی
تخصصی دارند و ھم به امور ھماھنگی ميانم فعاليتھای شھرھا می پردازند و
ھم آن که به ياری شھرھای کوچکتر می آيند و در مسانل مھم يا حساس
ھمکاريھايی را سامان می دھد .اين اجالس در ضمن به مسائل جاری نيز می
پردازد و راجع به آنھا وضع می گيرد.
تقسيم کار نھادی در آلمان به اندازه ی کافی به مواردی نيز اشاره دارد که ميان
وزارتخانه ھا در زمينه ی فرھنگ سربرمی کشند يا به انجمنھا و اتحاديه ھايی
که در حوزه ی فرھنگ سرگرم فعاليت ھستند توجه می کند .ھر شھر در واقع
يک مدير فرھنگ دارد که مسئوليت فعاليتھای فرھنگی را به عھده دارد .به
اين مجموعه می توان فعاليتھا »کمون« ھا را افزود که ساختار قانونی خاصی
دارند .بدين ترتيب در آلمان ساختار سياستگذاری فرھنگی بسيار پيچيده و
بغرنج است .درواقع در ارتباط قرار دارد با ساختار تصميمگيريھای اجتماعی
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و سياسی .ھمه چيز نامتمرکز است و در ھمانحال به نحوی مرتبط با مرکزيت
و حاال مرتبط با اتحاديه ی اروپا.
 – ۵در فرھنگ »وبستر« عنوانی و جود دارد که به پھنه ی سياست فرھنگی
نگاه می اندازد .سياست فرھنگی به اعتبار اين فرھنگ مجموعه ی ارزشھا و
اصول ھدايت کننده ی ھر کليت اجتماعی در زمينه ی امور فرھنگی است.
برای مثال يک فرد می تواند خيلی روشن موقعيت خود را بيان کند و به واقع
سياستی را پی بگرد .اگر کسی بگويد » من می خواھم در نوشته ھايم از زبان
سکس – محور)= يعنی تأکيد گذاری بر جنسھا( بپرھيزم« در عمل سياستی را
به اجرا گذاشته است .اما ھمه می دانند که سياستھا ازحد اين مقوله وراتر می
روند و بغرنج ترند و بيانگر ارزشھای سازمانی و معيارھايی به شمار می آيند
که بنيانھای تصميمات اتخاذ شده ی يک مجموعه را می سازند.
اغلب ،حکومتھا سياستھای فرھنگی را سامان می دھند و به اجرا می گذارند.
فرھنگ وبستربا توجه به موقعيتھای کشور آمريکا حوزه ھای مختلفی را نام
می برد :از مدرسه گرفته تا کنگره و حتی کاخ سفيد ،و در کنار اينھا می توان
از بسياری از تأسيسات بخش خصوصی نام برد،از شرکتھای بزرگ گرفته تا
سازمانھايی که در مقياس اجتماعات و جامعه ھای کوچک فعاليت دارند.
سياستھا  ،راھنماھا و نشانه ھايی فراھم می آورند جھت ھدايت کسانی که در
حوزه ی تصميمگيری قراردارند و تصميماتی را اتخاذ می کنند و اقدامھا و
اعمالی را تدارک می بينند که برزندگی فرھنگی تأثير می نھند.
سياست فرھنگی در واقع به دوصورت متجلی می شود .در يک سو سياست
فرھنگی آشکار قراردارد  .در عرف زبان دانشگاھی اين وجه را سياست
فرھنگی اعالم شده می ناميم .اين جنبه از سياست ،فراگردی را می نماياند که
يک دستگاه صاحب مسئوليت ان را طراحی و پيگيری می کند .آشکارترين
نمونه ای که در اينجا داريم ھمان سياستھايی ھستند که يک وزارت فرھنگ يا
فرھنگ و ھنر طراحی می کند و از راه تأکيدگذاری بر سياستھا و اصول
عملی  ،سيمای ھدفھايش را به نمايش می گذارد .کافی است به سياستھای يک
وزارت فرھنگ و ھنر در زمينه ی حمايت از تأتر يا ھنرھای نمايشی پی می
گيرد.
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در مقابل  ،سياستھای فرھنگی نا آشکار يا اعالم نشده را داريم .در بيشتر
موارد اين نوع از سياستھا در کشورھای مختلف واقعيت دارند به خصوص در
کشوری چون اياالت متحده ی آمريکا .در اين کش.ر وزارتخانه ای به نام
فرھنگ يا ھنر نداريم .در اين کش.ر سياست فرھنگی خصلت آشکار و به
اصطالح ندارد و به گونه ای صوری تعريف و اعالم نشده اند .در چنين حالتی
ناچار بايد آثار و پيامدھای فرھنگی اقدامات اجتماعی را مورد توجه و سنجش
قرار داد .برای مثال نمونه ای که می توان در اينجا به بحث گذاشت  ،پديده ی
»نوآرايی شھری« يا» بازسازی شھری« است .نوسازی شھری وقتی به ميان
می آيد که بخواھيم سياستھايی را جھت نوسازی زيرساختھای زوال يابنده يا
انحطاط يابنده ی شھری به کار بيندازيم يا بخواھيم شرايط زيستی را در برابر
جرم و جنايت يا ازدحام جمعيت مصون و ايمن سازيم .اين اثرگذاری احتماعی
بر زيست فرھنگی به صورت تخريب محيط فرھنگی نيز نمايان می شود .به
خصوص وقتی که تاالرھای اجتماعات يا گونه ھايی ديگر از بناھا و فضاھايی
که عطر وبوی خاصی به حيات فرھنگی می بخشيده اند براثر تحول شھری
ويران می شوند يا تبديل می گردند ،به ھمان ميزان يا حتی بيشتر حيات
فرھنگی را زير نفوذ خود می گيرند و در نھايت نوعی از زندگی را تبديل به
نوعی ديگر می کنند که گاه ھيچ الفتی با جلوه ھای نيرودھنده و شکوفنده ی
فرھنگی ندارند.
به زبان حقوقی می توان اين وجه دوم از سياست فرھنگی را که برآمد
سياستھای اجتماعی اند  ،سياست فرھنگی »دوفاکتو«) ( de factoنام نھاده
اند .اين سياست دوفاکتو در واقع پيامد فرعی سياست اجتماعی محسوب می
شود و به معنای آن است که سياسگذار اجتماعی بی آن که از آثار جانبی
سياست خود آگاه باشد ،اثربخشی فرھنگی نيز به بار می نشاند.
 - ۶در اينجا خوب است نگاھی بيندازيم به کتاب معروف »آگوستن ژيرار« و
ببينيم او چه تعريفی از سياست فرھنگی به دست می دھد .به واقع ھمين
تعريفھايی که ژيرار از حوزه ی توسعه ی فرھنگی فراھم آورد مدتھا خزانه ی
واژگان انديشگران اين حوزه را تحت نفوذ خود قرارداده بود به حدی که
فرھنگ وبستر نيز تعريف خود را از سياست فرھنگی با ارجاع به »ژيرار«
ادا می دھد .اما برای آن که تصويری بھتر از مفاھيم تنپيم شده توسط »آگوستن

131

ژيرار « داشته باشيم بھتراست با مراجعه به اصل کتاب چند تعريف را در
ارتباط با ھمين مقوله از او نقل کنيم.
نخست تعريفی دارد از زندگی فرھنگی  .اين زندگی را حاصل جمع ھمه ی
اعمال و رفتارھايی می داند که بر توانايی انسان در زمينه ی به بيان درآوردن
خود تأثير می نھد ،موقعيت او را در جھان تعيين می کند،محيطش را می
آفريند و با ھمه ی تمدنھا ارتباط برقرار می سازد .به باور »ژيرار« بخشی از
اين زندگی فرھنگی بر اثر ھزينه کردن زمان و پول قابل سنجش است اما در
ھمان حال بايد در نظر داشت که گاه معرف چيزھا و وضعيتھايی است که
٨٨
عمدتا ً فرھنگی به شمار نمی آيند مانند کار و آمدوشد )=حمل و نقل(.
به ھمين اعتبار وقتی از توسعه ی فرھنگی سخن می گوييم به معنای آن است
که زندگی فرھنگی به اعتباری که آمد توسعه می يابد و با شکلھای ديگر
توسعه ارتباط پيدا می کند .در اينجاست که می توانيم از سطح توسعه نيز سخن
بگوييم و بکوشيم اين سطح را به مدد شاخص يا شاخصھايی اندازه گيری
٨٩
کنيم.
با اينحال بايد توجه داشت که اصطالح توسعه ی فرھنگی اصطالحی است دو
معنايی و تا اندازه ای مبھم يا نيازمند بازتعريف .اين دشواری از سويی بدان
سبب سربرمی آورد که ھم واژه ی فرھنگ در معرض ھزاران تعريف قرار
گرفته است و ھم واژه ی توسعه .اما اين جنبه را نبايد تنھا معضل اين مفھوم
دانست .معضل واقعی در اينجا بر اثر ترکيب اين دواژه پديدار می شود .در
چنين حالتی نه فقط با دو مفھوم کلی سرو کارداريم ،بل اين امکان نيز وجود
دارد که در ارتباط با فرھنگی و توسعه از سويی به نمود و خصوصيت فردی
در اين ترکيب توجه کنيم يا به معنای جمعی در ھر دو واژه و در ترکيب اين
دو باھم .آيا ما توسعه ی فرھنگی فرد را منظور می کنيم يا توسعه ی فرھنگی
گ
جامعه را يا ھر دو را باھم؟ از اين گذشته آيا در ارتباط با فرھنگ به فرھن ِ
واال يا عالی مرتبه نظر می اندازيم که در اين صورت اين فرھنگی عالی که
خود در جامعه نوعی »خرده فرھنگ« محسوب می شود ميتنی بر ارزشھايی
است که اين ارزشھا را نمی توان توسعه داد يعنی اگر چيزی ارزش محسوب
88

‐Girard,Augustin.Cultural Development:experiences and
policies.UNESCO.1983.Pp.170.
89
‐Ibid.Pp.170‐171.

132

می شود در اين صورت آن ارزش را بايد حفظ کرد .بدين اعتبار در اينجا
وقتی از توسعه ی فرھنگی سخن می گوييم ھدفمان دسترسی به اين ارزشھا
خواھد بود  ،نه توسعه ی ارزشھا .پس توسعه در اينجا به معنای گسترش
بخشيدن به ميزان دسترسی موجود قلمداد خواھد شد و کميت بدين اعتبار معنا
خواھد گرفت .در ھمينجا »آگوستن ژيرار« می نويسد اگر منظورمان از
توسعه ی فرھنگی توسعه ی خرده فرھنگھا در يک جامعه باشد در اين حالت
بايد به معنای انسان شناختی فرھنگ نظر بدوزيم و به توسعه ی ھمه ی خرده
فرھنگھای يک جامعه روآوريم و سطح خالقيت ھنری و تسعه و گسترش
مشارکت فردی را در اين جريان تقويت کنيم ٩٠ .البته اگر بخواھيم اين بخش
از استدالل »ژيرار« را پی بگيريم بايد بگوييم در نظر ما ھمه ی اين خرده
فرھنگھا ارزشی برابر دارند و ھدف توسعه فرھنگی تقويت ھمه ی خرده
فرھنگھا خواھد بود .چنين نگرشی ما را وارد عرصه ی ديگری از اين مقوله
خواھد کرد که به ھر حال مقصود اين بخش کنونی نيست.
نکته ی در خور توجھی که »ژيرار« می گويد اين است که گرچه اين مفھوم
بغرنج ،چند معنايی و به قول او گمراه کننده است اما به ھر حال »کار می
کند« يعنی می خواھد بگويد فايده ی عملی ھم دارد» .ژيرار« از مديران
سطحوح ميانی در وزارت فرھنگ فرانسه بود و با فعاليتھای عملی در حوزه
ی تحققی و اسناد فرھنگی آشناييھای ملموس داشت .در آن ھنگام من ھم در
ھمان زمينه ھای مورد عالقه ی او کار می کردم .در پاريس او را ديدم و در
ھمان يکی دو گفتگويی ک با او داشتم نکته ھا آموختم .نخست آن که فروتن بود
و مانند ماھا بزرگ انديشی نداشت .می دانست چه می کند و چه می خواھد
بکند .دستگاه او دستگاھی کوچک بود .اسناد فرھنگی گردآوری می کرد و
تحقيقات کاربردی انجام می داد .من ھم ھمين کارھا را می کردم با اين تفاوت
که کار او در کشورش شناخته شده بود و به دست پسينيانش ادامه يافت اما کار
من زير دست و پا له شد به خصوص پس از انقالب .آنچه بعدھا يکی دوبار پی
گرفتند چيزی بود يکسره منقطع و گسيخته .حاصل آن که وقتی »ژيرار« می
گفت مفھوم توسعه ی عملی جنبه ی کاربردی دارد می دانست چه می گويد .در
ارتباط با بازديدکنندگان موزه ھا و تاالرھای نمايش تحقيقاتی در فرانسه انجام
می شد که ھمه فايده ی عملی داشتند .در ايران اما درآمد نفت نمی گذاشت
‐Ibid.P.171.
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برنامه ھای فرھنگی با در نظرگرفتن کارآيی ھر فعاليت توسعه بيابد .بسياری
فعاليتھا تنھا براثر عالقه ی مديريت سطح باال توسعه می يافت.
توسعه ی فرھنگی به دو شکل تحقق می يابد .نخست به شکل طبيعی يعنی بی
آن که برنامه و ھدف خاصی در جھت توسعه ی فرھنگی سازماندھی شده
باشد .برای مثال وقتی که خانواده ھا پس از جنگ جھانی دوم در اروپا دستگاه
ھای راديو خريد و بسياری از خانواده ھا دارای راديو شندن ،در عمل ميزان
گوش فرادادن به موسيقی افزايش يافت و معلوم شد که شمار بيشتری به ميزان
زيادتری به نواھای موسيقی گوش فرا می دھند .اين امر در واقع به سبب بھبود
سطح زندگی به وقوع پيوست .براثر بھبود سطح زندگی يا به بيان اقتصادی و
آماری براثر ارتقائ سطح زندگی ف تھداد بيشتری صاحب راديو شدند و به
تبع آن به موسيقی نيز گوش فرادادند که اين امر را بايد نتيجه ی ناخواسته ی
بھبود وضع زندگی به حساب آورد .در بسياری از کشورھا بھبود سطح زندگی
نتايج مختلفی به بار نشانده بوده است و ھنوز ھم به بار می نشاند اما در اين
کنار اين امر بايد به پيشرفت تکنولوژيک نيز ھمراه با اترتقائسطح زندگی توجه
داشت .توسعه ی تکنولوژيک پديده ی ديگری است که گاه با اندکی تغيير در
اختيار تعداد بيشتری قرار می گيرد .اينھا ھمه به ھر حال به ھوعی درر
مقياس فرعی رخ می دھند اما به توسعه ی فرھنگی نيز منجر می شوند .در
زمانی که »آگوستن ژيرار« از دستگاه ھای راديو و موسيقی سخن می گفت
ھنوز دسکھای ھمراه و تلفنھای ھمراه توسعه نيافته بودند .در اين ارتباط و
البته ھمراه با توسعه ی تکنولوزی رايانه ای امکاناتی در استرس مردم خاصه
جوانان قرار گرفته است که تصور آن ھم نمی رفت .در اين موارد سخن بسيار
است تنھا به برخی اشارات بسنده می کنم.
در کنار اين نوع از توسعه البته توسعه ی انديشيده و خواسته را ھم داريم .اين
مورد دوم االبته به راستی و مستقيم با توسعه ی فرھنگی برنامه ريزی شده
سرو کاردارد که موضوع مورد توجه برنامه ريزان فرھنگی است.
نکته ی ديگريی که »ژيرار « تعريفی از آن به دست می دھد اصطالح »اقدام
فرھنگی« است که در جايی ديگر به آن اشاره داشته ام .اقدام فرھنگی را برابر
نھاده ای گرفته ام برای » .« CULTURAL ACTIONاين مفھوم نيز خصلتی
ترکيبی دارد .در اينجا نيز با ابھام و با واژگانی ناسازگاربا ھم سروکارداريم.
يکی به قلمرو آرزوھای رفيع و متعالی و اميدھای پارسايانه تعلق دارد که

134

ھمان فرھنگ است در حالی که واژه ی اقدام را دارای خصلتی واقع گرايانه
می دانند که در نھايت صبغه ای اقتصادی دارد» .ژيرار« می نويسد اگر اين
دو واژه را به ھم می پيونداند بدان سبب است که می خواھد بگويد شکلی از
اقدام داريم که خصلتی فرھنگی دارد .نيت اين نوع از اقدام آن است که فرد را
صيقل دھد و بيارايد .در
قادر سازد از راه فرھنگ واقعيت را مھار کند ،
نتيجه اقدام فرھنگی کارگزاران مختلف اقتصادی،اقدامی است که از عھده ی
پاسخگويی به نيازھای توسعه ی فرھنگی شتابان برآيد.
تا وقتی که ميان دو مفھوم فرھنگ و اقدام انشقاق و جدايی به چشم
بخورد،فرھنگ گرايشی باطنی می يابد و محدود می شود به تعدادی اندک از
مردمان ،در حالی که در چنين وضعی اقدام خصلتی غيرفرھنگی به خود می
گيرد و انسان را انسانی اقتصادی فرض می کند و در نھايت او را ويران می
سازد» .ژيرار« براين باور است که ازراه اقدام فرھنگی يعنی از راه موزون
کردن ارتباط ميان فرھنگ و اقدام  ،و استقرار رابطه ای ھارمونيک ميان ھنر
و اقتصاد به ھمان گونه ای که در جامعه ھای سنتی وجود داشته است اما براثر
صنعتی شدن تخريب گشته است ،می توان به انسجام دست يافت و از انشقاق و
گسستگی پرھيخت ٩١.به واقع »ژيرار« با رسيدن به چنين تعريفی افق سياست
فرھنگی را بارور ساخته است و نگاھی تازه به کوششھای مبتنی بر اقدام
فرھنگی طراحی کرده است .از ھمين جاست که تعريف او از سياست فرھنگی
نيز منسجم می نمايد.
»ژيرار« معتقد است با توجه به چنين دريافتی ازاقدام فرھنگی است که
سياست فرھنگی بايد معنايی دقيق بيابد و ازواژه ی سياست منشعب شود .بدين
اعتبار سياست نظامی است مرکب از ھدفھای غايی  ،مقاصد و ابزارعملی و
واقع بينانه که گروھی آن را پی می گيرد و دستگاه اقتدار يعنی حکومت آن را
به اجرا می گذارد .از اين رو می توان کوشيد در يک اتحاديه ی کارگری ،يک
حزب سياسی،يک جنبش آموزشی  ،در يک نھاد ،در يک تأسيس تجاری –
اقتصادی،يک شھر يا در چارچوب يک حکومت به شناسايی سياست فرھنگی
آن مورد مشخص که می توان آن را در اينجا »کارگزار« نام نھاد  ،روآورد.
حال صرف نظر از اين که کارگزار که باشد سياست شامل سه بخش می
شود:وجود ھدفھای غايی ) يعنی درازمدت(؛ مقاصد يا ھدفھای ميان مدت
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)يعنی ھدفھای قابل سنجش و ميانی( ودراختيارداشتن ابزار ) يعنی نيروی
٩٢
انسانی،توان مالی و قانونگذاری( در يک مجموعه ی به ھم پيوسته و منسجم.
با توجه به تقسيم بندی فوق »ژيرار« بر اين عقيده است که ھدفھای نھای يا
غايی را گروھی اندک تعيين می کند که او اين گروه را »مردان خرد« يا
»عقال« می نامد .البته اين گروه او را می توان حکومت يا ھيأت مرکزی يک
حزب يا سازمان نامی .مھم اين است که او اين گروه يا اين عده از
تصميمگيران را متفاوت می داند از کسانی که ھدفھای ميانی يا مقاصد ميان
مدت را تعيين می کنند .اين عده ی دوم را »کارشناس « می نامد .گروه سوم
که شامل ابزار می شود به دست کسانی سرو سامان می يابد که آنان را »ديوان
ساالران« می داند .فراگرد سياستگذاری بسته به اين که کمابيش دموکراتيک
باشد به ھمان ميزان در اختيار کسانی قرار می گيرد که آنان را »تکنوکرات«
نام می گذارد .اين تکنوکراتھا يا فن ساالران بايد ھمواره ابزاری در اختيار
داشته باشند تا بتوانند نتايج برآمده از ھر سياست به اجرا درآمده ای را بسنجند
و در پرتو اين نتايج ،دست به تجديد نظر بزنند و ھدفھای غايی ،مقاصد ميان
مدت و ابزار را از نو بازتعريف کنند .اين چنين نظامی البته يک نظام منطقی
در يک سيستم برنامه ريزی دموکراتيک است.
» -٧کارون آتالس« از مشاوران فرھنگی شھر نيويورک و عضو گروه کار
به منظور تھيه ی برنامه ای فرھنگی برای اين شھر در مقاله ای راجع به
سياست فرھنگی ،معنا و بازده آن می نويسد سياست فرھنگی با ھمه ی مسائل
عمده ی جامعه ی ما سروکاردارد :اليه بندی اقتصادی،روابط نژادی،روابط
بين المللی،آموزش و توسعه ی اجتماعی ٩٣.شھر نيويورک و کوشندگان آن
ھمواره سعی داشته اند اين شھر را به يک مرکز عمده ی فرھنگی تبديل کنند و
به يک اعتبار آن را پايتخت فرھنگی اياالت متحده ی آمريکا بسازند.
آنچه در اينجا مھم است اين است که ما با گرشھای يک فعال و مشاور فرھنگی
در ارتباط با معنای سياست فرھنگی برای يک شھر آشنا می شويم .اين نگاه
بی ترديد تفاوتھايی دارد با نحوه ی نگرش به سياست فرھنگی در مقياس ملی
92
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يا تمدنی .به باور »کارون آتالس« سياست فرھنگی گستره ای بس وسيع
دارد:از صرف شام در خانه را در برمی گيرد تا تاالرھای اجتماعات بنيادھا و
شرکتھا و تأسيسات عمومی .ھنگامی که خانواده ای می خواھد فرزندش را
آموزش دھد  ،دست به گزينشھايی می زند که شامل زبان ،سنتھا وتاريخ خاص
يک گروه قومی می شود.ھمه ی اينھا را بايد بخشھايی از سياست فرھنگی
برشمرد .در ھمين حال ھنگامی ھم که شرکتی تصميم می گيرد نيرويش را
متوجه توريسم فرھنگی سازد يا به حراست از بناھای تاريخی توجه کند  ،اينھا
را ھم بايد گوشه ھايی از سياست فرھنگی به حساب آورد .ھنگامی که
ضوابطی برای اعطای کمک ھزينه ی تحصيلی يا حتی پژوھش طراحی می
شود در واقع بايد چنين ضوابطی را بخشی از يک سياست فرھنگی دانست .
ھمگرايی تلويزيون ،اينترنت )= شبکه ی جھانی(،و رسانه ھای شمارگرھمه
در چارچوب سياست فرھنگی قرار می گيند .سپس می گويد اغلب مردم تصور
می کنند و برزبان می آورند که ما سياست فرھنگی نداريم يا نمی خواھيم  ،در
حالی که ما سياستھای فرھنگی متعددی داريم فقط راجع به آنھا صحبت نمی
کنيم .چالش مھمی که در برابر ما قرار دارد اين است که بتوانيم نگرشی
روشن ،تکثرگرا درارتباط با سياستگذاری فرھنگی سروسامان دھيم که قادر
باشد ارتباطی ميان فرھنگ،ھنر و ديگر گوشه ھا و جنبه ھای زندگی برقرار
کند.
به گفته ی »کارون آتالس« سياست فرھنگی دو جنبه دارد :ھم محصول است
و ھم فراگرد .سياست فرھنگی چارچوبی است برای ساختن ضوابط و
تصميماتی که براثر روابط و ارزشھای اجتماعی به ما رسيده اند» .آتالس«
ھم می گويد در بخش در خور توجھی از تاريخ اياالت متحده ی آمريکا
سياست رسمی حکومت  ،سياست فرھنگی نداشتن بوده است .به ھمين سبب ھم
حکومت اياالت متحده ی آمريکا از گفتگوھای مرتبط با سياست فرھنگی که
توسط يونسکو راه اندازی شده بود دوری می جست .حال »آتالس« می گويد
سياست نناميدن چيزی بدين معنا نيست که سياستی وجود ندارد .سياستھای
فرھنگی خواه عمومی باشند و خواه خصوصی،خواه آشکار باشند و خواه
ناآشکار  ،در ھمه ی دورانھا وجود داشته است .در اياالت متحده ی آمريکا به
طور متعارف سياست و سياستگذاری خصلتی درونی و ناآشکار يا اعالم نشده
دارد و از ھمين رو نيزاغلب نامرئی می نمايد .بدين سبب است که فرھنگ در
بستر ديگر ابعاد زندگی جاسازی شده است .شايد به ھمين علت است که وقتی
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ھم که فرھنگ به خطر می افتد و آسيب پذير می شود  ،حمايت از فرھنگ
اھميت پيدا می کند .از سوی ديگر اين نحوه ی رويارويی و تماس برقرار
ساختن با فرھنگ باعث می شود که قادر نباشيم به درستی در باره ی ارزش
ھنر و فرھنگ در جامعه ی خود به گفتگو بنشينيم .با توجه به اين چيزھاست
که در نتيجه می توان گفت سياستھای ناآشکار در ضمن می توانند غير
دموکراتيک و غير قابل سنجش از آب درآيند.
در تاريخ اياالت متحده ی آمريکا ترکيبی پديدارشده است که فرھنگ را با
سياستھای عرصه ی عمومی به ھم آميخته است .دردوران جنگ سرد ھنر و
فرھنگ با سياست خارجی پيوند خوردند و درھم آميختند .فعاليتھای اجتماعی
در دھه ی سی قرن بيستم ميالدی و ھمچنين برنامه ھای جامع آموزشی در دھه
ی ھفتاد ھمين قرن فرصتھايی برای ھنرمندان فراھم آوردند تا از راه ھنر خود
در برنامه ی بازسازی اياالت متحده ی آمريکا شرکت کنند .با اين حال سياست
فرھنگی عرصه ی عمومی به تدريج تغيير يافت  .در سالھای دھه ی شصت
ميالدی قرن بيستم ھنر و فرھنگ وجھه ای مستقل به نمايش گذاشتند و
خواستار حمايت فعاالنه ی حکومت گشتند .ھمين توجه خاص به ھنر و جدا از
سياستھای اجتماعی در عرصه ی عمومی به برپايی دستگاھی انجاميد نام
موقوفه ی ملی ھنر) .( National Endowment fort he Artsدر سالھای
ھشتلد و نود ھمان قرن بيستم ميالدی جنگھای فرھنگی موقعيتی خاص برای
ھنر و فرھنگ به بار آوردند و آنھا را تبديل کردند به تکيه گاھی به منظور
پرتوافکندن بر طبيعت متفاوت آمريکا در مباحث جدلی .اين جريان با تحولی
ديگر پيوند خورد که حرفه ای شدن عرصه ی ھنرھا نام گرفته است .فراگرد
حرفه ای شدن در طی سالھا شکل گرفته بود و مھم آن که اين فراگرد به عقيده
ی »آتالس« نوعی سلسله مراتب فرھنگی ايجادکرد که از نظر اجتماعی و
تاريخی مبتنی بود بر تفاوتگذاری ميان ھنرعالی و ھنر نازل.
»کارون آتالس« می گويد مردم اغلب براين تصورند که سياست عرصه ای
صرفا ً عمومی اما نبايد از ديده دور داشت که سياست فرھنگی در قلمرو
عمومی به تنھايی عمل نمی کند .اياالت متحده ی آمريکا توانسته است ترکيبی
يگانه پديدآورد و ھنر و فرھنگ را در ھمه ی سطوح  ،از حکومت گرفته تا
بنيادھای خصوصی و حتی کمک دھندگان فردی که خود ھنرمندان را ھم می
توان در اين رده جای داد ،از حمايت و پشتيبانی بھره مند کند .در عمل
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پشتيبانيھای مالی و دالرھای حکومتی اھرمی شدند در جھت حمايت از بخش
خصوصی .فرض براين بود که از کوششھای غيرانتفاعی پشتيبانی می شود.
در واقعيت اما خصوصی سازی فرھنگ در معرض تھديداتی جدی قراگرفت و
حتی از سوی رسانه ھا و فرھنگ تجاری ناچار می بايد به بقای خود بينديشد.
فرھنگ تجاری به تدريج تبديل گشت به فرھنگ غالب  .در مجموع فضايی
پديدار گشت که تشکيل شده بود از فرھنگ تجاری،جھانی شدن ،دگرگونيھای
جمعيتی ،فرھنگ مھاجران .اين مجموعه ھمه را به فکر فروبرد و ھمگان
دريافتند نمی توانند تنھا به مدد چارچوبھای محلی و حتی ملی به سياست
فرھنگی جامعی بينديشند .بغرنجی برآمده از تحوالت ملی و جھانی به
رويکردھايی متفاوت از رويکرد سنتی نياز داشت.از اين رو ديگر نمی شد
سياست فرھنگی را از نظر معنايی و مفھومی محدود ساخت به حمايت مالی از
يک يا چند طرح  .اکنون بايد سياست فرھنگی را در قالبھايی بزرگتر دنبال
کرد .فرھنگ را بايد در بستر سياستھای آموزشی يا فضای بھدداشتی ،مجتمع و
شھرسازی يا در حوزه ی توسعه ی اقتصادی جاسازی کرد.اين امر به معنای
توجه کردن به معافيتھای مالياتی درارتباط با فعاليتھای خيريه و نيکوکارانه و
توسعه ی شھری خواھد بود .سياستھای مرتبط با حق مؤلف و حمايت از حق
معنوی بادرنظرگرفتن توسعه ی تکنولوژيک در دو جبھه ی حقوق فردی و
جمعی از اھميت برخوردار گشتند .بدين ترتيب سياست فرھنگی ھم به ھنگام
عقد قراردادھای تجاری و ھم به ھنگام پشتيبانی از ايجاد مجتمعھای مسکونی
اھميت دارد و ھم به وقتی که از آزادی بيان دفاع می کنيم يا از معضالت حمل
و نقل سخن می گوييم .تصميماتی که در ارتباط با حمايت از فضای عمومی
باتوجه به اينترنت )= شبکه ی جھانی( اتخاذ می کنيم بی ترديد سياست
فرھنگی به حساب می آيند.
در واقع »کارون آتالس« با توجه به پيشينه ی فرھنگی آمرکا فھرستی از ھمه
جيزھا و موضوعاتی که سياست فررھنگی به شمار می آيند برمی شمرد و به
مخاطبان خود در شھر نييورک توجه می دھد که نبايد از سياست فرھنگی
بھراسند يا از آن دوری بجويند .برخی از اين استداللھا برای کسانی که خارج
از مباحث جاری در آمريکا قرار دارردن چندان مھم نمی نمايد باما برای او
ھمچون يک آمريکايی و برای ما که می خواھيم جايگاه سياست فرھنگی را
درآمريکا بيابيم از اھميت برخوردارند .برخی اصطالحاتی را ھم که او به کار
می گيرد باتوجه به پيشرفت تکنولوژی در آمرييکا البته برای ھم حائز اھميت
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اند .مثل وقتی که از وابستگی متقابل محيط فرھنگی سخن می گويد .نکته ھايی
ھم دارد که برخی از آنھا نيازمند توضيح و تفسيرند .او دموکراسی فرھنگی
ھمان قدر توجه می کند که به شھروندی فرھنگی .اين دومی را پيوند ميان
فرھنگ و ھويت در يک دموکراسی لرزان می داند و بر اين تصور است که
اين شھروندی مبتنی است بر ارشھای مساوات،دسترسی آزادانه به
فرھنگ،مشارکت و برخوردار بودن از حقوق فرھنگی .او ھم مانند کميسيون
جھانی حق فرھنگ وتوسعه معتقد است که جوھر خق فرھنگی اين است که ھر
فرد بتواند به طور کامل در زندگی فرھنگی مشارکت داشته باشد .به ھمين
شکل نيز معتقد است مبحث ارزشھا و سياست فرھنگی در خالء شکل نمی
گيرد .مسائل مرتبط با قدرت را نيز بايد جزيی از سياست فرھنگی دانست.
»کارون آتالس« سرانجام تأکيد می کند که ھنوز در اياالت متحده ی آمريکا
گزارشھايی پی در پی ،جامع و منسجم از عملکرد سياست فرھنگی نداريم.
سياست فرھنگی به باور او نيازمند آن است که بر مبنايی قابل اعتماد و مبتنی
بر اطالعاتی جامع سامان بيابد .در آمريکا با آن که دگرگونيھايی در زمينه ی
نوع نگاه به سياست فرھنگی رخ داده است با اين حال ھنوز بسياری از
انديشيدن به سياست فرھنگی سرباز می زنند و از پذيرش چنين مفھومی
خودداری می کنند.
با اين که ھنوز تصور براين است که سياست فرھنگی مفھومی جا افتاده در
اياالت متحذه به حساب نمی ايد با اين حال با شکلگيری و پايه گذاری مراکزی
تحقيقاتی و آموزشی در ھمين کشور روبه رو می شويم که خاصه در زمينه ی
تحقيقات دلبستگيھايی فزاينده نشان می دھند .فھم و درک سياست فرھنگی در
آمريکا ھنگامی ميسر می شود يا به در ستی از جامعيت برخوردار می شود که
ما به سطح ملی اکتفا نکنيم و فعاليتھای فرھنگی را در مقياس اياالت مورد
توجه قرار دھيم .در تحقيقی که در مرکز سياست فرھنگی دانشگاه شيکاگو
انجام شده است به اين نکته توجه شده است و از سياست فرھنگی در سطحی
سخن رفته است که به فعاليت فرھنگی می پردازد .اين سطح را شايد بتوان
سطح واقعی نيز نام نھاد .زيرا امکان دارد که مفھوم سطح ايالتی چندان وافی
به مقصود واقعی نباشد يا نتواند ژرفای اين قصد را دربربگيرد.
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»مارک شوستر« در تحقيقی تفصيلی خواسته است به ابعاد اين جريان
بپردازد ٩٤.بر اين باور است که بيشتر تحقيقات در زمينه ی سياست فرھنگی
به نقش حکومت مرکزی توجه کرده اند و می کنند .می گويد از ھمين زاويه
سعی شده است رويکرد حکومتھای مرکزی در زمينه حمايت از ھنرھا ،
صنايع خالق و ميراث سنجيده شوند .به باور او پژوھش در زمينه ی سياست
فرھنگی در زير -سطح ملی از توجه کافی بھره مند نشده است .اين گفته ی او
به اياالت متحده محدود نمی شود .به اياالت کانادا نيز اشاره می کند و اياالت
استراليا را نيز بر می شمرد .معتقد است در اين سطوح است که حمايتھايی
گسترده از فرھنگ سامان داده می شوند .البته او در اين تحقيق قصد دارد با
توجه خاص به مورد اياالت در آمريکا کار خود را بيارايد و به انجام رساند.
بايد توجه داشت که مفھومی ساختن »سياست فرھنگی« ھمچون عرصه ی
سياست عمومی خود به خود پديده ای اخير و به ھرحال نه چندان قديم به شمار
می رود خاصه در اياالت متحده ی آمريکا که به طور سنتی از »سياست
فرھنگی« پرھيز می شده است و نمی خواسته اند »سياست فرھنگی« داشته
باشند و گرفتار کاربردھا و عواقب »ھدايت کننده ی« آن شوند » .مارک
شوستر« می نويسد پرس و جو در ارتباط با سياست فرھنگی و تحقيقات مرتبط
با آن به طور متعارف يا متوجه سطح ملی بوده است يا پايين ترين سطح محلی
که معموالً منجر می شده است به مطالعات موردی در ارتباط با مؤسسات
خاص ،در يک کالم يعنی مطالعات ُخرد و اغلب محدود يا با اصطالح ظريف.
مطالعات سياست فرھنگی در مقياس ملی به خصوص در »يونسکو«
سربرآورد و به صورت مجموعه ای مشھور به نام» مطالعات و اسناد« در
ارتباط با سياست فرھنگی انتشار يافت يا در مجموعه ی کتابھای کوچکی که
شورای فرھنگی اروپا تدارک ديد ،تبلور پيداکرد .انتشار اين دو مجموعه به
معنای آن نيست که ده ھا نوشته و تخقيق به صورت کارنوشت يا طرح تحقيقی
در زمينه ی سياست فرھنگی ملی پديدار نشده باشد .از اين چيزھا بسيارداريم.
در مقابل شمار نوشته ھا و کتابھايی که به سياست فرھنگی در مقياس محلی
عالقه نشان داده اند يعنی آن دسته ی دوم ،کمتر بوده اند يا بيشتر زير چتر
مطالعات بزرگتر يعنی ملی قرارر گرفته بوده اند.
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اگر اين دودست مطالعه يعنی مطالعه ی سياست فرھنگی در مقياس ملی و آن
ميانی
دومی يعنی مطالعات ُخرد را کنار بنھيم  ،شمار مطالعاتی که به سطح
ِ
حکومتی توجه کرده باشند به مراتب کمتر از آن دو دسته است .منظور
»مارک شوستر« در اينجا مطالعاتی است که به سطح ايالتی در آمريکا يا
استراليا يا کانادا اختصاص يافته اند .در ھمين رده نيز از کمبود يا فقدان
مطالعات سطح ميانی در ارتباط با اياالت آلمان که به آلمانی آنھا را »
 «Länderمی نامند و اياالت اتريش )دارای نامی مشابه به زبان آلمانی ( و
حتی کانتونھای سوئيس نيز نام می برد ٩٥.البته بايد توجه کرد که مشوستر«
رساله اش را به سال  ٢٠٠٢انتشار داده است .اکنون در آلمان و اتريش
مطالعات سياست فرھنگی به نحوی چشمگير افزايش يافته اند به حدی که حتی
دسترسی به آنھا آسان نمی نمايد .تا جايی که می دانم البته در ھمين مطالعات
آلمانی يا اتريشی نيز شمار تحقيقات مرتبط با سياست فرھنگی در مقياس
شھری غير قابل مقايسه است با تعداد تحقيقات مرتبط با سطح ايالتی يا تعداد
مطالعاتی که در ارتباط با مأسسبات يا فعاليتھای خاص مانند حوزه ی موسيقی
يا نمايش يا جز آن انجام شده اند غير قابل مقايسه اند با شمار تحقيقاتی که در
ارباط با سياست فرھنگی در مقياس ايالتی انجام گرفته اند .تازه بايد به يادداشت
که اغلب مطالعان مرتبط با سطح ايالتی در برنامه ی بودجه ی ايالت انعکاس
پيدا می کنند .نظر به آن که ھرشھر بودجه ی مستقل دارد و تخصيص بودجه
ی ايالتی به شھرھا بغرنج و پيچيده است بنابراين بازھم نمی توان از حضور
مطالعات مستقل ايالتی به تعداد در خور توجه اشاره داشت .بنا براين با آن که
سخن »مارک شوستر« در ارتباط با اياالت آلمان و اتريش در اين اواخر
چندان از دقت برخوردار نيست اما رويکرد او درست است و می توان گفته
ای او را کمابيش تأييد کرد که سطح ايالتی به ھمان اندازه که سطوح ديگر از
توجه برخوردار بوده اند ،بھره مند نشده است.به عقيده ی اوبرای مثال دو
مورد ديگررا در مقياس ميانی نيز می توان نام برد که به اندازه ی کافی به انھا
توجه نشده است .يکی از اين دو اياالت اسپانيا ھستند که comunidades
 auto‘nomasنام دارند و ديگری شوراھای منطقه ای ھنر در بريتانيا که در
تقسيمات بريتانيايی آنھا را  Regional Arts Boards in Great Britainمی
نامند.

‐Ibid.P.1.
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»مارک شوستر« سپس دست به يک سنجش آماری می زند و نشان می دھد
که بيشترين تعداد مطالعات مرتبط با سياست فرھنگی به سياست فرھنگی در
عرصه ی ملی پرداخته اند .به مطالعات محلی نيز به ندرت عالقه نشان داده
شده است .اما فقط يکی از  ١١۶مقاله ای که درنخستين چھارده شماره ی مجله
ی بين المللی سياست فرھنگی به چاپ رسيده اند به سياست فرھنگی در سطح
ميانی توجه نشان داده است .بسيار ُخب به ھر حال می بينيم که او بر اين سطح
ميانی تأکيد می گذارد و رساله ی تحقيقی خود را از اين بابت کاری نوآورانه
می داند.
در اياالت متحده ی آمريکا بيشتر تحليلھای فرھنگی به ترتيب متوجه ميراث
فرھنگی ،صنعت فرھنگ و اين اواخر فرھنگ و توسعه بوده است .به باور او
ھيچ کاری در بارھی سياست فرھنگی با توجه به علوم انسانی شکل نگرفته
است .به ھمين سبب ھم به عقيده ی او مواجه می شويم با تأکيد گذاری بر
ھنرھا تا بر فرھنگ و بر جنبه ی ملی تا بر سطح محلی.
از نظر زبانی »مارک شوستر« نيک اگاه است که واژه ی ايالت در عرف
زبان انگليسی در آمريکا واژه ای است که در کشورھای ديگر به معنای
حکومت ملی به کار می رود  .واژه ی  stateدر آمريکا علی االصول به
ايالت اشاره دارد اما در جاھای ديگر برابر می شود با ھمان حکومت ملی يا
حکومت به معنای وسيع کلمه.
ضرورت توجه به سطح ميانی
در ھمينجا خوب است در آغاز اشاره کنم که وقتی ما از سياست فرھنگی سخن
می گوييم به واقع مرحله ی تازه ای را برزبان می رانيم که معّرف چرخشی
است از ھنر به فرھنگ .در گذشته ھمواره از سياست ھنر سخن می رفته
است .در بريتانيا با شورای ھنر روبه رو ھستيم و در بسياری جاھا خاصه در
ھمين اياالت متحده ی آمريکا ھنگامی که که از سياستھای حمايتی صحبت می
شده است منظور چيزی نبوده است جز سياست حمايت از ھنر .استعمال
اصطالح سياست فرھنگی را در قبال سياست ھنر نبايد تنھا يک گردش لفظی
به حساب آورد .اين گردش به واقع نوعی رويکرد تازه به قلمرويی گسترده تر
از گستره ی را به نمايش می گذارد.
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حاال اما می خواھيم ببينيم به چه سبب می خواھيم از سياست فرھنگی در سطح
ميانی يا به زبان ديگر در سطح ايالتی سخن بگوييم؟
نخست به سبب آن که می خواھيم حمايت از ھنر و رشته ھا و شاخه ھای
وابسته به علوم انسانی را مستقيم و بی واسطه تحت حمايت قراردھيم .اين
حمايت و مديريت مستقيم از ھنر،فرھنگ و حوزه ی علو انسانی در اياالت
متحده ی آمريکا در مقياس ايالتی مھمتر است از ھمين حمايتھا در مقياس
فدرال .از اين امر به اين نتيجه می رسيم که اھميت مالی بودجه ھای ايالتی
ھنگامی افزايش می يابند که بودجه ی فدرال و سازمانھای )= آژانسھای (
وابسته به آنھا افزايش بيابند .بحثھای مختلف در يک دوره ی زمانی پيش از
انتشار اين تحقيق در آمريکا نشان می دھند ھمه خواستار افزايش بودجه ی
»بنياد ملی ھنر و علوم انسانی« ٩٦بوده اند تا بتواند سھم بيشتری به بودجه ھای
ايالتی اختصاص دھد.
حرکت به سوی انتقال و واگذاری ی ،تفويض اختيارات و ھمچنين
تصميمگيری به سطوح پايين به ما امکان می دھد بفھميم سياست به واقع در
چنين سطوح پايينی چگونه عمل می کند و چه نقشی را به عھده می
گيرد».مارک شوستر« معتقد است که سياستھای سطح ميانی )در اينجا بخوانيد
 :ايالتی( به مراتب پيچيده ترند از سياستھای فدرال) در اينجا بخوانيد :ملی(.
سياستھای سطح ايالتی ورای محدوه ی سياستھای ايالتی در زمينه ی ھنر و
آژانسھای ايالتی ھنر  ،شوراھای علوم انسانی ايالتی  ،مؤسسات حفاظت از
آثارتاريخی،طرحھای توسعه ی محلی،پارکھا)+باغھا( ،فعاليتھای مرتبط با
تفريح و سرگرمی و بسياری ديگر از مؤسسات و طرحھا را نيز در برمی
گيرند .بدين ترتيب می بينيم که قانونگذاری،طرحھا و برنامه ھای ايالتی اثر
بخشی گسترده ای دارند وفعاليتھايشان به مراتب مھم ترومؤثرتراز فعاليتھای
متعارف مؤسسات فرھنگی وابسته به حوزه ی فرمانداری ايالتھا به حساب می
آيند .اين مجموعه از فعاليتھا را نمی توان با برنامه ھای مؤسسات اعطاء کننده
ی کمکھای مالی به سازمانھا و تأسيسات ھنری قابل قياس دانست.
سياستھای فرھنگی ايالتی طيف وسيعی از مسائل و حوزه ھا را در بر می
گيرند .اين تنوع در ضمن خواه ناخواه معنای فرھنگ را از نظر ھر ايالت
‐ National Endowment for t he Arts and Humanities.
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بازمی تاباند.ھمين طيف گسترده نه فقط نگرش ھر ايالت و سياستگذاران آن را
نشان می دھد ،بل وراتر از اين به ما می گويد ھر سياستی به چه نحو به
اجرادرمی آيد و اثر بخشی آن چيست و چگونه سنجيده می شود و چگونه بايد
به اصالح و نوآرايی روآورد.بدين ترتيب به تعدا اياالت در آمريکا دارای
سياستھای فرھنگی ايالتی ھستيم که انبوھی از تجربه را گردمی آورد و ذخيره
سازی می کند .اين تنوع البته قابل قياس باتجربه و تجربه ھای سياست فرھنگی
در سطح ملی نخواھد بود درست بدان سبب که تنوع سياستھای ايالتی به مراتب
بيشتر از تنوع برآمده از سطح ملی است و تنوع سياستھای فرھنگی چشم
اندازی بس گسترده به ھمراه دارد که به اين ميزان و به اين تنوع در مقياس
ملی سربرنمی کشد .در واقع از اين نکته ی »مارک شوستر« در ضمن می
توانيم نتيجه بگيريم که در ضمن سياست ايالتی نزديک تر به صحنه ی واقعی
زيست فرھنگی است تا سياست فدرال .اما آيا بايد از ھمين نکته به اين نتيجه
نيز رسيد که سياستھای ايالتی يکسره از ھم متمايزند وھيچ قرابتی باھم ندارند؟
چنين دريافتی از سياستگذاری ايالتی يا به اعتبار ديگر سياستگذاری ميانی
نادرست است و حتی گاه زيانبار .سر فرصت به اين جنبه از قضيه توجه
خواھم داد که چنانچه سياست ايالتی يا سطح ميانی با سياست ملی الفتی نشاندھد
و از آن گسسته عمل کند به ھمبستگی فرھنگی و شکوفايی ھنری در مقياسی
وسيع آسيب وارد می کند.
باز می گرديم به نکته ھای »مارک شوستر« .او بر اين باور است که سياست
فرھنگی ايالتی اھميتی فزاينده کسب می کند و گامی است مھم در جھت منافع
کسانی که به سالمت و ثبات ھنر و فرھنگ و علوم انسانی در زندگی آمريکايی
می انديشند و به اعتالی کيفيت زيست در سراسر آمريکا دلبستگی نشان می
دھند .با اينحال خود او تأکيد دارد که ھنوز درکی ظريف از سياست فرھنگی
در مقياس ايالتی شکل نگرفته است .سياست فرھنگی ايالتی از نظر او
حاصلجمع فعاليتھای ناھمانگ و کمابيش مستقل شمار زيادی از مؤسسات و
کارگزاريھا ايالتی و سازمانھا و نھادھای ايالتی است ٩٧.از اين گذشته در
آمريکا تجزيه و تحليل سياستھای فرھنگی در مقياس ملی و ايالتی نيازمند
بررسی و سنجش ارتباطات ميان »بنياد ملی ھنر و علوم انسانی« با انواع

‐Ibid.16.
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سياستگذاريھای فرھنگی خاصه ايالتی است .در اينجا به اختصار اشاره ای می
کنم به بنياد ھنر و علوم انسانی.
در سپتامبر  ١٩۶۵رئيس جمھور وقت آمريکا ،جانسون ،قانون ايجاد بنياد ملی
ھنرھا و علوم انسانی را امضاء کرد و بدين ترتيب به آن قوت اجرايی اعطاء
کرد .در واقع اين قانون گرچه به نام »بنياد ملی ھنرھا و علوم انسانی «
معروف شده است اما در اساس به تشکيل دو بنياد مجزی از ھم مدد رسانده
است .يکی »بيناد ملی ھنرھا« ست و ديگری »بنيادملی علوم انسانی« .ترجمه
ی علوم انسانی برای اصطالح انگليسی  Humanitiesدر اينجا برابرنھاده ای
دقيق نمی نمايد .اصطالح انگليسی در واقع به حوزه ی وسيعی شامل مطالعات
آزاد در عرصه ی ھنرھا در مقابل علوم دقيقه اشاره دارد و به ادبيات وھنر
وفلسفه معطوف می شود .اين بنياد با اعطای کمکھای مالی به نھادھای
فرھنگی مانند موزه ھا ،آرشيوھا،کتابخانه ھا،کالجھا ،دانشگاه ھا،تلويزيونھای
عمومی و فرستنده ھای راديويی فعاليت می کند و از اين گذشته به فعاليتھای
مستقل فردی نيز مدد می رساند و حمايت به عمل می آورد .مؤسسات و دستگاه
ھای غير انتفاعی در چارچوب عاليق اين بنياد نيز مشمول پوشش حمايت آن
می شوند.
»بنياد ملی ھنرھا« چنانکه از نامش ھم برمی آيد از فعاليتھا و آفرينشھای
ھنری برجسته و ترويج آموزش ھنر پشتيبانی می کند .ھر دوی اين بنيادھا که
طی يک اليحه ی قانونی برپاگشته اند در واشنگتن قراردارند .اين ھردو بنياد
در مجموعه ی برنامه ای قرارگرفته بودند که جانسون ھمه ی آنھارا به نام
برنامه ی ايجاد »جامعه بزرگ« معرفی کرده بود و می خواست جامعه ی
آمريکايی را به سوی اعتالی فرھنگی و فقرزدايی سوق دھد.
درک کيھان فرھنگی وسياست يا سياستھای فرھنگی مرتبط با آن در اياالت
متحده ی آمريکا نيازمند آشنايی با مجموعه ای است بس پيچيده که نه فقط اين
بنيادھا و مؤسسات وابسته به آنھا را دربرمی گيرد  ،بل وراتر از اينھا صدھا
تأسيس ھنری و فرھنگی مھم يا معروف را نيز شامل می شود مانند کتابخانه ی
شھر نيويورک ،مرکز لينکلن  ،مرکز کندی  ،مؤسسات آموزش ھنر و مجموعه
ی ھاليوود و...
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آمريکاييان که در آغاز به عاليق برآمده از يونسکو در ارتباط با سياست
فرھنگی کم محلی می کردند و حتی گاه اعتنايی به آن نشان نمی دادند به تدريج
دريافتند که سياستگذاری فرھنگی اندکی از ھرج و مرج در بازار ھنر و سپس
فرھنگ می کاھد و تأسيساتی را که به ھرحال در ھمين دوسه قرن در اين
کشور برپاگشته اند از توجه و نگھداری بھتر و بيشتر برخوردار می سازد.
حتی االن می بينيم در آمريکا اصطالحاتی چون ميراث فرھنگی و حراست از
آن رواج گرفته است.
آنچه در تحقيق »مارک شوستر« عالوه بر نکته سنجيھای ديگر می تواند توجه
برانگيز باشد  ،نگاه او به نوع ادبيات يا نوشته ھايی است که در دوره ھای
زمانی مختلف به سياست فرھنگی پرداخته اند .برای مثال يک دوره را ادبيات
يا کتابھا و رساله ھايی بر می شمرد که خصلت شکوه و شکايت داشته اند .يا
دوره ی بعد را دوره ی نوشته ھای توصيفی می داند .اين دوره بيشتر به شرح
و توصيف موقعيتھا گرايش دارند و نوعی بايگانی از فعاليتھای موؤسسات
فرھنگی فراھم می آورند.بخش تحقيقات »بنياد ملی ھنر« سعی کرد در يک
مقطع زمانی ساختارھا و فعاليتھای آژانسھای ھنری را در سراسر آمريکا به
خصوص در ارتباط با مؤسسات ھنری ايالتی فھرست و ثبت کند ٩٨.اين طبقه
بندی که بعد ادامه ھم می يابد در ضمن نوع نگرش و تمرکز در ارتباط با
فرھنگ و ھنر را نشان می دھد و به معنای آن است که از نظر روش شناسی
می توان به مدد اين گونه طبقه بنديھا به شناسايی گرايشھا در زمينه ی سياست
آوردن مجموعه ھای
فرھنگی نيزدست يافت .حاالچنين فعاليتھايی و فراھم
ِ
اطالعاتی در زمينه ی کوششھای به مدد نظام اينترنت گسترش چشمگير يافته
است  .در ايران چنين فعاليتی را در آغاز دھه ی پنجاه )از حدود سال ١٣۵٠
به بعد( در شورای عالی فرھنگ و ھنر پايه گذاری کردم و سالنامه ھايی را به
نام »گزار فعاليتھای فرھنگی« به انتشارسپردم که در نوع خود يگانه و کم
نظير بود و موقعيت فعاليتھای فرھنگی ايران را در آن مقطع به نمايش می
گذاشت .آن کوشش چند سال ادامه يافت و در آغاز انقالب اسالمی نيز اندکی به
آن توجه نشان داده شد اما تداوم نيافت .شايد بتوان گفت در آن مقطع ايران
جلوتربود از بسياری از کشورھا در جھان چه رسد به منطقه.

‐Ibid.P.5.
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سياست فرھنگی ملی
 -١مطالعه ی سياست فرھنگی ملی به چه معناست؟
در مرحله ی نخست می خواھيم ببينيم مقامات و سياستگذاران در يک کشور
خاص چه مقاصد وھدفھايی را در زمينه ی سياست فرھنگی پی می گيرند؟ چه
طرحھايی به راه انداخته اند و ھر طرح چه سرنوشتی پيداکرده است؟ کامياب
شده است يانه و اگر در معرض دگرگونی و ناکاميابی قرار گرفته است به چه
سبب اين وضعيت پديدار شده است؟ البته ھر مطالعه ی موردی ناچار بايد به
بستر فرھنگی و سياسی جامعه ی مورد نظر نيز توجه کند تا قادر باشد
تصويری بالنسبه واقع بينانه از آن کشور به دست دھد.
 -٢در گزارشی از »شورای ھمکاريھای فرھنگی اروپا« ٩٩می خوانيم که به
منظور سنجش درست يک سياست فرھنگی بايد دو مرحله را به دنبال ھم
درنظرگرفت .نخست آن که بايد به تجزيه و تحليل عناصر تشکيل دھنده ی اين
سياست بپردازيم .يعنی بدانيم يک سياست فرھنگی دارای چه ھدفھايی است،چه
ابزاری را در اختيار دارد و از چه منابعی بھره مند می شود و سرانجام آن که
چه نوع اقدام يا چه نوع اعمالی را پی می گيرد .سپس يعنی در مرحله ی دوم
می توانيم به سنجش دستاوردھا روآوريم و دگرگونيھای پديدارشده ی درونی و
بيرونی را در نظربگيريم .يعنی ببينيم چه دگرگونيھايی براثر خود اين سياست
فرھنگی به بار آمده است و چه دگرگونيھای محصول عواملی ديگر ھستند.
به باور گزارش نويسان اروپايی بايد اين دو مرحله را جدا از ھم پی گرفت
ھرچند که ھرنوع مرزکشی يا مرزبندی ميان اين دو مرحله در واقعيت وجود
خارجی ندارد .اينان براين باورند که بررسی اين دو مرحله مبتنی ھستند بر
روشھای مختلف و ھمين تفاوت روش يعنی »متد« ما را وامی دارد که به اين
١٠٠
دو مرحله به صورت جداگانه نگاه بيندازيم.
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پيش از آن که بخواھيم ھدفھای سياست فرھنگی ملی را مشخص سازيم بايد
تعريفی بالنسبه دقيق از حوزه ی مورد نظر خود به دست دھيم .نيک می دانيم
که که در بيشتر کشورھا حوزه و افق سياستھای حکومتی در عرصه ی
فرھنگ در سی سال گذشته دگرگون گشته است و در بيشتر موارد گسترش
يافته است .بدين اعتبار حوزه و چارچوب سياست فرھنگی در معرض تحول
قرار داشته است .اين تحول ھم شامل تغيير نگرش و ديدگاه بوده است و ھم
دربرگيرنده ی گستره و چارچوب سياستگذاری و اجرايی وھم شامل
ساختارھای مفھومی و سازمانی .حال پرسشی مھم در اينجا طرح می شود که
محققان و تھيه کنندگان گزارش کنونی بدان نپرداخته اند .آيا سياست فرھنگی
چيزی است که دستگاه حکومت آن را معين می کند يا بنابه طبيعت خود نيز
دارای چارچوبی است که خارج از حوزه ی قدرت نيز می توان به آن توجه
کرد.
خوب است نخست به نمونه ای که اين گزارش به آن توجه کرده است بپردازيم.
برپايی تاالر کنسرت در نزديکی موزه ی علوم،تکنولوژی و صنعت در
»پورت وال وييت « به مدد وزارت فرھنگ فرانسه ھنگامی سامان گرفت که
ده پانزده سال پيش از آن قابل تصور نبود .اين نمونه ای است اروپايی .شبيه
به آن را در آلمان ھم می بينيم که ساختار سياسی نامتمرکزی دارد .بسياری
فعاليتھای فرھنگی ايالتی در اين کشوردر حال حاضر در حال توسعه است و
از آن مھمتر آن که حکومت فدرال فعاليتھايی را در دستور کار قرار داده است
يا از آنھا حمايت می کند که پيشتر ھيچ حکومتی در آلمان به آنھا توجه نمی
کرد.
نمونه ی کشورمان ايران نيز از اھميت خاصی برخوردار است .نه فقط دو
نوع سياست فرھنگی داريم که يکی به دوران پيش از انقالب و ديگری به
دوران اسالمی اختصاص دارد ،از اين گذشته با سياستھای فرھنگی سازمانھا و
تشکلھای غيردولتی مواجه می شويم که در اين بخش نيز خصلتھای متفاوتی را
به نمايش می گذارند .بدين ترتيب می توان در مجموع با اين رويکرد موافقت
داشت که پيش از ھر چيز در زمينه ی سياست فرھنگی بايد تعريفی از
چارچوب آن به دست داد و سپس به موارد ديگر مانند سنجش و ارزشيابی
پرداخت.
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 -٢از آنجا که سياست فرھنگی ھم در عرصه ی جھانی و ھم در حوزه ی
مباحث علوم انسانی در ايران مقوله ای تازه به شمار می رود  ،بديھی است در
آغاز بپرسيم خصوصيت و ويژگی آن چيست؟ چه زمانی آغاز شد ،شامل چه
چيزھايی می شود؟ و سرانجام آن که چه سرنوشتی يافته است و چه مسيری را
می پيمايد؟ ومھمتر از ھمه آن که خصلت عام و خصلت خاص آن چيست؟
در نوشته ھايی که از اين پس می آيند می کوشيم به اين پرسشھا و پرسشھايی
ديگر که در ارتباط با ھمين مقوالت قرار می گيرند بپردازيم و در حد توان خود
به پاسخ بنشينيم.
در ايران بسياری از قلم به دستان که شيفته ی آسان انديشی ھستند با نکوھش
پيشينه ی تاريخی کشورشان فرھنگ ايران را استبداد زده می نمايانند و بالطبع
سياست فرھنگی را نيز پديده ای نکوھيدنی واستبدادآلوده جلوه گر می سازند.
تمرکز قدرت در نظام پادشاھی را در طول تاريخ ايران علت و موجب اين
استبدادزدگی برمی شمرند و چنين مجموعه ای را خاص ايران می دانند .در
دوران پس از  ١٣۵٧ھم با ھمين روش ھمه چيز را ناشی از ايدئولوژی زدگی
می بينند و تصورشان اين است که اسالم به ويژه اسالم حکومتی يا ايدئولوژيک
سرنوشت فرھنگ و سياست فرھنگی را رقم زده است.
اين نگرش يا شايد حتی بتوان گفت چنين نگرشھايی صرف نظر از درستی يا
نادرستی شان ،در اساس مبتنی بر رويکردی تک محوری شکل گرفته يا گرفته
اند و به ھمين سبب ھم قادر نيستند جامعيت به بار بنشانند .از اين گذشته به دوره
ھای تاريخی بی توجه اند و از درک خصوصيات ھر دوره و تفاتھای آنھا
عاجز .حتی اگرفرض کنيم ھمين يک محوری را که بر می گزينند ،درست باشد
و بخشی از واقعيات را دربربگيرد ،با اين حال توان آن را ندارد ما را به سوی
دريافتی بالنسبه کامل از موضوع مورد بحث ياری دھد .سخنان اين مردمان
مصداق ھمان گفته ی معروف است که بخشی از واقعيت،مساوی است با نفی
کل واقعيت .از اين ھم که بگذريم خوب است به ياد بياوريم که چنين رويکردی
با انديشه ی رويکرد فرھنگی در تضاد قرار می گيرد .نه فقط پيچيدگی و
بغرنجی فرھنگ با انديشه ی تک محوری سازگار نيست ،بل سياست فرھنگی
ھم که با موارد و مقوالت و رشته ھا و عرصه ھای گوناگون سروکاردارد ،به
تفکر تک محوری تن نمی دھد.

150

در اينجا به منظور روشن شدن ابعاد موضوع مورد بحث می توان نگاھی
انداخت به سياست فرھنگی درکشوری ديگر که تاريخش در قياس با شماری از
کشورھا آکنده بوده است با تمرکز درعرصه ی قدرت سياسی .چه بھتر که نمونه
ای اروپايی انتخاب کنيم تا نگويند اين استبداد شرقی است که ھمواره فاجعه به
بار می آورد.
 -٣يکی از کارشناسان شناخته شده ی فرانسوی می نويسد سياست فرھنگی در
فرانسه زير سايه ی سنگين سنت پادشاھی و اقتدار دولت قرارداشته است  .اين
ويژگی را در پديده ای مشاھده می کنيم که خصوصيت آن تمرکز است .اين
تمرکز در سه عرصه سربرمی کشد :تمرکز دستگاه ديوان ساالری ،تمرکز نظام
سياسی و تمرکز نظام فرھنگی .جامعه ی فرانسه اين تمرکز سه گانه را می
پروراند و در پھنه ی ھويت ملی و غرور فرانسوی جايگاھی واال و مستمربرای
ھنر در نظر می گيرد .کارھا و دستاوردھای بزرگ شخصيتھای معاصر چون
»ژرژ پمپيدو« و »فرانسوا ميتران« را نيز می توان جلوه ھايی از تداوم اين
وضعيت دانست که در ضمن به چنين تفسيری از خصلت سياست فرھنگی در
فرانسه اعتبار می بخشد ١٠١.حتی در ھمين دوره ی کنونی رئيس جمھور وقت
فرانسه »نيکالی سرکوزی« با ھمه ی ايستادگيھايی که در برابرش شکل گرفته
١٠٢
است سرگرم برپايی تاالر عظيم فيالرمونيک برای شھر پاريس است.
سياست فرھنگی فرانسه در دوران جديد به سال  ١٩۵٩پايه گذاری شد.
شکلگيری اين سياست ھمراه شد با ايجاد وزارتخانه ای که مسئوليت رسيدگی به
امور فرھنگی را به عھده گرفت .اين وضعيت اما از آغاز دھه ی نود قرن بيستم
به تدريج در معرض دگرگونی قرارگرفت .با اين حال ھنوز کشور فرانسه را
بايد در شمار کشورھايی برشمرد که دارای وزارتخانه ای خاص امور فرھنگی
است» .فيليپ اورفالينو« معتقد است که خصوصيت و ويژگی سياست فرھنگی
فرانسه در آغاز معّرف نوعی تقابل ميان ايده ی اين پروژه و خود اين نھاد)=
يعنی وزارت فرھنگ( است .اين اشاره باز می گردد به دوره ی وزارت »آندره
مالرو« .به باور اين محقق بيشتر ابتکارات و اقدامات وزارتخانه ی فرھنگ
بيانگر ھمين تقابل است .خود او معتقد است اين ويژگی را نمی توان آسان درک
101

.Urfalino,Philippe.L’Invention de la Politique Culturelle.La doc.Française :Pqris
1996.P.9.
102
‐Le Monde. 22.11.10 .

151

کرد :نه از راه ترسيم اين ايده و نه از طريق فھم رسالت اين وزارتخانه؛ حتی
شيوه ھای عمل وزارت فرھنگ  ،وضعيت بودجه و فرآيندھای زندگی سياسی
و اداری فرانسه نيز نمی توانند ما را به دريافتی روشن از اين موقعيتی رھنمون
شوند که مجموعه ی اقدام و فعاليت فرھنگی بر اثر تمرکز و وزنه ی سنگين
دولت  ،شکل گرفته است ١٠٣.سياست فرھنگی فرانسه برخوردار از امتيازات و
معايبی است که به باور »اورفالينو« بر اثر شرايط شکلگيری آن توسط »آندره
مالرو« سربرآورده است .سياست فرھنگی در فرانسه» ،پروژه« ای بوده است
با خصلتھای اجتماعی ،زيباشناختی و اصالح طلبانه که انديشه ی آن از تقابل با
ايده ی نھاد خود)= يعنی وزارتخانه يا به بيان ديگر دستگاه دولت( تغذيه می شده
است  .امروز ديگراين تقابل يعنی ھمين انديشه ی تقابل با نھاد) يعنی سازمان و
دستگاه ادارای فرھنگ( رخت بربسته و از ميان رفته است.
اين مالحظات نشان می دھند که سياست فرھنگی در فرانسه از سنت تمرکز
ديوان ساالری تأثير پذيرفته است حتی در دوران شخصيتی دموکرات و به قول
خود فرانسويان ماجراجويی چون آندره مالرو .دو ديگر می فھميم که برخی
خصوصيات اين سياست در يک دوره به خصوص به دست جانشين مالرو دنبال
شده است اما به تدريج ھمان چيزی که از ھمان آغاز آميخته بوده است با تناقض
و تقابل يعنی ايده ی سياست فرھنگی با ايده ی تشکيل يک وزارتخانه ای به نام
فرھنگ ،به مرور زمان از ميان رفته است .بدين ترتيب در ضمن می بينيم اين
فقط ايران نيست که با تمرکز ديوان ساالری مواجه بوده است .کشورھای چون
فرانسه نيز با ھمين وضع روزگار گذرانده اند و حتی وقتی که خواسته اند به
فرھگ بپردازند با تناقض روبه رو بوده اند و نمی توانسته اند اين تناقض را
آسان از ميان بردارند .تازه ھمين تناقض به سود ديوان ساالری از ميان رفته
است ،نه به نفع رويکردی فارغ از دستگاه اداری متمرکز .البته اين بغرنجيھا را
بايد به تدريج توضيح دھيم وگرنه بدفھمی به بار می نشانيم.
نويسنده ی يادشده در باال به ما می گويد سياست فرھنگی در فرانسه به سال
 ١٩۵٩ابداع شده است  .اين تاريخ مصادف است با وزارت »آندره مالرو« .اما
اين رويکرد در واقع به سياست فرھنگی در دوران جديد اشاره دارد .خوب است
در اينجا يادآورشوم که سياست فرھنگی مدرن يا جديد به معنای فقدان سياست
فرھنگی در گذشته نمی تواند باشد .در اينجا البته االن نمی خواھيم به ابعاد
‐Urfalino.Ibid.P.9‐10.
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تاريخی اين مسئله بپردازيم .ھر کشوری تاريخی دارد و ھر تاريخی معنايی
فرھنگی را نيز در درون خود جای داده است .طبيعی است که رويکرد به
فرھنگ در دربارپادشاھان ايران تفاوت دارد با ھمين رويکرد در دربار
پادشاھان در فرانسه .فعالً در اينجا داريم با مفھوم جديد سياست فرھنگی
سروکله می زنيم و می خواھيم مقوله ای تازه را در عرصه ی علوم فرھنگی
بسنجيم .اين مقوله در اساس مقوله ای است انديشيده و مدون و به ھمين اعتبار
تفاوت دارد با سياست فرھنگی در گذشته که به اختصار و گذرا آن را سياست
فرھنگی سنتی می ناميم .به فرانسه و سياست فرھنگی در اين کشور بازمی
گرديم.
 -۴در »گزارش شورای ھمکاريھای فرھنگی اروپا« ھم آمده است که
اصطالح »سياست فرھنگی« فعاليتھا متنوع و مختلفی را دربرمی گيرد که
لزوما ً مرتبط باھم نيستند .ھمين گزارش می پذيرد که اين تنوع به واقع در
حوزه ھای ديگر ھم مشاھده می شود مانند سياستھای اجتماعی .در ضمن
تداخل ميان حوزه ھا و مسئوليتھا نيز از کشوری به کشور ديگر به نوبه ی
خود تنوعی ديگر را به نمايش درمی آورند .برای نمونه در کشوری چون
انگلستان حمايت از فعليتھای سينمايی يا پشتيبانی و نگھداری بناھای تاريخی را
وزارتخانه ھای مختلف به عھده گرفته بوده اند بی آن که فعاليتھايشان را
ھماھنگ سازند .به ھمين سبب ھم کسی که بخواھد به سياستھای فرھنگی ملی
توجه کند و آنھا را بسنجد صالح بر اين است که ھر سياست را جداگانه و در
جايگاه خود بررسی کند و در صورت ضرورت با طبقه بنديھای گونه گون و
متناسب با ھرکشور يا ھر سياست به تجزيه و تحليل ھر مورد روبياورد.
در اينجا می دانيم می توانيم به مدد الگوھای خاص کار خود را بياغازيم.
برخی تمايل دارند از طريق موضوعی به طبقه بندی دست بزنند .برای مثال
حوزه ی ھنرھای نمايشی را می گيرند و ھمه ی فعاليتھايی را که در اين حوزه
دنبال می شود طبقه می کنند و به دنبال آن سازمانھای مسئول را شناسايی می
کنند .اين نوع از طبقه بندی در نگاه نخست به ظاھر آسان و روشن است اما
در عمل چنين نيست .اين طبقه بندی موضوعی نيز دشواريھای خود را دارد به
خصوص ھنگامی که به رسانه ھای ارتباط جمعی می رسيم و می کوشيم
فعاليتھای متنوع آنھا را به طبقه بندی بسپاريم .نمونه ی ديگر وقتی بروز می
کند که بخواھيم به فعاليتھای انجام شده در زمان فراغت دست بزنيم .در اينجا
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با دو حوزه ی سنتی و جديد مواجه می شويم که راحت به طبقه بندی متداول
تن نمی دھند .بايد از راھی غير متعارف کار را آغاز کرد.
نوعی ديگر از طبقه بندی وقتی مطرح می شود که بخواھيم طبق ھدفھای اعالم
شده يا مدون سياست فرھنگی به طبقه بندی روبياوريم .در اينجا گروه ھا ی
طبقه بندی يکسره معناھايی ديگر به خود می گيرند .مثل اين که بخواھيم حوزه
ی »فرھنگ برای ھمه « را يک طبقه در نطربگيريم و ببينيم در اين زمينه چه
فعاليتھايی انجام شده است و چه سازمانھايی مسئولت پذيرفته اند يا چه بودجه
ای در اين راه صرف شده است .از طرف ديگر می توانيم در ھمينجا به مورد
ميراث فرھنگی به عنوان يک طبقه نگاه بيندازيم .اين ھم کاری ساده نيست.
بسياری موارد درھم تداخل می يابند .در فرانسه اگر بخواھيد فعاليتھای مرتبط
با سينما را در نظربگيريد با سه نوع فعاليت در حوزه ی آفرينش،توزيع و
حمايت روبه رو می شويد .در ھمين ايران خودمان وقتی از آموزش ھنر سخن
می گوييم با دشواريھايی مواجه می شويم که ھم در عرصه ی آفرينش
سربرمی کشد و ھم در حوزه ی مسئوليت و ھم در پھنه ی بودجه بندی و
باالخره در زمينه ی تربيت مدرس.
در يک کالم شايد بتوان گفت ھرطبقه بندی در خدمت ھدفی قرار می گيرد.
اجازه دھيد اشاره کنم به فعاليتھا در حوزه ی ملی و در حوزه ی استانی در
ايران يا در کشوری چون آلمان .در ايران عرصه ی ملی نيرومند تر است از
آلمان و در آلمان عرصه ی ايالتی نيرومند تر است از ايران .با اين حال برخی
پروژه ھا يا طرحھا فقط در عرصه ی ملی معنا می يابند  .يعنی نمی توان در
ھر ايالت يک ارکستر فيالرمونيک راه انداخت يا نوعی از آموزشھای بغرنج
ھنری را در ھمه جا يکسان تدارک ديد .برخی از مدرسه ھای ھنر تنھا در
جايگاه ملی می توانند به حيات خود ادامه دھند يا برخی سنتھا را که در وجود
يک يا چند تن ادامه يافته اند فقط می توان در ھمان مکانھا دنبال کرد ،نه در
ھمه جا .در آلمان برای آن که بتوانند تلفيقی ميان سطح ايالتی و سطح ملی
شکل بدھند  ،تھدادی از فعاليتھا را به شھر برلين که خود در عين حال يک
ايالت نيز به شمار می رود وامی گذارند .بدين ترتيب ھم خصلتی تيالتی برای
آن فعاليت قائل می شوند و ھم خصلتی ملی .بدين ترتيب می بينيم اصل برابری
و يکسان انگاشتن ھمه ی فعاليتھای ھنری در ھمه جا اصلی قابل دفاع به شمار
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نمی ر.ود .ضرورت دارد به ھر فعاليت و ھر کوشش در مقطع زمانی و
مکانی خاص بپردازيم و از کلی گويی و کلی نگری بپرھيزيم.
 -۵تجزيه و تحليل سياست فرھنگی ،برنامه ھا و طرحھا نخست نيازمند آن
است که ببينيم چه معنايی در پس آنھا نھفته است و مقامات به دنبال چه ھدفھای
دست به اين کارھا می زنند .در ھمين ارتباط بايد بدانيم نيت کلی چيست و
ھدفھای مشخص را که تعقيب می کنند شناسايی کنيم و در نھايت ببينيم چه
اقداماتی جھت به واقعيت درآوردن اين ھدفھا به اجراگذشته می شوند.
به باورگزارش نويسان فوق ،تعيين و تشخيص اين چيزھا دشوار نخواھد بود
چنانچه مقامات و مجريان سياست فرھنگی سياستھا ی اتخاذ شده را به وضوح
اعالم کنند و توضيح دھند وبرنامه ی عمل و نيتھا يشان را با صراحت و با
دقت بشناسانند ١٠٤.اما در عمل چنين نخواھد شد .در گزارشی در فرانسه در
ارتباط با ارزيابی و سنجش سياستھای عمومی آمده است که قاعده کلی اين
است که ھدفھای نھايی وقتی روشن می شوند که سياست مرتبط با آنھا در
عمل به کار بسته شوند و به انتھا برسند ،اما ھدفھای ميان مدت به ندرت اعالم
می شوند .تجربه شان داده است که طرحھای فرھنگی را به ندرت از بابت
ھدفھای ميان مدت در معرض ارزيابی و سنجش قرار می دھند .معموالً در
طرحھای وزارت فرھنگ فرانسه به دو اصل اکتفا می شود :يکی بيان ھدفھای
غايی که به صورت انتزاعی و مواردی متعالی به بيان در می آيد و دوم
فھرستی از اقدامات اداری مانند گذراندن يک اليحه،تنظيم مقررات،برپاساختن
١٠٥
يک سازمان اداری  ،نحوه ی فراھم آوردن امکانات مالی و جزآن.
 -۶وقتی گرايشھای کلی طرحھای حکومت را آزموده باشيم ،آن وقت ھر
ناظری می خواھد ببيند به واقع در عمل چه چيزی به اجرا درآمده است .اين
جنبه از سياست فرھنگی را با اصطالحات متفاوتی بيان می کنند:
اقدامات،ابزار ،وسايل  ،تجھيزات يا اصطالحاتی شبيه به اينھا .البته اين
اصطالحات آن قدر مھم نيستند .بايد داست که بسته به سنتھا و پيشينه ھا در ھر
کشور يا ھر دستگاه و سازمانی با اين قبيل اصطالحات و واژگان روبه رو می
شويم .حتی براين از محققان سياست فرھنکی معتقدند دشواريھايی که در اين
بخش تجربه می کنيم به اندازه ی مشکالتی نيستند که به ھنگام تنظيم و ترسيم
‐Ibid.P.228.
‐Ibid.P.229.
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ھدفھا و مقاصد سياست فرھنگی يا ھر طرح در برابر ما قدبرمی افرازند .اما
مھم اين است بدانيم که اين بخش از کار خصلتی واقعی دارد.
يکی از دشواريھايی که در اين بخش می تواند سربربکشد اين موقعيت است که
ھمواره واقعيتھا با بيانيه ھا و اظھارنظرھای مقامات تطبيق نمی کنند .برای
نمونه در اروپا بسياری از مقامات فرھنگی و وزارتخانه ھای فرھنگ مدعی
ھستند که تصميماتشان به نحوی دموکراتيک اتخاذ شده است .می گويند ھيچگاه
سعی نکرده اند نظر خود را بر توليدکنندگان فرھنگی و ھنری تحميل کنند .ھر
تصميمی پس از طی مراحلی دمکراتيک به اجرا گذاشته شده است .اين
مقامات و دستگاه ھای فرھنگی حکومتی می گويند انجمنھای ھنری و فرھنگی
و تجمعات محلی و بنگاه ھای غيرحکومتی فرھنگی را يکسان و برابر
نگريسته اند و کمکھا را منصفانه توزيع کرده اند .به منظور اثبات اين ادعا نيز
اصطالحاتی به کار می گيرند چون مذاکره ،تمرکز ،قرارداد ،اجالس و جزآن.
يعنی می خواھند بگويند به مدد اين گونه از اقدامات است که تصميمی به اجرا
درآمده است .بدين سبب نبايد کسی بر آنھا خرده بگيرد .اما ھمه می دانند که
وقتی وزارت فرھنگ يا سازمان و سازمانھايی که مسئوليتھای حوزه ی
فرھنگ را به دست گرفته اند در حوزه ای دخالت می کند و می خواھند
کمکھای و يارانه ھای فرھنگی را در اختيار گروه ھا يا جماعتھا يا تشکلھای
فرھنگی قراردھند ،اين سطح اعتبار و جايگاھی يکسان ندارند .دستگاه
حکومتی و رسمی منزلتی واال دارد و دستگاه کمک گيرنده در مرتبه ای
نابرابر اگرنه نازلتر قرار دارد يا می گيرد .به ھمين سبب ھم فرض براين
است که به ھنگام مذاکره يا برپايی اجالسی مشترک يکی از ديگری تأثير می
پذيرد و ھمسنگ نمی شوند .در نتيجه نامزده گيرنده ی کمک اگر نتواند فشار
وارد کند ،خواه از بيرون يا از مجراھای ديگر  ،در عمل در موقعيت روانی
وابسته به حکومت واقع می شود .فشارھا را می توان يا به اعتبار منزلت
اشخاص کمک گيرنده وارد کرد يا از راه روابط خاص يا از طريق سنديکاھا
يا سازمانھای سياسی و جزآن.
به بيان ديگر می بينيم که حتی در کشورھای اروپايی که مدام از روشھای
دموکراتيک به ھنگام اعطای بودجه سخن می رود ،فشارھای بيرونی يا به قول
آمريکاييان»البيگری« اھميتی خاص دارد .البته نبايد از يادبرد که منزلت
واالی برخی از ھنرمندان و فرھنگيان آنان را در مرتبه ای خاص قرار می
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دھد  .اما اگر از اين جنبه ی استثنايی بگذريم دشواری مھم ديگری که در اين
حوزه سربرمی کشد نحوه ی شکلگيری و تنظيم مکانيسمھای اعطای کمک و
يارانه است .برخی از مکانيسمھا دست کمک دھندگان يعنی مقامات و دستگاه
ھای کمک دھنده را بازمی گذارد و در عمل اين امکان را فراھم می آورد بنابه
دلخواه يا بادست باز عمل کنند .در نتيجه عمل اينان مطلبق با مقررات و قانون
است اما نتيجه ی دلخواه سياستگذار فرھنگی را به بار نمی نشاند.
 -٧جنبه ھای مالی طرحھا و پروژه ھا در عرصه ی سياست فرھنگی و
اجرای برنامه ھا اعلب با دشواريھايی دست به گريبان است .سرفصلھای
بودجه و دفترھای مالی اگر از دقت برخوردار نباشند ف نمی توان آسان
دانست چه ميزان پول صرف چه بخشھايی از ھر طرح شده است و گاه حتی
در طرحھای مشتر در يک بخش نيز قادرنخواھيم بود بدانيم چه ميزان صرف
حراست يا نگھداری و چه ميزان صرف توزيع يا پخش شده است.
به بيان ديگر سياست فرھنگی نه فقط با تنظيم طرحھا و پروژه ھا به واقعيت
درمی آيد  ،بل با نوعی خاص از حسابداری دست و پنجه نرم می کند که با
حسابداری متعارف تفاوتھايی دارد .از راه تنظيم نظام مالی معنادار نه فقط می
توان دستاوردھا را سنجيد  ،وراتر از اين می توان دانست با اعتبارات معينی
به چه فعاليتھايی ديگر بايد توجه کرد و از چه فعاليتھايی چشم پوشيد.
سياستھای مالی دقيق و درست در ضمن به تنظيم فعاليتھای چند جنبه ای نيز
مدد می رسانند .اگر کتابخانه ھای عمومی را درنظربگيريم می بينيم به ناچار
بايد در حوزه ی توليد و خريد کتاب و مواد سمعی و بصری نيز فعاليتھايی
متناسب را برنامه ريزی کنيم و تازه برای آن که بدانيم اين مجموعه از بازده
مطلوب برخوردار شده است بايد به نظام مالی و به خصوص حسابداری دقيقی
تکيه بزنيم.
» -٨سنجش سياست فرھنگی« اصطالحی است کاربردی .اين اصطالح ھمه
ی مطالعات و بررسيھا و ھمچنين انديشه ھا و تأمالتی را که ھدفشان مشخص
ساختن آثار و بازده عمل حکومتی در عرصه ی فرھنگ و ھنر است ،در
برمی گيرد و می خواھد ھمه ی آنھا را واقع بينانه و حتی المقدور به صورت
کمی ارزيابی کند .البته به مدد اصطالح سنجش سياست فرھنگی می تواند
شامل مطالعات و بررسيھايی ھم بشود که اسباب شکلگيری تصميماتی را
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فراھم می آورند  .طبيعی است که زمينه ھای تصميمگيری نيز در خور سنجش
ھستند و بی ترديد بر عمل و اقدام فرھنگی اثر می نھند .با اينحال در اينجا و
اکنون بيشتر می خواھيم تصميماتی را که به اجرا درآمده اند و به کار بسته
شده اند ،بسنجيم  .با اين حال به باور من سنجش درست و علمی ناچار بايد به
دو مرحله ی پيشينی و پسينی به يک اندازه اھميت بدھد .روال کنونی در
عرصه ی سياستھای اجتماعی و فرھنگی  ،اما  ،به طور عمده به بازده توجه
می کند و تصور می رود که از نظر روش شناسی اگر بازده و حاصل کار را
بسنجيم،درستی و نادرستی و کمبودھای پيشينی يعنی بررسيھا و زمينه ھايی را
که باعث شکلگيری تصميماتی شده اند  ،درکی می کنيم .اين نکته ھارا می
نويسم تا ھمه ی جوانب کار را از نظر روش و متد ذکر کرده باشم .البته اگر
مطالعات پيشينی را در بررسيھای پسينی بسنجيم به طور طبيعی وصعيت ماقبل
را ھم درک می کنيم.
در زمينه ی سنجش ابعاد مالی سياست فرھنگی ھر سنجشگر باريک انديشی
سعی می کند نه فقط ھزينه ھای واقعی را مانند سرمايه ھای به کار گرفته يا
توزيع شده را در ارتباط با سازمانھای فرھنگی و ھنری و ھمچنين
ھنرمندان،کارکنان و جزآن )مثالً در موزه ھا و کتابخانه ھا( در نظربگيرد ،بل
عالوه بر آنھا خدمات »توليد شده« يا به عبارت ديگر محصول برآمده از اين
ھزينه ھا و کارکنان و ھنرمندان به کار گمارده را نيز بسنجد .در واقع اين
خدمات  ،بازده بالفصل سياستھای فرھنگی اتخاذ شده اند .از طريق ھمی
خدمات ارائه شده است که می توانيم کارايی و مؤثر بودن سياستھا را
١٠٦
بسنجيم.
 -٩به نظرم سنجش سياست فرھنگی در واقع بايد سه ھدف عمده را در
بربگيرد .يکی آن که معلوم کند سياستھای اتخاذ شده در چه وضعيتی قرار
گرفته اند و دو ديگر آن که چگونه به اجرا درآمده اند يعنی کاميابيھا و عدم
موفقيتھايشان چه بوده است و سرانجام آنکه در شرايطی دموکراتيک محصول
کار به آگاھی عموم برسد .اين جنبه ی آخر به خصوص مورد توجه شورای
اروپا و محققان سياست فرھنگی در اتحاديه ی اروپا بوده است ١٠٧ .آگاھی
بخشی به عموم خاصيتی دارد که البته نبايد از آن غافل بود .ھنگامی که به
‐Ibid.P.230.
‐Ibid.P.231
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افکار عمومی يا حتی تخصصی راجع به وضعيت يک طرح آگاھی می دھيم
خواه ناخواه آن مخاطبان را به داوری می خوانيم .يعنی آنان نيز وارد عمل می
شوند و دست به دواری می زنند .اين نوع از داوريھا می توانند تغييراتی تازه
به بار بنشانند .با اين حال از ياد نبريم که محققان اروپايی به سنجش کمی
اھميت می دھند .می خواھند سرآخر بدانند چه مقدار ھزينه چه مقدار محصول
به بار آورده است .اين قلم معتقد است اين روش ھمه جا وھمواره نمی تواند
موفقيت آميز باشد به ويژه وقتی که سنجش کيفيت مطرح می وشد .در اينجا اما
برای آن که بحث را نشکنيم ،ادامه ی آن را پی می گيريم.
بگذاريد از نمونه ای سخن به ميان آورم که محققان سياست فرھنگی اروپا در
ارتباط با فرانسه يادکرده اند .می نويسند وزارت فرھنگ اقداماتی را پی گرفت
به قصد آن که به ھنرمندان کمک کند کارھايی نو انجام دھند ،به بيان ديگر
يعنی دست به آفرينش بزنند.يارانه ھا وبورسھايی ميان ھنرمندان توزيع
شد.آھنگسازان،ھنرمندان تجسمی ،نمايشنامه نويسان و جزآن مشمول اين
سياست شدند .پرسشی که در اينجا مطرح شد اين بود که چه تعداد ھنرمند از
اين کمکھا بھره مند شدند؟ و چه تعداد ھنرمندی که بالقوه می توانستند مشمول
اين چنين سياستی قررار بگيرند به راستی توانسته اند اين کمکھا را دريافت
کنند؟
به سال  ١٩٨١حکومت سياست جاه طلبانه ای را عنوان کرد و خواستار توسعه
ی آموزش ھنر در مدارس شد .به واقع اين سياستی بود که »فرانسوا ميتران«
نامزد رياست جمھوری در مبارزات انتخاباتی خود برزبان می راند .گفت
آموزش ھنر در مدارس بايد توسعه بيابد ١٠٨ .سنجش آثار عملی چنين سياستی
اين می بود که به پرسشھای زير پاسخ داده شود :موثعيت آموزش ھنر در
مدارس قبل از  ١٩٨١چگونه بوده است؟اين پرسش در واقع دو نکته ی مھم را
دربرميگرفت :يکی تعداد ساعات تدريس آموزش ھنر و دو ديگر کيفيت ھمين
آمزش .از اين که بگذريم بايد ببينيم اين وضع به سال  ١٩٨۶چگونه شده است؟
آيا شاھد دگرگونيھايی در قياس با سال  ١٩٨١شده ايم؟
از اين که بگذريم وزارت فرھنگ سياستھايی را دنبال کرده است يا خواسته
است به واقعيت بنشاند که در ارتباط با گروه ھای محروم طراحی شده بودند.
‐Créteil platform , paragraph 98.Ibid.
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در اينجا بايد ديد چه تعداد از اين مردمان در معرض اينچنين سياستھايی واقع
شده اند؟ و تازه ھمين مردمان چه درصدی از کل جامعه را تشکيل می دھند؟
به ھرحال ھمه ی اين موارد نشان می دھند که در عرصه ی سياست فرھنگی
به آمار فرھنگی نياز داريم .مبحث آمار فرھنگی را در جايی ديگر مطرح
خواھم کرد .در اينجا فقط اشاره می کنم که سياست فرھنگی اگر نتواند به آمار
فرھنگی تکيه بزند  ،قادر نخواھد بود به طراحيھايی تازه و برنامه ای
روبياورد .حتی در کشوری چون فرانسه از نياز به آمار واقعی و درست
سخن می رود .معلوم است که در آنجاھا ھم آمار را دستکاری می کنند يا
جوری جلوه گر می سازند که مطابق ميل سياتگذاران باشد .به خصوص در
حوزه ی آمار فرھنگی آسان می توان دستکاريھايی انجام داد يا حداقل
تفسيرھايی متفاوت از ھمان آمار اخذ شده عرضه کرد .حال می بينيم که نه فقط
آمارگيری که تفسير آمارھم اھميت خاص خود را دارند .به ھمين سبب ھم بايد
ضمن توجه به آمار و تأکيد گذاشتن برضرورت آمارگيری  ،به کمبودھا يا
درست تر بنويسم به محدوديتھای معناھای آماری در حوزه ی فرھنگ ھم
اشاره کرد .در اينجا تھا به يک مورد اشاره می کنم که گزارش نويسان شورای
فرھنگی اروپا که اين ھمه از کميت سازی و ضرورت تھيه ی داده ھای کمی
سخن می گويند ،خود به آن توجه داده اند .مديران مرکز »پمپيدو« در پاريس
تصميم گرفتند آرايش موزه ی ملی ھنر مدرن را که در ھمين مرکز پمپيدو
١٠٩
قرار گرفته است تغيير دھند و اين موزه را از آرايشی نوبھره مند گردانند.
بودجه ای را که قراربود صرف اين کار شود می شد به کارھای ديگر
اختصاص داد .کار آرايش موزه در اساس امری کيفی به شمار می آمد .می شد
بودجه را صرف فعاليتھايی کرد که به افزايش شمار بازديدکنندگان منتھی
شوند .به ھرحال بازده کار را نمی شد از راه داوری مجريان اين پروژه به
سنجش گذاشت .آيا می شد بازده کار را از طريق مقايسه ی تعداد
بازديدکنندگان پيش و پس ازا جرای اين طرح ارزشيابی کرد؟ آيا می شد
مقاالتی را که در روزنامه ھای تخصصی به چاپ رسيده بوده اند سنجيد؟ آنچه
که در عمل رخ داد اين بود که اين بخش از کار ھمراه با ديگر فعاليتھای انجام
شده در مرکز پمپيدو يکجا به ارزيابی و سنجش سپرده شد .در اينجا می بينيم

‐Ibid.P.233.
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تغييری به وقوع پيوسته است اما معنای اين تغيير چيست؟ اين درست ھمان
موردی است که در سنجش يک سياست يا يک طرح بدان نيازداريم.
در گزارش» کميساريای عمومی برنامه« به نکته ی مھمی در ارتباط با
سنجش تغيير ذکر شده است .آيا تغيير پديدارشده ناشی از سياست حکومت بوده
است يا باالستقالل شکل گرفته است ،.يا محصول عوامل بيرونی بوده است؟ به
نظر تھيه گنندگان اين گزارش بايد تمايز گذاشت ميان آنچه که براثر سياست به
دست آمده است با آنچه که ناشی از عوامل پيرامونی اند .به بيان ديگر به باور
اين گزارش بايد به رابطه ی علت و معلول در حوزه ی سياست به کاربسته
شده و به ھمين سان در عرصه ی توسعه و تحول توجه داشت .نکته ی مھم
ديگر اين است که اين معضل ھمان اندازه در حوزه ی سياست فرھنگی
حکومتی مصداق پيدا می کند که در ديگر انواع سياستھای حکومتی .در اينجا
گزارش به مورد اشاعه ی افزايش کم مانند مصرف موسيقی در يک دوره ی
بيست و پنج ساله در فرانسه می پردازد .تحقيقات نشان می داد مصرف
موسيقی در اين دوره ی بيست و پنج ساله ھمچنان افزايش داشته است .حال
پرسشی که مطرح می شد اين بود که اين افزايش ناشی از سياستھای وزارت
فرھنگ و برنامه ی ده ساله ی توسعه در زمينه ی موسيقی بوده است که از
اواخر سالھای دھه ی شصت راه اندازی شد يا می توان آن را محصول
عواملی ديگر مانند افزايش تعداد دستگاه ھای ضبط صوت در خانه ھا دانست
١١٠
يا افزايش ساعات پخش برنامه ھای موسيقی در راديو و مانندھايش؟
عين اين پرسش را می توان در ارتباط با مصرف فرھنگی در حوزه ھايی
مانند خريد کتاب،بازديد از بناھای تاريخی و جزآن مطرح ساخت .افزايش
مورد مشاھده در اين زمينه ھا ناشی از تغييرات جمعيتی يا دگرگونيھای
اجتماعی است يا وابسته به افزايش اواقات فراغت و گرايش به گردشگری در
مجموع؟
در اينجا می توان با توجه به آنچه آمد نتيجه گرفت چنانچه براساس بررسيھای
کمی بتوانيم اجرای سياستی را آميخته با کاميابی بدانيم  ،اين امر به معنای آن
نيست که علت اين کاميابی را ھم بتوانيم درست تشخيص دھيم .اين داوری را
می توان در ارتباط با ناکاميابی سياست يا سياستھايی نيز برزبان راند.
‐Ibid.
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يک مورد ديگر در ھمين رابطه سنجش ميان بازده و نيت است.
 -١٠يکی از جنبه ھای عملی مھم در ارتباط با سنجش سياست فرھنگی نحوه
ی اجرای ھر سياست است .به بيان ديگر بايد ديد تصميمی که اتخاذ شده است
چگونه به اجرادرمی آيد.
به عقيده ی اين قلم در اينجا بايد سه نکته را که معموالً پژوھشگران ازھم
متمايز نمی کنند ،درنظر داشت .نخست آن که سياست فرھنگی ملی به
سياستھای بخشی شکسته می شود يا به زبان ساده تقسيم می گردد .ھر سياست
بخشی  ،خود به طرحھايی مشخص تبديل می شود .اين سه بعد خواه ناخواه در
ارتباط باھم قراردارند .روشن تر بنويسم :نخست وجه عام را داريم و سپس
وجه ميانی و سرانجام وجه خاص .وجه عام ھمان سياست فرھنگی در منظر
ملی است؛ وجه ميانی ھمان سياست فرھنگی بخشی است .اين وجه دوم خود
می تواند به دو صورت تجلی کند  .يکی به صورت جغرافيايی و دو ديگر به
صورت موضوعی .سياست فرھنگی جغرافيايی يعنی تبديل سياست فرھنگی
ملی به يک واحد جغرافيايی معين .در ايران برای مثال اين واحد را استان می
ناميم .اگر بگوييم سياست فرھنگی ملی سراسر کشور را دربرمی گيرد،
سياست فرھنگی استانی فقط استان خاصی را شامل می شود .بدين ترتيب
بازتاب سياست فرھنگی ملی در ھر استان به گونه ای خاص و با توجه به
خصوصيات و ويژگيھای آن استان سامان می يابد .از اين مرحله که بگذريم
می رسيم به وجه سوم که سياست فرھنگی موضوعی است .مثال ھنرھای
نمايشی يا حوزه ھايی ديگر از اين دست .در اين حوزه است که ما با طرحھای
خاص يا به زبان برنامه ريزان فرنگی مآب با پروژه ھا سروکار پيدا می کنيم.
برای آن که رشته ی کالم از ھم نگسلد ھمينجا توجه می دھم که عمل سنجش
در اين سه مورد باھم تفاوت دارند و ھمواره از معيارھايی يکسان تبعيت نمی
شکل سنجش در
کنند .خالصه آن که عملی ترين و به اعتباری کمّيت پذيرترين
ِ
ھمين قسمت آخر به وقوع می پيوندد .در اين مرحله ی سوم است که ما می
بينيم يک طرح يا پروژه ی مشخص به چه نحو به اجرا گذاشته می شود .برای
نمونه می خواھيم حفاظت از بناھای تاريخی را در يک استان معين به اجرا
بگذاريم .در اينجا بودجه ای به اين کار اختصاص داده می شود .از خود می
پرسيم آيا اين حفاظت فقط به مدد اقتدار نيروھای رسمی اجرايی يعنی کارمندان
حکومت و استان شکل می گيرد يا بخشی ھم به مشارکت و آگاھی مردم
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اختصاص داده می شود .اين مثالی که زدم گرچه درست است اما با ساده
سازی خواسته ام منظورم را مفھوم سازم .در موارد و طرحھای پيچيده ،شکل
کار و سنجش عملکرد با بغرنجيھای فراوان سروکار پيدا می کند.
اگر به اين الگوی ساده شده نگاه بيندازيد می بينيد عمل سنجش ،عملی است
چند بعدی و در ھمانحال سخت بغرنج .نه فقط در مرحله ی نھای است که
صورت عملی يک تصميم را لمس می کنيم ،بل در ھمانحال ناچار بايد ارتباط
ھمين عمل را با سياست ملی بنمايانيم .سرآخر ھمين سنجش موردی يعنی
سنجش عملکرد پروژه عناصری را دربردارد که به سنجش سياستگذاری ملی
و استانی يعنی سياست عام وسياست بخشی کمک می کند و خود در ھمانحال
خصوصياتی از سنجش سياستھای عام را نيز در برمی گيرد .سنجش يک
پروژه در نھايت ھمان سنجش واقعی به شمار می رود .ھر انديشه و سياستی
در پايين ترين و کوچکترين سطح است که تبلور ملموس پيدا می کند .آنچه که
در واقعيت سربرمی کشد ھمانا پروژه ی مشخص است .اين پروژه يا طرح
بيان ھمان سياست کلی و سياست ميانی يا بخشی است .ارتباط ميان سه جزء
سياست فرھنگی عملی ويژگيھا و پيچيدگيھايی ديگر ھم دارد که در جای ديگر
به آنھا توجه می دھم .ھمين حد برای ادای مقصود اين فصل شايد کافی بنمايد.
در کشورھای اروپايی سعی برآن است که ھمواره بر خصلت دموکراتيک ھر
پروژه در مرحله ی اجرا تأکيد بنھند .اين نيت گاه به اجرا درمی ايد و اغلب
ناديده گرفته می شود .کارگزاران بخش فرھنگ در مقياس عملی از قدرت
تصميمگيری در خور توجھی برخوردارند .يعنی می توانند بودجه ی معينی را
به دلخواه و بسته به تمايلشان توزيع کنند .بدين ترتيب مشاھده می کنيم که
ديوان ساالران فرھنگی نقش اجرايی و تأثيرگذاری ملموسی دارند .ھرچه
ساختار اجتماعی بيشتر دموکراتيک باشد اين نقش کمتر خواھد شد و ھرچه
متمرکز يا اقتدارگرا باشد ،اين نقش بيشتر و مھمتر خواھد شد اما باورم بر اين
است که ھرگز از ميان نخواھد رفت .مھم اين است که ببينيم به چه ميزان
ھزينه کردنھا وابسته می شود به مذاکره با مخاطبان يعنی ھنرمندان يا مردم
مورد نظر ،به چه ميزان از طريق تمرکز می توان به تحقق يک پروژه دست
يافت يا به چه حد بايد از راه عقد قرارداد و تجمع جامعه ی مورد نظر به تفاھم
رسيد و ھدفی را پی گرفت .بی ترديد روش متمرکز آسان تر و در مواردی کم
ھزينه تر است .روش مذاکره و مفاھمه نه فقط پيچيده تر و پر ھزينه تر است ،
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بل نيازمند صبر و شکيب فراوان است .اين چيزھا در ھمانحال با تربيت
دموکراتيک کارگزاران فرھنگ نيزپيوند می خورد .ساختار عام دموکراتيک
به عقده ی اين قلم به تنھايی کافی نيست .تربيت دموکراتيک کارگزاران و
ديوان ساالران نيز از اھميت بسيار برخوردار است.
نمونه ی فرانسه که در کار سياستھای فرھنگی و تجزيه و تحليل آنھا در اروپا
پيشگام بوده است می تواند به روشن شدن اين مورد ياری برساند .در فرانسه
فرض بر اين است که وزارت فرھنگ با حمايت شدگان فرھنگی ،خواه فرد
باشند يا سازمان ،به گونه ای دموکراتيک تحول می يابد .اما محققان حوزه ی
سياستھای فرھنگی در شورای اروپا در گزارش تحقيقی خود يادآور می شوند
که اين دو سطح يا اين دو طرف يعنی کمک دھنده و يارانه گيرنده در سطحی
برابر قرار ندارند .گيرنده ی يارانه ھماره حس می کند موقعيتی متزلزل دارد
١١١
و چه بسا به سبب رفتار يا بيان عقايد خاصی از دريافت کمک محروم شود.
ُخب  ،در نظر بگيريد اگر اين وضع در ايران پيديار شود ،مخاطب يا متقاضی
يارانه در قبال ديوان ساالران فرھنگی در چه موقعيتی قررار خواھد داشت؟
بی ترديد ناچار به تمکين خواھد شد .البته اين ھنرمندانی که می شناسيم چنان
حلزونی و مارموليکی رفتار خواھد کرد که حتی ديوان ساالر ايدئولوژی زده
را ھم گيج خواھند کرد .برخی تجربه ھای مشخص را در اين دوره بايد در
فرصتی مناسب يادآور شوم .در اينجا قصدم فقط اين است بنويسم که کمک
دادن و کمک گرفتن در حوزه ی فرھنگ که با کيفيت سروکار دارد چندان
آسان نمی نمايد.
 -١١در عرصه ی سياست فرھنگی با دو نوع ساختار در پھنه ی سياستگذاری
مواجه ھستيم .يکی ساختار متمرکز است و ديگری ساختار فدرال يا غير
متمرکز.
در اروپا الگوھای برجسته ی اين دو ساختار را می توان در نمونه ی فرانسه
ودر نمونه ی آلمان مشاھده کرد .فرانسه دارای ساختار سياسی  -اداری
متمرکزی است که ريشه در تاريخ اين کشور دارد و آلمان دارای ساختار
سياسی نامتمرکزی است با ويژگيھای خاص تاريخی و متأثر از تجربه ی
شکست ساختار سياسی متمرکز در ھيأت رايش سوم .حال به نمونه ی فرانسه
‐Ibid:P.229.
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توجه می کنيم و فھرست وار به پيشينه ی سياست فرھنگی در ھمين کشور که
در اروپا از اين بابت پيشگام بوده است نگاه می اندازيم.
محققان فرانسوی نخست از دوره ی آندره مالرو ياد می کنند که به مدت ده سال
) ١٩۵٩تا  ( ١٩۶٩وزارت فرھنگ کشور خود را در اختيار داشت .اين دوره
از اين بايت مھم است که ھمواره پسينيانش به ميراث او بازگشته و ارجاع داده
اند.
دوره ی آندره مالرو به واقع از دو جھت اھميت دارد .نخست شخصيت او و
چرخشی که با پيوستن به ژنرال دوگل به نمايش گذاشت و دو ديگر ابتکار او
در عرصه ی سياست فرھنگی که در عمل به معنای پايه گذاری و تولد چنين
حوزه و چنين انديشه ای به صورت مدون تلقی شده است .سعی داشت چھره و
سيمای فرھنگی فرانسه را يکباره دگرگون سازد و به مدد برنامه ريزيھای ميان
مدت و دراز مدت تحوالتی عميق در ساختار فعاليھای فرھنگی در فرانسه به
بار بنشاند .مھمترين خصلت رويکرد مالرو را شايد بتوان خصلت سراسری يا
به بيان ديگر خصلت ملی سياستھای فرھنگی او دانست .اين خصلت ملی به
واقع خواستار برابرانگاری ھمه ی واليات می بود و می کوشيد ھمه جا را از
ھمه ی امکانات به گونه ای برابر برخوردار سازد .شايد امروز چنين
رويکردی چندان مھم جلوه گرنشود اما در آن مقطع که ھرجا ساز خود را می
زد و امکانات مالی حکومت مرکزی بنا به دسته بنديھا و تأثيرگذاريھای سياسی
و حتی نگرشھای محدود و تنگ نظرانه توزيع می شد ،بی ترديد از اھميتی
بسزا بھره مند می گشت .اين چنين رويکردی خواستار حذف ويژگھای
فرھنگی نقاط مختلف در يک کشور نيست و نمی شود .برعکس  ،می خواھد
امکانات را به شيوه و با روشی برابر توزيع کند و در نھايت از ھمين راه به
حفظ و استحکام ويژگيھا نيز مدد برساند .از اين رو نبايد سياستگذاری متمرکز
را مردود دانست و با اتخاذ حرکات نمايشی از عدم تمرکز محض به دفاع
برخاست .برخی تصور می کنند سياستھای نامتمرکز خصلتی دموکراتيک
دارند و سياستھای متمرکز بر خصوصياتی استبدادی تکيه می زنند.
گروه ھای قوم انديش و چپ نما تصور می کنند سياستھای نامترکز می تواند به
آنھا و به آنھا حقوق بيشتر اعطاء کند .تصور نمی کنم چنين انديشه ای ھمواره
درست باشد .بر اين باورم که سياستھای متمرکز و نامتمرکز بسته به مورد و
بسته به شرايط تاريخی و فرھنگی در عرصه ی ملی و در چارچوب تحوالت
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قومی و نحوه ی حضور اقليتھا در ھر کشور کارکردھا و از اين مھمتر
کارآييھايی متفاوت ارز خود به نمايش می گذارند .به اين موضوع در بخشه و
در جاھايی ديگر باز می گردم.
محققان اروپايی و به خصوص فرانسوی بر اين باورند که آندره مالرو و
ھمکارانش در حوزه ھای مختلف فرھنگی و ھنری راھکارھای نو وبديع
طراحی کرده بوده اند و از ھربابت انديشه ھايی تازه عنوان کرده اند که از
 ١٩۶٩به اين سو برگرفته شده و تحول يافته اند .در اين ميان سه حوزه را
مھمتر از ديگر حوزه ھا برشمرده اند.
نخست – حفاظت از ميراث فرھنگی و تعالی آن .در اين حوزه از حفاظت و
بازسازی بناھای تاريخی گرفته تا حراست از محوطه ھای تاريخی دنبال می
شد؛ گسترش و بازآرايی فعاليتھای موزه ای؛ حمايت از ھنرھای سنتی مردمی
و پشتيبانی از کانون فيلم.
دوم – حمايت از ھنرھای زنده به معنای فعاليتھای ھنری جاری از طريق
خريد آثار ھنری به خصوص آثار توليدشده در حوزه ی ھنرھای تجسمی و
ھمچنين کمک به بھبود زندگی ھنرمندانی که در اين عرصه فعاليت دارند.
اصالح شرايط زيستی ھنرمند و نويسنده ھمراه شد با پشتيبانی از آفرينش در
عرصه ی معماری و در ھمانحال پيگيری سياستی جاه طلبانه د زمينه ی سينما
و فيلمسازی.
سوم – ترويج عنصر دموکراتيک در عرصه ی ھنر و فرھنگ و ھمچنين
تمرکززدايی از فعاليتھای فرھنگی و ايجاد مراکز فرھنگی محلی و منطقه ای
در اين چارچوب قرار می گرفت .ايجاد مراکز فرھنگی باز به اين معنا که ھمه
ی مردم به گونه ای آسان به آنھا دسترسی داشته باشند درھمين حوزه دنبال می
شد .برخی برنامه ی توسعه ی دھساله ی موسيقی را نيز در ھمين رسته
١١٢
جاسازی کرده اند و آن را ھم جاه طلبانه دانسته اند.
در اينجا خوب است به چند نکته توجه کنيم .اول آن که آندره مالرو ھنگامی به
وزارت رسيد که فرانسه از نظر اقتصادی در موقعيتی سخت و دشوار قرار
داشت .دوران پس از جنگ بود .کشوری که به فرھنگ خود و فعاليتھای
‐Ibid.Pp.238‐9.
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روشنفکرانه اش می نازيد ،قادر نبود کيفيت ھنری اش را از تداوم برخوردار
سازد و از اين گذشته ھمين ھنر زا به مدد گسترش فعاليتھا و از نظر کمّی در
اختيار گروه ھای اجتماعی وسيعتری بگذارد .در ھمينجا خوب است به ياد
داشته باشيم که حکومت ژنرال دوگل و حمھوری چھارم ملغمه ای عجيب و
شگفت آور به شمار می ايد .از انديشه ھای دست راستی و ناسيوناليستی گرفته
تا افکار سوسياليستی و چپ ،ھمه در برنامه ھای اين جمھوری رخنه کرده
بودند و دفاع از حيثيت فرانسوی را به شيوه ھای گوناگون توجيه می کردند.
اين نکته را تحليلگران درست باز نمی تابانند .پرسش اصلی اين است که
چگونه می توان حضور يک دموکرات ماجراجويی چون آندره مالرو را در
ساختار قدرت جمھوری دو گل توجيه کرد؟
در کنار اين نکته ھا در ضمن بايد به يادداشت که انديشه ی ايجاد خانه ھای
فرھنگ با ظاھر و پوششی چپ پا به عرصه ی حيات سياست فرھنگی
گذاشت .اين خانه ھا در آغاز موفق ھم نبودند اما فرانسويان و کارگزاران
فرھنگی آنھا را جدی گرفتند و سرانجام چيزی از آنھا ساختند باب طبع گروه
ھايی از مردم و برخی از ھنرمندان و فعاالن فرھنگی که دستشان به جايی نمی
رسيد .از اين گذشته ايجاد مراکز فرھنگی چند بعدی از توجھی گسترده در
سراسر جھان برخوردار شد و تقليد از اين فکر در کشورھای مختلف رواج
گرفت .در ايران نيز با تأسيس وزارت فرھنگ و ھنر چنين انديشه ھايی
صورت عملی و واقعی يافتند و بسته به قابليتھای کارگزاران محلی کامياب و
ناکامياب گشتند.
 - ١٢دوره ی پس از مالرو شامل دوازده سال و نه وزير فرھنگ می شود .به
بيان ديگر اين دوره به طور عمده سالھای دھه ی ھفتاد قرن بيستم ميالدی را
به نمايش می گذارد .اين سالھا به خصوص نشانگر نياز کشورھای اروپايی به
گونه ھای تازه ای از فعاليت فرھنگی و ھويت يابی است .اين کشورھا تازه
توانسته بودند بحران اقتصادی برآمده ازجنگ جھانی دوم را پشت سرگذارند ،
جوانانشان را خواسته و ناخواسته با انديشه ھايی متفاوت تربيت کنند و در
نتيجه در آستانه ی جنبش ماه مه سال  ١٩۶٨قراربگيرند که بحران ديگری را
جلوه گر می ساخت .در ھمين مقطع است که موضوع فرھنگ بيش از ھر
زمان ديگری آميخته می شود با موضوع جنبش جوانان علی الخصوص جنبش
دانشجويان .حاال جوانان اروپايی ديگر نمی خواستند پيرو فرھنگ نخبه گرا و
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آريستوکراسی فرھنگی بروند .جستجويی تازه شکل می گرفت و ھيچ کس با
خشونتھای اروپاييان در مستعمرات و جنگ آمريکا در ويتنام موافقت نشان
نمی داد.تاريخنويسان فرھنگی فرانسه به اين جنبه ھا نمی پردازند و از آنھا به
نحوی شايسته ياد نمی کنند .يا دست کم آن که اين قلم در اسناد متعددی که ديده
است از اين دست از تحليھا نشانه ای نيافته است .آخر چه شد که ناگھان آندره
مالرو به ژنرال دوگل پيوست و راھی به اصطالح مردمی را در زمينه ی
برنامه ھای فرھنگی پايه گذاری کرد؟ او سنت شکن شده بود به ھر اعتبار که
بنگريم .ايده ھايش بکر بودند و تجربه ی عملی در راه تحقق آنھا به دست
نيامده بود .برنامه ی تأسيس خانه ھای فرھنگ درسراسر فرانسه پس از مالرو
توسط جانشينانش گفته و ناگفته جاه طلبانه تلقی شده است .به ھمين سبب ھم پس
از او و در دوره ی جديد ديگر از ايجاد خانه ھای فرھنگ سخن نمی رفت .به
جای آن طرح جديدی عنوان شد که آن را »مراکز اقدام فرھنگی« ) centres
 ( d’action culturelleنام نھادند ١١٣ .فرض براين بود که طرح جديد به
اندازه ی طرح ايجاد خانه ھای فرھنگ ھزينه بردار نيست .از اين گذشته
گزينشی مالرو در ارتباط با حفظ و حراست از
تفسير تازه ای از برنامه ی
ِ
ميراث فرھنگی مطرح شد .در برنامه ی جديد سعی براين بود که به جای
بازآرايی گزينشی شماری از بناھای تاريخی به عنوان »نمونه«  ،تعداد
بيشتری از بناھا بازسازی شوند و فعاليتھای احياء و بازجانبخشی در ارتباط با
ھر بنا به حداقل ممکن برسد تا در نتيجه وزارت فرھنگ بتواند بر وسعت
کوششھايش بيفزايد و شمار بيشتری از بناھا را حفظ و نوآرايی کند.
درسالھای دھه ی ھفتاد قرن بيستم ميالدی عنصرتازه ی ديگری نيز وارد
عرصه ی سيات فرھنگی يا به بيان ديگر عرصه ی اقدام فرھنگی شد .رئيس
جمھور شخصا ً به اين حوزه دلبستگی نشان می داد و خواستار نامجويی نيز می
شد .برای مثال »ژرژ پمپيدو« يک مرکز بزرگ فرھنگی در پاريس بنانھاد.
می خواست از اين راه نام خود را جاودانه سازد .جانشين او ژيسکار دستن
بارھا از نگاھداری »ميراث« سخن گفت و به طرحھای بزرگ معماری در
شھر پاريس عالقه نشان داد.
به دنبال وقايع جنبش دانشجويی » ١٩۶٨ژاک دوآمل« ،وزير فرھنگ ،از
دموکراتيک کردن فرھنگ واقدامات دموکراتيک سخن راند .مشخصا ٌ به
‐Ibid.P.38.
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تمرکززدايی فعاليتھا ی فرھنگی توجه شد و کوشش براين بود که رابطه ی
ميان دولت و ساختارھای اداری محلی تقويت شود و منشور تازه ای در اين
حوزه ترسيم گردد .در ھمين مقطع موضوع ساماندھی اوقات فراغت به ميان
آمد و سرانجام وزيران و سياستگذاران متعدد از گسترش شبکه ی راديو و
تلويزيون پشتيبانی کردند .راھی متفاوت از آندره مالرو طراحی می شد،
متناسب با تحول رسانه ھا و زيست اجتماعی.
ھنگامی که فرانسوا ميتران عھده دار مقام رياست جمھوری در فرانسه شد
فرض براين بود که سوسياليستات سياستھای فرھنگی يکسره متفاوتی از رقيبان
محافظه کار خود پی بگيرند .ميتران چھارده سال در مقام رياست جمھوری بود
و فرصتھايی گاه يکه و کم مانند در اختيارداشت.
انتخابات  ١٩٨١که اکثريتی تازه به بارنشاند به عقيده ی برخی از سياست
انديشان چرخشی تازه در عرصه ی سياست فرھنگی در فرانسه به ھمراه
آورد .اين چرخش به چه صورت ملموس و محسوس گشت؟ شايد بارزترين
خصوصيت اين چرخش را بتوان در ميزان بودجه ای مشاھده کرد که به امور
فرھنگی اختصاص داده شد .تقريبا ً اين بودجه دوبرابر شد و در نتيجه به وزير
فرھنگ امکان داد ابتکارھايی تازه طراحی کند .با اينحال سياستھای فرھنگی
سوسياليستان جز در مواردی انگشت شمار چيزی نبود جز پيگيری ھمان
سياستھای گذشته .برجسته ترين مورد شامل سياستھايی می شود که با جاه
طلبی در عرصه ی ھنرھای تجسمی تعقيب شد .از اين گذشته ھمين افزايش
بودجه موجب شد وزير فرھنگ دخالت دولت را در حوزه ی سينما تقويت کند
و دخالت در زمينه ی رسانه ھای صوتی و تصويری را شدت دھد .بودجه ی
بيشتری به کتابخانه ھای انتصاص داده شد و مبادله ی فرھنگی با کشورھای
ديگر از توجھی بيشتر بھره مند شد .به اينھا می توان اقداماتی را افزود که
سياستھای سوسياليستی در پھنه ی معماری يعنی بنيادنھادن ساختمانھای تازه
طراحی کردند .البته در گفتار سوسياليتی ھمواره از توجه فرھنگی به قشرھای
پايينی و محروم در جامعه ی فرانسوی سخن می رفت .در واقعيت اما تحقق
چنين سياستھای به چشم نمی آمد و تفاوتی محسوس ميان سياستھای اين دوره
با دوره ھای قبل از آن مشاھده نمی شد .در دوران فرانسوا ميتران در واقع
جامعه ی فرانسوی فقر پس از جنگ را پست سرگذاشته بود و توان مالی الزم
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را جھت به واقعيت درآوردن آرزوھای بلندپروازانه ی فرانسويان به دست
آورده بود.
نکته ی نظری مھم در اينجا اين است که آيا در اروپای غربی تفاوتی محسوس
ميان سياستھای فرھنگی چپ و سياستھای فرھنگی ليبرال و به اصطالح دست
راستی يا محافظه کار وجود داشته است يا حتی امروز وجود دارد ؟ پاسخ به
اين پرسش چندان آسان نمی نمايد .نخست آن که بايد دوره ھای تاريخی را
ازھم متمايز کنيم .آنچه در نيمه ی دوم قرن نوزدھم مطرح شده است متفاوت
است از آن گفتارھا و کوششھايی که حتی در آغاز قرن بيستم ميالدی تا مقطع
جنگ جھانی اول سربرآورده است .در اينجا خوب است توجه دھيم که انقالب
سوسياليستی  ١٩١٧در کشور روسيه و بنيانگذاری کشوری سوسياليستی در
بخشی در خور توجه از اروپا وسپس در آسيای مرکزی اثربخشی ملموسی بر
مباحث و سياستھای فرھنگی گذاشته است .در دوران پايانی قرن نوزدھم بيشتر
از دسترسی محرومان به فرھنگ و آموزش سخن رفته است در حالی که پس
از انقالب اکتبر موضوع محتوای اثر ھنری و تعھد در زمينه ی خالقيت از
توجھی روزافزون برخوردار شده است .اين موقعيتھا بر نحوه ی فعاليتھای
احزاب سوسيال دموکرات تأثير داشته است اما به تدريج براثر فضای جنگ
سرد و سياستھای خشن استالينی ،سوسيال دموکراسی به سياستھای فرھنگی
ليبرال عالقه نشان داد و به خصوص کوشيد خود را در اين ميدان از شورووی
بلوشيک متمايز سازد  .يادارم دوران پس از جنگ جھانی دوم را در اتريش و
آلمان و بيشتر کشورھای اروپايی که سوسيال دموکراسی نيز از سوی احزاب
دموکرات مسيحی نقد می شد  .در ھر انتخاباتی برای گزينش نمايندگان پارلمان
يا رياست جمھوری مردم را از سوسياليسم می ترساندند و پيروزی
سوسياليستان را برابر می گرفتند با نحقق تدريجی جامعه ای بسان جامعه ی
شوروی که آن را آکنده از استبداد و فقر جلوه گر می ساختند .در عمل اما
سوسياليستان بيشتر ھمان سان که آوردم از دسترسی به فرھنگ و به بيان
ديگر از اصل فرھنگ برای ھمه دم می زدند نه از محتوايی متفاوت يا
ھواخواھی از محتوايی متفاوت .در ارتباط با فرھنگ نخبگان يا آفرينش
فرھنگی و دسترسی عامه به آفريده ھای فرھنگی در جای ديگر و البته بسته به
مورد سخن خواھم گفت.
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 -١٣حال که سخن از سياستھای فرھنگی سوسيال دمواسی به ميان آمد خوب
است نگاھی بيندازيم به سياستھای فرھنگی در کشوری ديگر که به تحقق گونه
ای از سوسيال دموکراسی در عرصه ی تأمين اجتماعی  ،فرھنگ و آموزش
شھرت داشته يافته است.
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حقوق فرھنگی
در اينجا خوب است نگاھی بيندازيم به مباحثی که در ارتباط با حقوق فرھنگی
ھمچون حقوق بشری مطرح شده است .نخستين متنی که در اختيار دارم متنی
است از يونسکو به سال  ١١٤.١٩٧٠در ان ھنگام نشستی برپاشد به منظور
گفتگو و جستجو در زمينه ی مباحث حقوق فرھنگی .اين نشست در ضمن
بيانيه ای نيزصادر کرد که به ھمين موضوع اختصاص يافته است .در عنوان
اين بيانيه آمده است :بيانيه ی حقوق فرھنگی ھمچون حقوق بشری .بعدھا عده
ای ديگر نيز کوشيدند در ھمين زمينه انديشه ھايی تازه بپرورانند .يکی از
انديشه ھا نيز به صورت بيانيه تنظيم و انتشارداده شد به صورت يک پيش
نويس که آن را چنين ناميدند :پيش نويس بيانيه ی حقوق فرھنگی بشر.١١٥
ھمين صفت فرھنگی در ھر دو مورد در ضمن به اين معناست که بيانيه ی
حقوق بشرکه برخی ازايرانيان تازه دموکرات شده آن را ھمچون متنی مقدس
برمی شمرند،بيانيه ای است ناکامل و چه بسا نارسا .نارساييھای اعالميه جھانی
حقوق بشر موجب شد که عده ای به فکر بيفتند پيوستھايی برآن بيانيه بنويسند.
ھمين دست از انديشه ھا در عمل نياز به ساماندھی و تنظيم و تدوين بيانيه
ھايی ديگر را آشکار ساخت .
در اينجا اکنون می خواھيم به مباحث مرتبط با حقوق فرھنگی نگاه
بيندازيم.نخست به نشست سال  ١٩٧٠می پردازيم که بازده گفتگوھايش به
ب پايانی اين نشست می
شکلی سامان يافته و پرورده انتشار يافت .در آغاز کتا ِ
١١٦
خوانيم که »حقوق فرھنگی« مفھومی است بالنسبه جديد .توجه کنيم که اين
نکته در سال  ١٩٧٠برزبان رانده شده است .طبيعی است که از آن ھنگام
تاکنون مباحث و گفتگوھايی ديگر سربرکشيده اند .حاال اما برای اين که به
آشفتگی در طرح مباحث گرفتار نشويم در ھمان مقطع  ١٩٧٠می مانيم و آن
مباحث را می شناسانيم که ھم از نظر تأمالت تاريخی اھميت دارند و ھم از
نظر تفحص در مبانی چنين بررسيھا و انديشه ھايی.
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در اين کتاب آمده است که در گذشته فرھنگ را امری بديھی می انگاشته اند.
حق فرھنگی را نيز بخشی از حقوق سياسی می دانسته اند وآن را در چارچوب
حقوق اجتماعی فرد مانند حقوق سياسی ،حقوق مذھبی يا آزادی عقيده و آزادی
بيان قرار می داده اند و به آن می نگريسته اند.
در چنين فضايی وقتی از حقوق سياسی سخن می رفت به طور بديھی از
»حقوق اقتصادی « نيز سخن به ميان می آمد.منظور از حقوق اقتصادی چه
بود؟ در اينجا بر حق کارکردن و حق برخوردار بودن از فراغت و مھمتر از
ھمه حق بھره مند بودن از تأمين اجتماعی و بيمه تأکيد گذاشته می شد.
شايد به ھمين سبب بوده است که به دنبال چنين مباحثی به طور طبيعی عده ای
ھم به فکر حوزه ای ديگر افتاده باشند که آن را حقوق فرھنگی دانسته اند .اگر
صنعتی شدن فزاينده را در نظر بياوريم می بينيم و می دانيم که عالوه برحقوق
مادی ،حق استراحت و لذت جستن از اوقات فراغت نيز مطرح شده باشد .بدين
ترتيب با دو نکته روبه رو می شويم .يکی اين که مردمان خواسته باشند ھمراه
با توسعه ی صنعتی بر دستاوردھای فرھنگی نيز اصرار بورزند و دو ديگر
اين که بدين اعتبار شايد بتوان گفت حق فرھنگی در چنين چارچوبی در ارتباط
با مسئله ی اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته باشد.
تا اينجا با يک جلوه از معنای حق فرھنگی آشنايی می يابيم که مرتبط است با
صنعتی شدن.يعنی اين حق براثر صنعتی شدن فزاينده معنا يافته است .استثمار
فزاينده ی کارگران صنعتی در آغاز رھايی از استثمار را ھدف انديشگران و
رھبران سياسی ساخته بوده است اما ھمين جريانھا و جنبشھای سياسی به
تدريج ديافتند که اين کارگران و بياری ديگر از استثمار شوندگان يا زحمتشکان
نمی توانند به کار خود ادامه دھند و تنھا به خوردن و تداوم زيستن بينديشند.
اين مردمان نيازھايی ديگر ھم دارند که با معويت آنان سروکاردارد .از حق
آموزش که بگذريم  ،می توان از حق معنادادن به زيست فردی سخن گفت .آبا
حق فرھنگی فقط ھمين حق معنادادن به حيات است؟
بسياری از کشورھايی که صنعتی نشده بودند اما در ھمان دوره ای که اين
مباحث حق فرھنگی طرح می شد ،به تاززگی از يوغ استثمار رھا شده بودند،
رھايی خود را محدود به حق تعيين سرنوشت سياسی نمی دانستند .مردم رھايی
يافته در مقطع رھايی در ضمن می خواستند برشأن و عزت خود نيز تأکيد
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بنھند و به ھمين جھت ھم در جستجوی معنای گذشته ی خودبرآيند و به آن
چيزی که از اين گذشته به دستشان رسيده است نگاه بيندازند و آن را ھمچون
ھويتی اکنونيت يافته بيارآيند .گذشته ای که در دوران تسلط استعمار بارھا و
بارھا تحقير و خوار شمرده شده بود،حاال بايد در پرداختی تازه مايه ی عزت و
افتخار باشد .اين گذشته را تنھا بايد اززيانھای نشأت گرفته از آثار استثمار از
نو آراست ،بل بايد ھمين گذشته را در مقطع کنونی از غبار فراگردھای
صنعتی شدن و شھرنشينی زدود.
اين نوخاستگی در پرتو رھايی سياسی و استقالل شکل گرفت و به جلوه ھای
فرھنگ بومی ارج نھاد .اما درست در ھمين مقطع يعنی در دھه ی ھفتاد قرن
بيستم ميالدی در ھمه جای جھان مردمان به گونه ای فزاينده به
کتاب،فيلم،راديو ،تلويزيون ،روزنامه و مجله دسترسی يافته بودند .در ھمانحال
اين دسترسی به رسانه ھای صوتی و تصويری و خواندنی ھمراه گشت با
عالقه ی فزاينده ی مردم در بيشتر کشورھا به اشنايی با فرھنگھای ديگر .وجه
ديگر اين پرده ی رنگارنگ فرھنگی  ،گرايش مردم کشورھای نوخاسته يا به
خود آمده به تصوری از فرھنگ قديم خود بود که آن را فرھنگی غنی و ھويت
بخش تصور می کردند.
اين وضعيت تازه در اساس وضعيتی آگاھی دھنده نيز بود و به اکثريت مردم
اطمينان می داد فرھنگ را نبايد درشمار امتيازات ويژه ی گروھی کوچک و
شماری اندک از نخبگان دانست ١١٧.در چنين موقعيتی نه فقط اين انديشه قوت
گرفت که در ھر کشور جلوه ھايی گونه گون ازارزشھا،دست ساخته ھا و
ھنرھا به چشم می خورد ،بل در مقياس جھان نيز با منظر فرھنگی پر تنوعی
سروکار داريم که ھر کدام معنا و طعم خاص خود را دارند و تکثر فرھنگی
جذاب و شگفت انگيزی را به نمايش می گذارند .به ھمين علت بود که می توان
قرن بيستم را به اعتباری آگاھی فزاينده به تنوع و تکثر فرھنگی نيز به حساب
آورد  .مردمان در اين قرن در ھمانحال دريافتند با ھمه ی اين تنوع و تکثر در
ھمانحال عضوی و بخشی از يک بشريت واحد نيز به شمار می روند.ھر يک
از گوشه ھا و ھر يک از بخشھا يا ھر يک از عضوھای اين فرھنگ بشری
در ضمن حق دارد به فرھنگ نيزدسترسی داشته باشد،حق داردبه آفرينش و
خلق فرھنگی روآورد و در عرصه ی فرھنگ نيز مشارکت بجويد و مشارکت
‐Ibid.P.10
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داشته باشد .اين افق غنی و آميخته با تنوع را می بايد از تفسيری نو و متناسب
نيز ھمراه ساخت تا بتوان به آن معنای واقعی و مشخص بخشيد و آن را به
توليد فرآورده ھای مادی ملموس سوق داد .اين منظر جديد فرھنگی آميخته بود
با انديشه ی دادوستد آزاد فرھنگی .فرض براين بود که ھر فرھنگ در اين
حوزه بتواند سھم بگيرد ،قادر باشد بدھد و توانايی اخذ و دريافت نيز داشته
باشد .اين انديشه که خصلتی آزادامنشانه را ترسيم می کرد در واقع خواستار
دادوستد فرھنگی در ھمه ی زمينه ھا بود .به ھمين سبب ھم مباحث مرتبط با
حق يا حقوق فرھنگی از اھميتی خاص برخوردار می شد.
حال ما با دو مفھوم حق و فرھنگ مواجه می شويم .گفته اند و ادعا کرده اند
که فرھنگ اھميتی اساسی برای انسان دارد و بدون فرھنگ ھيچ حقی نمی
تواند پا به عرصه ی حقوق بگذارد زيرا فرھنگ بستر و خاستگاه ھمه چيز
است و ھر چيز يا ھر حقی از ھمين بستر و از بطن اين مادر بيرون می جھد
و به پھنه ی ھستی می پيوندد .از اين روست که شماری از انديشگران فرھنگ
جوھر انسان بودن می دانند .با ھمه ی اين احوال بسياری از نظريه پردازان
را
ِ
بر اين باورند که تعريف منسجم و جامع و مانعی از »حقوق فرھنگی« يا به
بيان ساده تر از »حق فرھنگی« کاری آسان نمی نمايد .درست در ارتباط با
اين »حقوق« می توان بيش از »حقوق« ديگر از مقوله ی نسبی بودن سخن
گفت و مدعی شد که اين »حقوق فرھنگی« بسته به موقعيت و شرايط ،تغيير
می کند .در اعالميه ی جھانی حقوق بشر موادی وجود دارند که حقوق
فرھنگی را می توان با نگاھی به آنھا نيز در معرض تعبير و تفسير قرار داد.
برای نمونه وقتی که از حق تعيين سرنوشت صحبت می شود يا بر حق
برخوردار بودن از آموزش تأکيد گذاشته می شود يا به حق دسترسی به
اطالعات يا مطلع شدن اشاره می شود يا حتی ھنگامی که از حق کار و
پرداخت حق الزحمه ی متناسب با کار انجام شده وازھمه مھمتر بھره مند بودن
از گذران زندگی آبرومندانه ھمراه با شأن و عزت شايسته ی انسان ياد می
شود ،می توان ھمه ی اينھا را در ارتباط با حقوق فرھنگی نيز به بحث
گذاشت.
اما از مقوله ی »حق« که بگذريم با مقوله ی دشوار ديگری سروکارداريم که
»فرھنگ« نام دارد .به دست دادن تعريفی از فرھنگ کاری آسان نيست که
ھيچ ،صعب است و چه بسا ناممکن .شايد راه عملی و مشخصی که می توان
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در اينجا طراحی کرد اين است که ھمواره فرھنگ را در ارتباط با مصداق
عملی آن تعريف کنيم .مثالً می توان گفت ھر فرد حق دارد در زندگی فرھنگی
حوزه  ،انجمن  ،جماعت يا مجموعه ی خود آزادانه مشارکت داشته باشد.
بسيار خوب در اين حالت بايد بدانيم انجمن يا جماعت يا مجموعه به چه
معناست و مشارکت به چه نحو تحقق می پذيرد؟ چنين نکته ھا وموضوعھايی
را به تدريج و در جريان اين گفتار شرح می دھيم.
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بيانيه ی پاريس١٩۶٨ :
چنان که می دانيم مباحث جديد در زمينه ی سياست فرھنگی براثر کوششھای
يونسکو به راه افتاد .کشورھای يونسکو در سالھای دھه ی شصت قرن بيستم
ميالدی خواستار تقويت فعاليتھای فرھنگی در ھمه ی کشورھا شدند و ھمه ی
حکومتھا را به سرمايه گذاری در عرصه ی فرھنگ فراخواندند .بدين ترتيب
يونسکو دوعنثر تازه را وارد حوزه ی فرھنگ کرد .يکی تشويق آگاھانه و
مسئوالنه ی دولتھا يعنی کشورھای عضو به فعاليت و توسعه ی فرھنگی و دو
ديگر نگاه تازه ای به روابط بين المللی از زاويه ی فرھنگ و روابط ميان
فرھنگی.
سياست فرھنگی در اين مقطع مجموعه ای ازاصول عملی ،اداری ومالی -
فرھنگی دولت
بودجه ای قلمداد می شد که می توانست پايه ھايی در جھت اقدام
ِ
فراھم آورد.بدين ترتيب معنايی تازه به چارچوب فرھنگ افزوده می شد که
ترکيبی بود از آگاھی ،قدرت حکومتی و توسعه .در ھمان موقع فرض براين
بود که خصلت سياست فرھنگی در پھنه ی روابط ميان کشوری بدين معنا می
بود که ما با يک سياست فرھنگی سروکار نداريم  ،بل با سياستھای فرھنگی
متعدد و متنوعی روبه رو ھستيم .ھر کشورسياست فرھنگی خاص خود را
دارد و بسته به ارزشھای حاکم و پذيرفته و بسته به اھداف و گزينشھايش ،
سياست فرھنگی خود را تنظيم می کند .اما ھمين موقعيت ايجاب می کرد که
کشورھای مختلف با تبادل اطالعات و تجربه به يکديگر ياری رسانند  .بدين
ترتيب سامانی منطقی را مشاھده می کنيم که می تواند توجيه کننده ی طرح
چنين موضوعی در مقياس جھانی بايد .به خصوص در آن ھنگام تأکيد براين
بود که نتايج تحقيقات موردی و ميان فرھنگی از طريق يک سيستم مبادله در
اختيار ھمگان قرار بگيرد .اين جنبه از موضوع را ھم می توان نوآورانه
دانست .گرچه پيشاز اين در عرصه ی انسان شناسی از فرھنگھای بسته و باز
سخن به ميان آمده بود اما اين بار با تبادل منظم و آگاھانه ی اطالعات و
تجربيات مواجه می شويم که عنصر آگاھی و استمرار را ترويج می دھد.
اين مجموعه با يک عنصر ديگر نيز توانسته بود حضور فرھنگ را در سطح
جھانی توجيه کند که آن را حق فرھنگ نام نھاده بودند .به واقع پس از جنگ
جھانی دوم با تنظيم بيانيه ای در زمينه يحقوق بشر ،حاال فرض براين بود که
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با نگاھی تازه به آن اعالميه در محدوده ی فرھنگ بر غنای محتوايی آن
بيفزايند و ھمه ی کشورھا را به پذيرش اين جنبه از حقوق انسانی نيز تشويق
کنند .اين وظيفه ی تازه را يونسکو که سازمان آموزشی و فرھنگی سازمان
ملل متحده بود به عھده گرفت .يونسکو با برپايی کنفرانسھا و ديدارھای مختلف
نه فقط مباحث جاری در چارچوب سياست فرھنگی را رونق بخشيد ،بل به
جست و جوی مفاھيمی تازه در زمينه ی آموزش و فرھنگی نيز برآمد .يکی از
اين مباحث را بی ترديد بايد تحقيقات و تأمالتی دانست که در ارتباط با حقوق
فرھنگی پی گرفت.
در سال  ١٩۶٨در فاصله ی ھشتم تا سيزدھم ژوئيه در مقر يونسکو در
پاريس نشستی تدارک ديده شد که وظيفه اش گفتگو راجع به حقوق فرھنگی
بود .اين نشست در پايان کار خود بيانيه ای صادر کرد که شايد بتوان آن را
نخستين سند مدون در اين زمينه در آن مقطع به حساب آورد.
نشست پاريس سعی داشت ارتباط ميان حقوق فرھنگی را با حقوق بشر
بربرسد .فراموش نکنيم که شماری از انديشگران و به خصوص حقوقدانان
براين باور بودند که بيانيه ی حقوق بشر از جامعيت برخوردار است و نياز ی
به تدوين بيانيه ھا و اعالميه ھای تکميلی نيست .اين ديدگاه به تدريج کنار رفت
و نگرشھای تکميلی از اھميت برخوردار گشتند .به ھمين جھت نشست پاريس
نخست خواست ببيند حقوق فرھنگی به چه معناست .از اين گذشته شرکت
کنندگان نشست پاريس در جست و جوی معنای مسئوليتھای فردی و معنای
مسئوليتھای کشورھای عضو درزمينه ی حقوق فرھنگی برآمد.شرکت کنندگان
اين نشست عباربودند از دانشمندان ،نويسندگان،منتقدان ھنری و فرھنگی و
تحليلگران اجتماعی .اينان در پايان کار خود بيانيه ای صادر کردند که
مضمون آن چنين است:
 -١اعالميه ی جھانی حقوق بشر که به سال  ١٩۴٨تنظيم شد تأثيری ژرف
برنحوه ی تفکرما درارتباط با حقوق انسان برجاگذاشته است.اما جھان دربيست
سال گذشته )در اينجاھا توجه شود که اين بيانيه ی پايانی به سال  ١٩۶٨فراھم
آمده است( شاھد دگرگونيھايی چشمگير بوده است .با ھمه ی اين تغييرات بايد
گفت که روح و جان اعالميه ی جھانی حقوق بشرھمچنان پايدار مانده است و
ورای اين رويدادھا دوام يافته است .با اينحال نمی توان انقالب علمی و فنی و
ھمچنين رھايی ميليونھا انسان را از ديده دور داشت .اين تحوالت نيازمند
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ترسيم چشم اندازھايی جديدند که قادر باشند به نيازھای کنونی بشريت توجه
کنند و به آنھا واکنش نشان دھند.
 -٢فرھنگ تجربه ای است بشری که دشوار می توان آن را به تعريف کشيد.
در نظرما فرھنگ کليت راه ھايی است که انسان از طريق آنھا شيوه ھای
زيست خود را می آفريند .فرھنگ فراگرد ارتباط ميان انسانھاست؛ جوھر
انسان بودن است.ميليونھا انسان از دستيابی به ميو ه ھای فرھنگ به معنای
کالسيک آن محروم اند .نگرشی که بھره مند گشتن از امتيازات فرھنگ را
خاص شمار اندکی از انسانھا می داند ،زيانبار و خطرناک است .ميراث
بگان عرصه ی ملی يا بين المللی سازماندھی و
فرھنگی را نمی توان به مدد نخ ِ
توزيع کرد .بايد اصل تنوع و تکثر ارشھای فرھنگی ،دست ساخته ھا و
شکلھای تجلی آنھا را به رسميت شناخت .نخستين وظيفه ی زندگی ،زيستن
است  .يکی از کارکردھای اصلی فرھنگ اين است که انسانھا را قادر سازد
زندگی را پاس دارند و آن را جاودانه سازند .به ھمين سبب است که تأکيد می
گذاريم بر اصل دسترسی برابر ھمه ی انسانھا به ھمه ی ابزاری که تداوم
مادی زندگی را فراھم می آورند و آن را پيش شرط ھمه ی لذات ديگر زندگی
خاصه ارزشھای معنوی و مادی و فراورده ھای خالقيت می دانند.
مھمترين پيش شرط زندگی ،صلح است .يکی از کارکردھای اساسی تعامل
فرھنگی از ميان برداشتن جنگ است از زندگی جامعه ھای انسانی .
 -٣امروز به فرھنگی زنده نيازداريم ،فرھنگی که انسان را قادرسازد
برواقعيت پيرامونش چيره شود .تداوم گرفتن گستردگی فقر در جھانی که ابزار
رفاھی در اختيار دارد مانعی غم انگيزاست بر سر راه تحقق بخشيدن به حقوق
بشری .توزيع نابرابر می تواند و اغلب نيز ارزشھای کاذب به بار می نشاند
که و زندگی را ازدست يافتن به کمال محروم می کند.
البته ثروت و وفور نعمت را نبايد تنھا معيار سنجش عمل و قابليت انسان
دانست .فرھنگ ھمه ی آن چيزی است که انسان را قادر می سازد در جھانش
کارا و فعال باشد ،و ھمه ی اشکال بيان را بيش از بيش آزادانه به کارگيرد
تا بتواند ميان انسانھا ارتباط برقرار کند.
 -۴بيانيه در اينجا از جامعه ی مصرفی ھمچون ھدف غايی جامعه ی بشری
انتقاد می کند .بيانيه بر اين نظر است که جامعه ی مصرفی يکدستی و يکسانی
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به بار می نشاند و مصرف را ھدف نھايی جامعه ی انسانی جلوه گر می سازد
و در عمل اين يکسانی را بر جامعه ی انسانی تحميل می کند .جامعه ی
مصرفی در واقع به مدد تبليغات شديد و فزاينده معيارھا و ارزشھايی کاذب
ترويج می دھد و آنھا را بازده منطقی انقالب تکنولوژيک و صنعتی شدن
وانمود می سازد.
ساختارھای اجتماعی – اقتصادی در درون ملتھا و ھرجاکه ملتھا را به ھم می
پيونداند اين جريان را تقويت و تشديد می کنند و خطرو تھديدی برای
فرھنگھای زنده به شمار می روند .تأخير در پاسخدھی سازنده به چنين
پرسشھايی بيش از اين جايز نيست.
 -۵تھيه کنندگان بيانيه می نويسند ما نمی توانيم وضع موجود را تأييد کنيم زيرا
حقوقی برای مردم در نظر نمی گيرد و شکست و فروماندگی اش واکنش
خشونت آميز محرومان را موجب می شود .ما خواستار انقالبی در عرصه ی
تفکر و عمل اجتماعی ھستيم که از عھده ی چالشھای انقالبی ناشی از علم و
تکنولوژی برآيد.
حق دسترسی به فرھنگ برای ھمه ی محرومان جھان بايد توأم و ھمراه شود
با رھايی آنان از فقر ،بيماری و بی سوادی .حکومتھای انتخابی را بايد از
تعرض نظامی ،اقتصادی و اجبارھای سياسی کشورھای بيگانه مصون نگاه
داشت.
 -۶يکی ازخصوصيات دوران معاصر را بايد چيرگی و تسلط حکومتھای
بسيار متمرکز در ساختار کشور -ملتھا به شمار آورد .اين حکومتھا قادرند در
درون و برون مرزھايشان يکسانی و ھمسانی فرھنگی به بار نشانند .در حالی
که از زاويه ی منافع سياسی و اقتصادی گروه ھای حاکم در اين جامعه ھا می
توان اين ھمسانی و يکسانی را درک کرد ،بايد در جستجوی ابزاری برآمد که
قادر باشند آن سنتھايی را در زمينه ی فرھنگ بسيج کنند که غنای آنھا حس
تعلق داشتن به گروه ھای ھمبسته را تقويت می کنند و به گسترش حس ھويت
فردی می انجامند در برابر نيروھايی که اغلب سعی می کنند مردمان را نسبت
به مراکز قدرت دور و بيگانه سازند.
اين بند دو واقع می خواھد نسبت به روند بيگانه سازی مردم از قدرتھای
مرکزی ھشدار دھد و عناصر فرھنگ سنتی را در عرصه ی ھمبستگی
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اجتماعی مھم بداند و اين حوزه را برای فعاليتھای فرھنگی آينده برجسته کند
اما نه مفھوم و استنباط دقيقی از فرھنگ سنتی به دست می دھد و نه ارتباط
اين فرھنگھا را بانوسازی درست توضيح می دھد ونه آن که مفھومی روشن از
ھمبستگی گروھی در برابر انسجام و تمرکز و سازمان يافتگی حکومتھا فراھم
می آورد .از اينھا گذشته در آن مقطع کسی اتنباطی دقيق از خيزش سنتھای
واپس گرا نداشت و نمی دانست اگر اين تعمل مسيان نوساز ی و سنت درست
بررسی نشود چه پيامدھايی می تواند به بار آورد.
 -٧نويسندگان بيانيه در اينجا می گويند براين باورند که نخستين و مھمترين
وظيفه ی رسانه ھای ھمگانی در ھر جامعه ای اين است که آن جامعه را به
خويشتن خود بازگرداند .ارتباط را نبايد به امری يک طرفه تبديل کرد .رسانه
ھای ھمگانی بايد مردم را در ارتباط با زمان حاضر و گذشته آموزش دھند .
اين آموزش بايد متکی باشد به معرفت نسبت به اين واقعيت که دگرگونی
اجتماعی فراگردی است ھميشگی و دايمی .در ھمان حال اين رسانه ھا بايد
ابزاری باشند در اختيار مردم که بتوانند خواسته ھايشان را به آگاھی مراکز
قدرت برسانند .رسانه ھا بايد به جامعه امکان دھند در ھمه ی سطوح مشارکت
کنند واحساس و انديشه ی خود را برزبان برانند.از اين گذشته رسانه ھا بايد
اين امکان را فراھم آورند که جامعه ھای مختلف در ارتباط و تعامل با يکديگر
قرار گيرند و نگذارند اين ارتباط ھم تبديل به امری يکسويه و يک طرفه شود.
ی دانستن يک حق اساسی و پايه ای انسان است .صادرکنندگان بيانيه
 -٨آزاد ِ
در واقع نه تنھا دانستن را حق انسان می داند ،بل اين حق را ھم يک حق
فرھنگی به حساب می آورند .اما در ضمن با صراحت اعالم می دارند که در
اين زمينه ھم مانند حوزه ھای ديگر بايد به خاطر حفظ منافع عمومی و حفظ
نظم جامعه مقرراتی در ارتباط با فعاليت رسانه ھای ارتباط ھمگانی وضع
شود.ھمان گونه که در حوزه ی نظم اقتصادی مقرراتی داريم يا در ارتباط با
مھار خشونت و ديگر شکلھای تخريب و يرانگری يا حمل و نقل يا تأمين
حداقل بھداشت برای مردم مقرراتی سروسامان داده ايم  ،در اينجا ھم به چنين
چيزی نياز داريم .در واقع اين مبحث سخت کشدار است و صادر کنندگان تنھا
با اشاره به آن بسنده کرده اند .مھم اين است معتقدند رسانه ھای ارتباطات
ھمگانی نمی توانند دربست ھمچون بازو و ابزار مھارو نظارت سياسی يا
فرھنگی درآيند .از اين روست که می گويند معتقديم  :الف – اتبزاری بايد در
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اختيار گذاشت تا گردش آزاد اطالعات را تأمين و تضمين کند به نحوی که
ھمگان بتوانند بدانند در جھان چه رخ می دھد؛ ب – ابزاری بايد فرھم آورد تا
آثار دانشمندان  ،ھنرمندان و ديگر آفرينندگان بيشترين گردش ممکن را
درجامعه داشته باشند و ھمه ی افراد بتوانند به اين آثار دسترسی داشته باشند؛
پ -دسترسی فرد ،به عنوان دريافت کننده يا به عنوان مشارکت کننده  ،به
منابع ارتباطات )مانند روزنامه ھا ،مجالت ،تلويزيون وراديو( حقی است که
نبايد توسط اقتدار سياسی يعنی رژيم سياسی خدشه دار شود.
 -٩برای آن که بتوان آزادی دانستن را ھمچون حقی اساسی به واقعيت درآورد
و تحقق بخشيد ،مھم است فرصتھايی فزاينده فراھم آورد تا ميان ھنرمندان
آفريننده  ،عرصه ی عمومی ھنر و آن بخشی از جامعه که ھنوز نتوانسته است
در خالقيت و لذت جستن از ھنر مشارکت داشته باشد روابطی صميمانه و
نزديک برقرار شود.اين امر نيازمند گفتگوی فعال و فزاينده و ھمچنين تقابل و
رويارويی است ميان جامعه ی آفريننده و جامعه ی دريافت کننده.
 -١٠علم و تکنولوژی جھان انسان را مدام تغيير می دھند.اين درگرگونی
گسترده است و فراگير .در ضمن بايد تأکيد کرد بسياری از انسانھايی که در
معرض اين دگرگونيھا قرار گرفته اند اھميت اين فراگردی که آنان را در
برمی گيرد کامالً درک نمی کنند .انسنھا بايد بياموزند و بپذيرند که علم و
کاربرد نتايج آن زمينه ھا ی تمامی فرھنگ بشری را شکل می دھند و می
سازند.از اين رو آموزش در ارتباط با علم بايد به صورت نخسنين اولويت
فکری ھر فردی درايد .بايد آگاه بود که علم در خدمت انسان قرار گيرد و به
سود ھمه ی انساھا بينجامد.
 -١١حقوق مرتبط با فرھنگ اين امکان را برای ھر فرد فراھم می آورد که
ابزار توسعه را به دست آورد و بتواند از راه مشارکت مستقيم خود به خلق
ارزشھای بشری مدد برساند و به شيوه ی خود مسئوليت موقعيتش را ھم در
مقياس محلی و ھم در مقياس جھانی بپذيرد.
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فرجام
صادر کنندگان اعالميه در پايان می گويند ما تازه آغاز کرده ايم .بايد سخن
کسانی را بشنويم که به سبب کنار گذاشته شدن سکوت پيشه کرده اند .و اينان
نيز بايد صدای مارا ھم بشنوند .يک تعامل ھميشگی بايد برقرارکرد.تنھا در اين
صورت است که می توان دريافت و مفھوم صلح را تقويت کرد و خشونت و
پرخاشگری و جنگ را طردکرد.

183

منشور بارسلن٢٠٠٢:
در ارتباط با حقوق فرھنگی می توان به پيشينه ھا،ديدگاه ھا و حتی متنھای
گونه گون اشاره داشت .در اينجا اما فقط قصد دارم يکی دوسه مورد بالنسبه در
خور توجه را بشناسانم و برخی نکته ھای ديگر را در نوشته ھای ديگرم به
بحث بنشانم.
يکی از متنھای توجه برانگيز دراين چارچوب متنی است که به نام
منشورحقوق فرھنگی بارسلن شھرت يافته است .عنوان اصلی اين متن چنين
است:منشور حقوق فرھنگی و تعھدات شھری  ١١٨.اين منشور دارای يک
مقدمه است و سه فصل .منشور کنونی محصول کوشش و نشستی است که
شورای شھر بارسلن و بنياد ميان ھنری تدارک ديده بوده است .اھميت منشور
در اين نکته نھفته است که حقوق فرھنگی را در يک چارچوب خاص مطرح
می کند و می خواھد از حقی سخن براند که در ارتباط با نوعی معين از زيست
اجتماعی سربرمی کشد.
در مقدمه آمده است حق دسترسی به فرھنگ در اعالميه ی جھانی حقوق بشر
مطرح شده است .موضوع اين حق ،فرد يا جمع است و کاربرد آن جنبه ی
فردی دارد .دولتھا با ھمه ی امکانات اداری خود ضامن اين حق به شمار می
روند.
حقوق فرھنگی جزء جدايی ناپذير شأن انسانی به حساب می آيد .به ھمين سبب
بايد حقوق فرھنگی را تحت حمايت قرارداد و فرديت و خالقيت را اجزاء ھمين
شأن انسانی برشمرد.ھمه ی اين حقوق در واقع از حقوق بشر منشعب می شوند
مانند حق آزادی بيان ،حق تعيين سرنوشت،عدم تبعيض ،يا برخوردار گشتن از
آموزش؛ ھمه ی اين حقوق بر حقوق فرھنگی اثر می نھند واز حقوق فرھنگی
متأثر می شوند.
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حقوق فرھنگی در ضمن در ميثاق حقوق فرھنگی،اجتماعی و فرھنگی که به
سال  ١٩٧۶رسميت يافت ١١٩و پيوست اعالميه ی حقوق بشر شده است و به
امضای شمار زيادی از کشورھا رسيده است انعکاس يافته است .اين ميثاق در
ماده  ١۵خود اعالم می دارد کشورھای امضاء کننده ميثاق حاضر ھمه ی
افراد را محق می دانند در زندگی فرھنگی مشارکت داشته باشند،از مزايای
پيشرفت علمی و کاربردھای آن بھره مند شوند،از مزايای حمايت اخالقی و
مزايای مادی ناشی از ھر گونه توليد علمی  ،ادبی يا ھنری محصول کار خود
سود بجويند .به ھمين سبب کشورھای امضاء کنندگان پيما ن حاضر متعھد می
شوند به آزادی که جزء اجتناب ناپذير پژوھش و فعاليتھای خالق به شمار می
روند  ،احترام بگذارند .کشورھای امضاء کننده ی اين ميثاق متعھد می شوند
مزايای ناشی از گسترش و توسعه ی ارتباطات بين المللی و ھمکاريھای علمی
وفرھنگی را به رسميت بشناسند و پاس بدارند.
به طوری که می بينيم در اين ميثاق به حوزه ی فرھنگ و حقوق فرھنگی
توجه شده است و از اھميت آنھا سخن رفته است حتی مدتھا پيش از آن که
مباحث حقوق فرھنگی به گونه ای مدون مطرح شوند .از ھمين روست که
بيانيه ی بارسلن به اين بند از اين ميثاق اشاره ی خاص کرده است.
منشور بارسلن اعالم می دارد حقوق فرھنگی به معنای آن است که ھرکس
بتواند به پيشرفتھای فکری و علمی جامعه دسترسی داشته باشد ،بتواند از
مزايای مادی و ھرنوع مزيت ديگر فرآورده ھای فکری ،علمی و ھنری بھره
بگيرد ،خواستارحمايت از کاالھای فرھنگی بشود و حق داشته باشد در زندگی
فرھنگی مشارکت بحويد.
منشور بارسلن می خواھد به ھمين آخرين وجه از حقوق فرھنگی توجه بيندازد
يعنی به حق مشارکت در زندگی فرھنگی .در بيانيه آمده است که نشست
بارسلن به دنبال دو نشست کاری ديگر برپا شده است و در ھر دو مورد به
ويژه بر حق مشارکت در زندگی فرھنگی تأکيد گذاشته شده است.
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کنفرانس بارسلن که اين بيانيه را تدوين کرد در نوامبر  ٢٠٠٢به دعوت
شورای شھر بارسلن و بنياد ميان ھنری سامان گرفت  .سازمان ملل متحد ھم
بيانيه ی صادرشده از اين کنفرانس را در دستور کار خود گذاشت تا در آينده
از نکته ھای آن در متنھای بعدی سود بجويد .بدين ترتيب بيانيه از يک فراگرد
مدام و بازنگريھای پی درپی سخن می گويد و اميد دارد اين کوششھای بی وقفه
به برپايی يک مجمع جھانی فرھنگ درھمين بارسلن به سال ٢٠٠۴بينجامد.
در اينجا خوب است گذارا به نکته ای اشاره کنيم و از آن بگذريم به سبب آن
که موضوع خاص مبحث جاری ما نيست .بارسلن در واقع در ايالت خود
مختار کاتالونی قرار دارد و کرسی ھمين ايالت نيز محسوب می شود .مردم
آنجا به زبان خاصی سخن می گويند که راجع به منشاء آن نظرات مختلف
وجوددارد .مردم اين شھر بزرگ اسپانيا فوق العاده خودآگاھی ھويتی دارند و
خود را متمايز از اسپانيا جلوه گر می سازند .از ھمه ی امتيازات اسپانيا بھره
مند می شوند و ازھمه ی امکاناتی که طلب ھويتی جداگانه می تواند به بار
بنشاند سخت سود می جويند .اين شھروايالت ،مرکز جنبشھای سياسی بسيار به
خصوص جنبشھای چپ ھم بوده است .با اين حال مردم آن درمساعدت به
ژنرال فرانکو نيز به ھنگام کوتاھی نکرده اند .سخت می توان در اين گونه
موارد به داوری نشست اما مرا به ياد برخی از آذربايجانيان خودمان می اندازد
که جنس جور ھويتی برای خود جستجو می کنند .با اين تفاوت که در
آذربايجان نيروی ايران -دوستی سخت قوی بوده است و اجازه نداده است
سرگرميھای خطرآفرين به جدايی بيجامد.
به ھرحال نکته ايجاست که چنين شھری مبحث حقوق فرھنگی را در ارتباط با
مشارکت فرھنگی در زندگی شھری پی می گيرد و سعی دارد نکته ھايی براين
مبحث بيفزايد و دست کم آن که بارسلن را تبديل کند به پايگاھی جھت تأمالتی
مرتبط با مشارکت در زندگی فرھنگی .اين نکته را تنھا آوردم تا نشان دھم که
به چه علت شھر بارسلن به خصوص به اين نوع از نگاه دلبستگی نشان داده
بوده است.
نکته ی ديگر اين که به راستی ھم به سال  ٢٠٠۴نشستی در ھمين
شھربرپاگشت به دنبال بيانيه ای که يادآورشديم و باز راجع به محتوای آن
خواھيم گفت .يونسکو پشتيبان اين نشست ھم بود .وقتی که يونسکو قطعنامه ای
در پشتيبانی از برگزاری اجالس بارسلن به سال  ٢٠٠۴به تصويب رساند
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براين فرض بود که حدود پنج ميليون نفر از اين مراسم ديدار خواھند کرد.
ھمينجا بايد بيفزايم که بارسلن از ميزان اثربخشی اقتصاد جھانگردی بر اقتصاد
بومی خود نيک آگاه است و کوشش مرتبط با حقوق فرھنگی را با نگاه به اين
زاويه ی اقتصادی نيز دنبال می کرده است .از بابت کوشايی اقتصادی از
آذربايجانيان ما کم ندارند .بارسلن  ٢٠٠۴می خواست مجمع جھانی شود وباشد.
از اين رو انواع برنامه ھای فرھنگی جنبی نيز برای چندروزی که به اين
موضوع اختصاص داده شده بود تدارک ديده شد .از نمايشگاه و برنامه ھای
نمايشی گرفته تا انواع سرگرميھای روح افزا .از  ٩ماه می تا  ٢۶سپتامبر
 ٢٠٠۴شھر بارسلن تبديل شد به پايگاھی برای مبحث فرھنگی خاصه مبحث
مشارکت و در کنار مبحث تکثرگرايی فرھنگی .حکومت ملی اسپانيا ھم الحق
در اين مورد کوتاھی نکرد و ھر چه از دستش برآمد برای رونق مجمع
بارسلن به اجرادرآورد .ھدف عمده ی مجمع جھانی بارسلن حمايت از صلح
بود و توسعه ی پايدار ،حقوق بشر و احترام به تکثر .اين ھدفھا سازگار و
ھماھنگ بودند با برنامه ای از يونسکو به نام شھرھای يونسکو برای صلح .اما
ھمين برنامه و ھمين مجمع فرھنگی واکنشھای اعتراض آميز سخت و جدی به
بارآورد به حدی که ھم شھردار شھر و ھم دبير کل برنامه ھای مراسم  ،ھردو
مضروب شدند.چرا؟ مردم متفاوت و جوانان خاصه سازمانھای مدنی می گفتند
در ارتباط با برگزاری مجمع جھانی و گفتگوھای فرھنگی ھيچ مشارکتی
نداشته اند و کسی به آنان اعتايی نداشته است .اين طرز رفتار رامغاير اھداف
مجمع می دانسته اند .ازاين گذشته شمار زيادی به سودانديشيھای مالی و
اقتصادی در اين مراسم اعتراض داشتند و اين خصلت را ھم مغاير با انديشه
ھای حقوق فرھنگی و احترام به حقوق بشر و تکثر فرھنگی می دانسته اند.
بدين ترتيب می بينيم مراسمی که از يک انديشه ی بنيادين در ھمين شھر
بارسلن نشأت گرفته بود چگونه تبديل شد به ضد خود به حدی که شھردار
بارسلن که ھمه ی فعاليتھا را سازماندھی کرده بود تا باری ديگر نيز انتخاب
شود از چنين بختی محروم گشت .شتابزدگی و سودجويی و حقيقت گريزی،
ھمه به اين شوربختی دامن زدند .بازگرديم به منشور بارسلن که آشنايی با
انديشه ھای مطرح شده در آن برای کار فعلی ما اھميت دارد.
و يک نکته ی آخر .وآن اين که برپايی مجمع جھانی فرھنگھا به تدريج انديشه
ای شد پذيرفته با پشتيبانی يونسکو و سازمان ملل متحد .نشستھای اين مجمع
منحصر نگشت به بارسلن .به سال  ٢٠٠٧شھر »منتری« در مکزيک ميزبانی
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اين نشست را به دست گرفت .خود اين نشست نيز به نوعی در ارتباط يا ملھم
بود از انديشه ھايی که در نشستھای فريبورگ در سوئيس شکل گرفته بود .به
بياسنيه ی فريبورگ در زير جداگانه خواھم پرداخت .به ھر حال در اين سال
به نظر می رسيد فکربرپايی چنين نشستھايی به تدريج شکل و شمايل روشنی
کسب کرده است .اين مجمع حاال می خواست با اين ھدف ھرچھارسال يک بار
نشستھايش را در شھرھای مختلف سازماندھی کند و بستری باشد برای تجلی و
تبلور طيفی وسيع از فرھنگھا ،مذاھب و زبانھای گونه گون .تقويت و
پروراندن انديشه ی جامعه ی مدنی در مقياس جھانی از عمده ترين اھداف
چنين نشستھايی تبليغ و ترسيم شد .ريشه ی اين نشستھا به واقع در ھمان شھر
بارسلن به سال  ١٩٩٢در پی برپايی بازيھای المپيک جان گرفت .به سال
 ١٩۶۶شھر بارسلن خود را نامزد ميزبانی کرد و به سال  ١٩٩٧سازمان
»يونسکو« ھمين انديشه را به صورت قطعنامه ای عمومی به تصويب
کشورھای عضو رساند .بقيه ی مجرا را در باال ذکرکرده ام .مھم آن است
بدانيم که يونسکو به سال  ١٩٩موافقت نامه ای با »بنياد مجمع« مبادله کرد و
بدين ترتيب سازماندھی و حمايت از برگزاری نشستھا را ھمين بنياد و
اگذارکرد و به واقع مسئوليت اين بيناد را در اين زمينه به رسميت شناخت.آنچه
در بارسلن به سال  ٢٠٠۴اتفاق افتاد شايد قله و اوج فکری چنين کوششھايی به
حساب ايد .بقيه ی قضايا بيشتر جنبه ی سازماندھی و فرھنگ گستری دارد.
البته به سال  ٢٠٠٧ھم اعالم شد که مجمع جھانی فرھنگھا به قصد دستيابی به
ھدفھای زير برپاشده است .اين ھدفھا عبارت بودند از:
 استقرار گفتگو از زاويه و از نگاه جامعه ھا ی مدنی در ارتباط با مبرمترينمسائل جھان؛
 نيرومند ساختن جامعه ی مدنی و تبديل جامعه ی مدنی به عنوان بازيگریمھم در عرصه ی تصميمگيری در مقياس محلی؛
 پيشبرد تعامل و گفتگو ميان فرھنگھای مدرن جھان؛ شناخت جھان از طريق افقھای مختلف و فرھنگھای متفاوت؛ راه اندازی و به بارنشاندن نوعی آگاھی و تعھد نسبت به پذيرش راه ھایپايدار زيست برای کره ی خاکی و جامعه ھايمان.
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بازگرديم به انديشه ھای بارسلن  .٢٠٠٢در منشور  ٢٠٠٢آورده شد ه است که
حق فرھنگی بيش از ھر چيز بر ھمزيستی شھری اثر می نھد و حقی محسوب
می شود به قصد مشارکت در زندگی فرھنگی .از آنجا که اين حق را دشوار
می توان عينيت بخشيد ،کاربرد و تحقق يافتن آن نيازمند قرارداد يا پيمانی
مدنی است تا بتواند به کمال بينجامد .اين امر متضمن آن است که شھروندان
تعھداتی را در قبال اجتماع بپذيرند و به عھده بگيرند .البته در ھمينجا در بيانيه
به بند  ٢٩اعالميه ی جھانی حقوق بشر توجه داده می شود .در اين ماده چنين
مضمونی آمده است :ھر کس تنھا در قبال جامعه ای وظايفی برعھده دارد که
رشد آزادانه و کامل شخصيت او را ممکن می سازد ١٢٠.از اين نکته بگذريم
که به باور اين قلم اين بند از نظر ارزشھای اخالقی کامل نمی نمايد .يادمان
باشد بسياری از مردم تنھا به خاطر باورھايشان و به خاطر رھايی کل جامعه
ی خود جان باخته اند و حاضر نگشته اند جامعه ی خود را ترک کنند .به اين
جنبه ی بغرنج در اينجا نمی پردازم.
به ھمين سبب به باورمنشوربارسلن ،شناسايی وبه کارگيری حقوق فرھنگی
نتيجه ی منطقی نگرشی است که فرھنگ را کااليی عام می داند که به طور
جمعی ساخته و پرداخته شده است .اين کاال ھم در برابر بازار جھانی به
حمايت نيازدارد و ھم محتاج به حراست است در برابر منافعی که از چارچوب
فضاھای سياسی ،اقتصادی يا اجتماعی در جھت سود شخصی بھره می گيرند.
منشور بارسلن حقوق فرھنگی را محصول ھنجارھا و قواعد از پيش موجود
می داند که بر احوال محيط شھری قابل انطباق ھستند .به کارگيری اين حقوق
در فضای شھری به ھمگان امکان می دھد به ھمزيستی عادالنه ،مطبوع و
خالق دسترسی داشته باشند.
منشور حقوق فرھنگی و تعھدات شھری اميدوار است بتواند در پيشبرد آن
حقوقی از اعالميه ی جھانی حقوق بشر سھم بگيرد که در فضای شھری قابل
انطباق ھستند .تطبيق اين حقوق فرھنگی به نحوی که در اسناد حقوقی منعکس
شده اند و در واقع خود از اعالميه ی حقوق بشر نشأت گرفته اند به ناچار
سرانجام کاربردی سياسی ،تحول يابنده و عملی خواھند داشت .سياسی است
 -١٢٠در ھمه ی اين موارد به اصل متن بيانيه ھا و اعالميه ھا رجوع کرده ام  .اين اسناد را می توان در
محموعه ی اسناد يونسکو و سازمان ملل يافت و در مواردی نيز برای برخی تاريخھا به دانشنامه ھای عمومی
نگاه انداخت.
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بدان سبب که دست به گزينشھايی می زند که مبتی ھستند بر اولويتھای
ھمزيستی ؛ تحول يابنده است بدان علت که ھمين اولويتھا در طول زمان در
معرض تحول مدام قرار می دھند؛ و باالخره خصلتی ميان – عملی دارد چون
تمرين و مشقی به حساب می آيد که گفتگو)= ديالوگ( و مذاکره را بنيادی
ترين بخشھای تحقق اين فراگرد می داند.
پيشگفتار منشور آمده است و حکايت از نوعی آگاھی
نکته ی مھمی که در اين
ِ
در ميان نويسندگان آن می کند اين است که حقوق فرھنگی را می توان مستقل
از متنھای حقوقی نيز در نظرگرفت و به بيان ديگر چنين حقوقی نياز به تأييد
از سوی متنھای حقوقی ندارند .وجود چنين حقی در اصل يک دريافت اخالقی
از ھمزيستی است؛ جامعه ای بالغ محتاج آن نيست که چنين حقی را به متنھای
ھنجاری برگرداند .در اينجا دو نکته را به اختصار توضيح می دھم .نخست آن
که اين منشور برای مفھوم»ھمزيستی« واژه ی  co‐livingرا با ھمين امالء
به انگليسی به کار گرفته است و نه واژه ی  co‐ existenceرا .تصور می
کنم اما ھمين ترجمه ی ھمزيستی ترجمه ای مناسب باشد برای ھردومورد.
البته می توان دست به واژه سازی زد اما ضرورتی نمی بينيم .در اينجا
منظور نوعی ھمزيستی شھری است که مترادف است با معنای ھمنشيمنی
شھری يا ھمشھری بودن و ھمزيستی شھری .دوم اين که منشور بارسلن به
درستی بر عنصر اخالقی تکيه می زند .به راستی ھم در موارد زيادی نمی
توان ھمه چيز را مدون و حقوقی کرد .مردم بايد بتوانند به بلوغی برسند که
زندگی و روابطشان را براساسعرف فرھنگی جاافتاده ای سامان دھدو در
ھرمورد نياز نداشته باشند به متون حقوقی يا ماده قانون .در ايران اکنون
وضعی پيچيده داريم از سويی روابط سخته به ھم ريخته است و از سوی ديگر
مردم ناچار روابطشان را به گونه ای تنظيم می کنند که حل اختالفات نيازی به
مراجه به نظام دادگستری نداشته باشد .وقتی نظام دادرسی نتواند به مقررات و
قوانين خود پايبندی جدی نشان دھد به ناچار نظام حقوقی موازی شکل می
گيرد يا نظامی موازی راه می افتد که حل اختالف را به گونه ای عرفی پی می
گيرد.
منشور بارسلن نمی خواھد به صورت مجموعه ای ازقوانين خشک درآيد ؛ می
خواھد ھمچون نقشه ی راه عمل کند .نقشه ای است در جھت نشاندادن رفتارھا
ی مطلوب در عرصه ی نوعی ھم -زيستی که عناصر فرھنگ را در
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چارچوب زيست شھری دارای اولويت می داند .بدين اعتبار ھمزيستی فرھنگی
مشخصه ی فضای شھری در دوران ماست اما قواعد و ھنجارھای مورد نياز
تنظيم بخشيدن به اين حوزه را نمی توان بسان ديگر حوزه ھای زيست شھری
تعريف کرد و سامان داد .
منشور بارسلن چنان که می بينيم می خواھد فرھنگ را در چارچوب فضای
شھری در اولويت بنشاند اما در ھمانحال براين نظر است که حقوق مرتبط با
فرھنگ زير مجموعه ی قوانين جاری شھری ھستند که جنبه ھای شکلی و
مادی ھم – زيستی را تنظيم می کنند.به ھمين خاطر حقوق فرھنگی را بايد
ھمراه با ديگر تعھداتی که شھروندان موظفند به عھده بگيرند و تعھداتی که
دستگاه اداری شھرداری موظف است به عھده بگيرد ،تعريف و تنظيم کرد.
اين گفته ی منشور بدان معناست که نمی توان از حقوق فرھنگی در خالء سخن
گفت .بايد ديد اين حقوق چه ارتباطی دارند با ديگر حقوق و از اين گذشته چه
نقشی دارند در ارتباط با زيست ملی و زيست جامعه در مجموع.
فصل نخست منشور به حقوق فرھنگی شھرنشينان می پردازد .اين فصل خود
پنج زير بخش دارد  .اول آن که در اينجا شھر ھمچون يک فضای فرھنگی به
حساب می آيد .شھرنشينان حق دارند فضايی برای شھر بطلبند که انباشته باشد
از ارزشھای زيبايی ،آفرينش و جامعه پذيری ،واز اين گذشته قادر باشند از
شھر در جھت نيازھای معنادار و خالق خود سود بجويند.
بيان فردی خود را از راه جلوه ھای زيبايی
شھر نشينان حق دارند تجليات
ِ
شناختی شخصی ) ھمچون پوشاک،آرايش و مانندھايشان( و از راه اشياء
زندگی روزمره )مانند خودرو ،مسکن و چيزھايی از اين دست( وارد فضای
شھری کنند.
شھروندان حق دارند خواستار محيطی شھری شوند که فرھنگ ،بھداشت و
محيط زيست متعادل اجزاء جدايی ھر طرح پايداری به حساب می آيند.
شھروندان حق دارند خواستار فضايی عمومی برای فرھنگ باشند  ،ھم به
معنای مادی کلمه و ھم به معنای ارتباطی و ھم به معنای مجازی آن به گونه
ای که حق دسترسی و مشارکت آنان در ارتباط با اين حوزه ھا به وضوح به
رسميت شناخته شود.
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دوم به دسترسی ،حمايت و عدم تبعيض توجه شده است .مضمون اين زير
بخش ھمه ی شھروندان را دارای حق برابر در زمينه ی تجربه ھای فرھنگی
می داند بدين نحو که ھرکس بتواند در محيط بالفصل خود يعنی در مقياس
محلی به تجربه ھای فرھنگی روآورد  ،قادر باشد طرحھای فرھنگی پيشنھاد
کند خواه متعلق به خود او باشند يا به ديگری.
شھروندان حق دارند ازمحيط خود درقبال پيامھای سياسی وبازرگانی زيانبار
حراست کنند و اجازه ندھند چنين پيامھا و تبليغاتی فضايی غير طبيعی بيافرينند
و احترام به فرھنگ را خدشه دار سازند.
شھرنشينان ھمچنين حق دارند خواستار حمايت از ھمه ی فرھنگھا شوند به
خصوص آنھايی که آسيب پذيرند و پيرامون شھر قرارگرفته اند.اين حمايت
خاصه بايد از آن فرھنگھايی شکل بگيرد که رابطه ای قديم با محيط
شھردارند ،ريشه ای عميق در تاريخ  ،زبان سنتھا و تدوام خالقيت به نمايش
می گذارند .اين نکته ھا گرچه با توجه به تاريخ برخی شھرھای اروپايی تنظيم
شده اند  ،می توانند در ارتباط با شھرھايی ديگر به خصوص شھرھای حوزه
ی تمدن ايرانی نيز معنا بيابند .به نمونه ھای مشخص االن نمی پردازم .اما
نکته ای که در ھمينجا می توان به آن اشاره کرد اين است که منشور بارسلن
در موارد مھم ،فکرھايش را از اعالميه ی جھانی حقوق بشر و بيانيه ھای
يونسکو راجع به حقوق فرھنگی برگرفته است .در مواردی ھم به نکته ھايی
می پردازد که در واقع بخشی از سياستھای جاری شھرنشينی به شمار می
روند يا شايد ھم برخی از اين نکته ھا را نتوان چندان مھم دانست .به ھرحال
ساختن و پرداختن فضاھای کوچک در محيطھای کوچک شھری يا محالت در
اختيار شوراھای محلی است چنانچه برپايی چنين شوراھايی وجھه ی قانونی
کسب کرده باشند .در غير اين صورت بايد در راه برپايی اين گونه از شوراھا
گام برداشت يا به اين امر توجه کرد.
برای مثال در اينجا منشور بارسلن می گويد شھر نشينان حق دارند از اوقات
فراغت خود بھره بگيرند تا بتوانند از فرصتھای فرھنگی استفاده کنند و اين
بھره گيری را منطبق سازند با زندگی جاری خود .بسيار خوب اما اين نکته را
می توان در ھر سياست شھری متعارفی جای داد .وقتی ھم که صحبت از حق
شھرنشينان در ارتباط با برخوردار شدن از نظام حمل و نقل امن می رود نبايد
اين را چيزی دانست که اشاره ای مستقيم به حقوق فرھنگی دارد .و وقتی ھم

192

سخن از آن می رود که شھروندان کم درآمد بتوانند از برنامه ھای فرھنگی
عرضه شده در شھر بھره بگيرند ،اين را نبايد يک حق فرھنگی برشمرد .اين
چنين کاری می تواند يکی از اجزای عادی يک سياست جامع شھری باشد .
شايد بتوان گفت منشور بارسلن ھمه چيز دارد .از برخی نکته ھای اصولی
گرفته تا چيزھای عادی که می توان آنھا را در ھر سياستی گنجاند.
سوم به مشارکت،ھمکاری و آفرينش طرح عالقه نشان داده شده است.
منشور معتقد است ھمه ی شھرنشينان حق دارند در ھمه ی تظاھرات و جلوه
ھای فرھنگی،جشنواره ای يا ھنری که توسط جامعه در فضاھای عمومی
برگزار می شوند ،مشارکت بجويد.
ھمينجا منشور سپس می افزايد شھرنشينان حق دارند تجربه ھای بيانی ھر
فرھنگِ جھانی را بپذيرند و از ھمين طريق بيان خود را در محيط شھری
عرضه کنند .آنجه در اين گفته مبھم می ماند مفھوم »فرھنگِ جھانی« است؟
اين اصطالح در اينجا ُگنگ است .می شد گفت شھرنشينان می توانند بيان
فرھنگی خود را آزادانه انتخاب کنند و از ھر فرھنگی که متناسب باشد در اين
راه بھره بگيرند .تازه اين حق به گونه ھای مختلف در بيانيه ھای گوناگون به
خصوص اعالميه ی جھانی حقوق بشر آمده است.
از اينھا که بگذريم اين بخش بر مشارکت بر شکل بخشيدن به فضاھای
ھمسايگی و ھمزيستی و تصميمگيری در ھمين حوزه ھا می پردازد .وقتی ھم
که می گويد شھر نشينان حق دارند ورای محدوديتھای نھادی يا مرزی
ھمکاريھای فرھنگی در حوزه ی درون شھری و برون شھری سامان دھند ،به
واقع نکته ای مھم را در ارتباط با اروپا برزبان می راند که خويشاونديھای
دوسويه به چشم می خورد .اين نکته بی ترديد در ارتباط با احيائ حوزه ی
تمدنی ايرانی از اھميت بسيار برخوردار است .ھم اکنون بسياری
خويشاونديھای دوسويه يا حتی چندسويه داريم که نيازمند ھمکاريھای فرھنگی
در مرزھای ايران و کشورھای ھمسايه است .ما بايد به اين اصل به خصوص
در عرصه ی تمدن ايرانی فراوان ارج بنھيم و قادر باشيم آن را درست بشکافيم
و سياستھای اجرايی متنابسب برای آن بيافرينيم .از اين گذشته ھشيارانه نبايد
ھمين اصل را وسيله ای سازيم در دست گرايشھای ايران ستيز .ھمکاريھای
فرھنگی شھری در حاشيه ی مرزھای تمدن ايرانی نکته ای بس مھم در آينده
ی سياست فرھنگی تمدنی در ايران خواھد شد.
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سپس منشور ذکر می کند که شھروندان حق دارند برای ابتکارھای فرھنگی
خود از حمايت شھری برخوردارشوند و از شھر بخواھند ساختارھای حقوقی و
اداری متناسب در ھمين جھت و حوزه برپاسازد .اين نکته به واقع چيزی است
در ارتباط با نظام قضايی کشوری که نمی توان آن را محدود ساخت به يک
حوزه ی شھری .تازه اگر اين کار راھم بتوان کرد در اين صورت تضادھا و
تناقضات حقوقی جدی به بار می نشاند .در ھمينجا در ارتباط با داوری حقوقی
به نقش »اومبودس من« که شخصيتی بحث انگيز در ارتباط با حقوق بشر
است ارجاع داده می شود و ھمين نقش را از او در ارتباط با حقوق فرھنگی
طلب می کند .انديشه ی»اومبودس من« را سوئديھا برپاساختند تا شھروندان
بتوانند شکايات خود را با او درميان بگذارند .اين شخصيت که منتخب است
بسته به موقعيت در کشورھايی اروپايی به نوعی نقش به اصطالح وکيل
الرعايا را بازی می کند .مردم می توانند در کنار نظام حقوقی شکوه و شکايات
خود را با او در ميان بگذارند .حال منشور بارسلن می گويد اين »اومبودس
من« که به کستئل حقوق بشری می پرداخته است حاال به مسائل حقوق
فرھنگی نيز بپردازد تا از فرھنگ و تنوع آن پاسداری کند و تناقضات برآمده
از اين حوزه را بربرسد.
چھارم آن که منشور برنگھداری و پاسداری از خاطره ،ميراث و معنويت تأکيد
می نھد .در واقع منشور می خواھد بگويد شھرنشينان حق دارند يادھا و خاطره
ھای خود رابازبگويند و نگھداری و حراست از اين خاطرات را برای آيندگان
بطلبند .اين چيزھا ميراث شھرنشينی به شمار می روند و جز> حقوق
شھروندی به حساب می آيند .ھمچنين شھر نشينان بايد بتوانند مراسم خاکسپاری
مردگان خود را به نحوی که می خواھند سامان دھند .البته که اين نکته ھا مھم
به شمار می روند اما بايد توجه داشت که برخی از اين نکته ھا چندوجھی
ھستند و ناچار بايد بازتاب آنھا را در حوزه ھای ديگر نيز به تعريف کشيد.
پنجم از توجھی سخن به ميان می آيد که ارتباط دارد با آموزش
ھنری،ارتباطات و معرفت فرھنگی .در اين بخش منشور تأکيد می نھد بر اين
نکته که شھرنشينان حق دارند از گذشته و اکنون فرھنگ خود آگاه شوند و
اطالعات به دست آورند .به ويژه شھرنشينان بايد بدانند زبان بومی محيط
شھری آنان چه بوده است و چه زبانھايی براثر پرورش و ادغام و ارتباطات
سربرکشيده اند .اين نکته را شايد در جايی ديگر بايد برزبام يمآوردند يا فصلی
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يا بخشی خاص به آن اختصاص می دادند .البته محدود کردن اين امر بغرنج به
محيط شھری ناچار محدوديتھايی فکری به بار می نشاند.
در اين بخش به آموزش ھنری و فرھنگی اشاره شده است و اين دو حوزه را
نيز از حق فرھنگی دانسته است .شھربايد امکاناتی فراھم آورد که از ھمان
آغاز آموزش مدرسه ای برخورداری از آموزش ھنری و فرھنگی نيز ممکن
شود .در دوران بعد نيز بايد آموزش مکمل به ياری تحقق بخشيدن به چنين
ھدفی مدد رساند .البته آموزش ھنر معنايی روشن ومشخص دارد اما منشور به
ما نمی گويد چه معنايی را از آموزش فرھنگی منظور می کند.
منشور در فصل دوم به تعھدات شھرنشينان می پردازد .از شھرنشينان می
خواھد با توجه به اھميت ھمزيستی در جھت اجتماعی سازی خالقيت و پيشبرد
حقوق فرھنگی تعھداتی بپذيرند .شھرنشينان در عرصه ی زندگی فرھنگی
شھری ،ھم بازيگرند و ھم کارگزار .به ھمين سبب ھم شھرنشينان بايد در
ارتباط با توسعه ی معنوی ،خالق و معقول شھر احساس مسئوليت کنند .در
يک کالم اين فصل از شھرنشينان می خواھد در ارتباط با تحقق ھرآنچه که
پيشتر حق برشمرده شد مسئولين بپذيرند.
فصل سوم منشور نيز خصلتی فراخوان مانند دارد .شھرداری بايد در جھت
تحقق بخشيدن به ھمه ی مواردی که حق فرھنگی شمرده شده و ھمه ی
چيزھايی که تعھدات شھرنشينان برشمرده شده است واکنش مناسب و به مورد
و به ھنگام نشان دھد .از اين گذشته بايد مشارکت در زندگی فرھنگی شھری
را تضمين کند .منشور حاضر يکبار حقوق فرھنگی را ذکر می کند بعد
تعھدات شھروندان را يادآور می شود و سرانجام مسئوليتھای شھرداری را
تذکر می دھد .به خصوص اين دو فصل آخر نوعی تکرار ھمان فصل نخست
است .نويسندگان منشور روش صوری مناسبی برنگزيده اند .می شد از اين
ھمه تکرار پرھيخت اما در برابر چنين نکته ای خواھند گفت می خواسته ايم
از راه استقالل بخشيدن به ھر بخش ھمان بخش را وجھه ای خاص ببخشيم و
جلوه اش را برجسته سازيم.
تذرديد نيست که تدوين منشور بارسلن گامی بوده است به پيش .نکته سنجيھايی
در اين منشور ديده می شود اما تدوين کنندگان نتوانسته اند متنی يکسره مستقل
سرھم کنند .اين کار به ظاھر آسان است اما در عمل بس بغرنج .تدوين چنين
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منشورھايی نيازمند نگرش و فلسفه ای مستقل است.در غير اين صورت
باالوپايين می شوند و گاه حيثيت الزم را کسب نمی کنند .مانند ھمين مدرنيستان
وطنی يا خشونت گريزان خارج نشين .ھرچه ولرم است تبديل می شود به
عقيده و ھرچه با زندگی کنونی حضرات بخواند يا مدرنيسم است يا سنت مدرن
انديش يا معنويت جديد يا افقھای ناديده .خشونت پرھيزان مانند ھمين حقوق
بشريھايمان ھستند .تاديروز حاضربودند ھرکس را ھمچون ضدانقالب بردار
بياويزند و حاال که غمی ندارند و بيشترينشان در خارج از ايران اقامت گزيده
اند و به دامان سرمايه داری خزيده اند برای ما موعظه سر می دھند و اصرار
می ورزند مبادا با پای چپ وارد جايی شويد.
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بيانيه ی فريبورگ٢٠٠٧:
انستيتوی ميان رشته ای اخالق و حقوق بشر دانشگاه فريبورگ در سوئيس که
به اختصار ) ١٢١( IIEDHناميده می شود در چارچوب فعاليتھای خود يک
»ديده بانی تکثرو حقوق فرھنگی« ١٢٢برپاکرد .اين ديده بانی به سال  ٢٠٠۴به
ابتکار گروه تحقيق حقوق فرھنگی فريبورگ به راه افتاد  .اين ديده بانی به
گفته ی کارگزارانش نه می خواست يک تأسيس جديد باشد و نه يک شبکه ی
ساده ی مبادله.اين ديده بانی در واقع قصد داشت يک طريقه يا متولوژی )روش
شناسی( و تحقيقات شبکه ای باشد به گونه ای که بتواند نوعی ھمکاريھای
سازماندھی شده را درعرصه ای خاص پی بگيرد و مشاھدات ،مفاھيم ،روشھا
و تجزيه و تحليل بازده فعاليتھا را در اختيار شرکت کنندگان در شبکه
قراردھد.
راه اندازی بيانيه ی فريبورگ در ارتباط با حقوق فرھنگی را بايد محصول
ھمکاری جامعه ھای فرنسوی زبان،يونسکو و خاستگاه فکری شماری از
سازمانھای غيردولتی که به پيشبرد حمايت از تنوع و حقوق فرھنگی دلبستگی
نشان می دادند .اين زمينه سازی دو روز به طول کشيد .روز نخست ھفتم ماه
مه  ٢٠٠٧بود .در اين روز پيش نويس بيانيه به بحث گذاشته وسپس متن
نھايی پذيرفته شد .اين متن به واقع طرح يا پيش نويس آماده شده در  ١٩٨٨را
به طور کامل بازنگری و آن را به روز کرد .بيشتر اعضای گروه
»فريبورگ« ،سازمانھای غيردولتی ونمايندگان سازمانھای بين المللی تمامی
متن را به يکصد و ھشتاد شرکت کننده در نشست فريبورگ عرضه کردند .در
ھمان موقع بيانيه به زبانھای مختلف ترجمه شد.
در اينجا خوب است اشاره کنم که فريبورگ شھری است در ميانه ی سوئيس
در نزديکی پايتخت آن .اين شھر دوزبانه است .داشنگاه اين شھر ھم دانشگاھی
است حداقل دوزبان اما امکان می داد رساله ھای دکتری را به زبانھای ديگر
مانند انگليسی ھم نوشت .پس از وين مدت کوتاھی در اين دانشگاه پذيرفته شدم
و قرار بود آسيستان شوم در بخش علوم انسانی در حوزه ی علوم اجتماعی .به
سبب درگذشت پدرم فکرکردم بيايم ايران اما مرا از اين کار بازداشتند و از آن
‐Institut Interdisciplinaire d'Éthique et des Droits de l'Homme (IIEDH).
‐ Observatoire de la diversité et des droits culturels.
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پس تسليم شرنوشت گشتم و دوره ای از زندگی را سوزاندم .به ھرحال موقعيت
فرھنگی شھر فريبورگ و عاليق حاکم بر حوزه ھای انديشه در اين شھر
موجب شده است که دلبستگی به تکثر و حقوق فرھنگی سربربکشد .در باالی
اين شھر در آن ھنگام مردم به فرانسه سخن می گفتند و در پايين شھر مردم
آلمانی زبان بودند و اين امر به ھيچ رو بر روابط آنان تاجايی که می ديدم تأثير
سوء برجا نمی گذاشت .در دانشگاه ھم انواه زبانھا جاری بود اما تدريس به
طور عمده به دوزبان آلمانی )بيشتر به اين زبان( و زبان فرانسوی برگزار می
شد .در آن ھنگام رئيس دانشگاه ما فيلسوفی کاتوليک بود به نام بوخنسکی که
به چندين زبان سخن می گفت و در زبان شناسی و فلسفه و جامعه شناسی وبه
خصوص در حوزه ی االھيات سرآمد بود و شناخته شده .خودش ھم يک
کشيش کاتوليک بود .لباس کشيشی برتن می کرد و به جلسات و مراسم می
رفت.
روز دوم که ھشتم ماه مه باشد نشست مجمع فريبورگ در مقر سازمان ملل
متحد در ژنو برگزار شد .در اين روز افقھای بيانيه ی فريبورگ و جاانداختن
آن در چارچوب سازمان ملل متحد بررسی و به بحث گذاشته شد.نکته ای که
در اين روز مورد تأکيد قرار گرفت اين بود که به امکانات محتمل در زمينه ی
ھمکاريھای آتی بينديشند تا بتوان ارزش پشتيبانی متقابل از تنوع و حقوق
فرھنگی را به ياری متنی که از جامعه ھای مدنی نشأت گرفته است افزايش
داد .ھدف از اين کار اين بود که بتوان بازيگران مختلف رامانند سيستم نظارت
ھمين پيمان ،کشورھا ،سازمانھای بين المللی ،سازمانھای غيردولتی و شبکه
ھای دانشگاھی را به ھم پيونداند.
بيانيه ی فريبورگ ھدف روشنی دارد .می خواھد از حقوق فرھنگی سخن
بگويد .در ھمان آغاز می گويد:
 -١با توجه به اعالميه ی جھانی حقوق بشر  ،دو ميثاق سازمان ملل متحد بين
المللی راجع به حقوق بشر  ،بيانيه ی جھانی يونسکو در باره ی حقوق فرھنگی
و ديگر اسناد معتبر جھانی و منطقه ای،
 -٢و با تأييد اين نکته که حقوق بشر خصلتی ھمگانی ،غيرقابل تفکيک و به
ھم وابسته دارند و با تأييد اين نکته که حقوق فرھنگی مانند ديگر حقوق بشر
تجلی و پيش شرط شأن انسانی به حساب می آيند،
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 -٣و با اعتقاد به اين که نقض حقوق فرھنگی به ھويتھايی ميدان می دھد که
باعث خشونت،جنگ و تروريسم ھستند،
 -۴و ھمچنين با اعتقاد به اين که تنوع فرھنگی را نمی توان بی در نظرگرفتن
حقوق فرھنگی به راستی از حمايت برخوردار ساخت ،
 -۵باتوجه به اين که امروز درنظرگرفتن بُعد فرھنگی ھمه ی حقوق بشری
نيازی است شناخته شده ،
 -۶و ھمچنين با توجه به اين که احترام گذاشتن به تنوع و حقوق فرھنگی عامل
پايدارمبتنی
مؤثری است در مشروعيت بخشيدن به و منسجم ساختن توسعه ی
ِ
بر عيرقابل تفکيک بودن حقوق بشر،
 -٧در اينجا مقدمه ی بيانيه تأکيد می گذارد که حقوق فرھنگی به راستی در
ارتباط با حقوق اقليتھا و دفاع از مردمی بومی و تھيدست جان گرفته و اعتبار
يافته است ،
 -٨در اين بند آمده است بايد جايگاه حقوق فرھنگی را در چارچوب نظام
حقوق بشرروشن ساخت .اين امر به ما ياری می دھد فھم درستی از طبيعت و
پيامدھای حدشه دار ساختن اين حقوق به دست آوريم و نگذاريم از اين حقوق
در جھت نسبی گرايی فرھنگی استفاده شوند و بھانه ای فراھم آورند در مسير
آسيب رساندن به جوامع يا برانگيختن مردم عليه يکديگر،
 -٩با توجه به اين واقعيت که حقوق فرھنگی مندرج در اين بيانيه به گونه ای
پراکنده در شماری ابزارھای حقوق بشرشناخته شده ھستند حال مھم است
بتوان آنھا را دسته بندی کرد تا از وضوح و انسجام برخوردار شوند و تحقق
ياقتن آنھا را بدين ترتيب تضمين کرد،
در اينجا تھيه کنندگان بيانيه ی فريبورگ می نويسند اين بيانيه را در سه بخش
تنظيم کرده اند و در واقع سه بازيگر در اين زمينه در نظربگيرند:
نخست عرصه ی عمومی شامل دولتھا و نھادھا،
دوم جامعه ی مدنی شامل سازمانھای غيردذولتی و ديگر انجمنھا و نھادھای
غيرانتفاعی و،
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سوم عرصه ی خصوصی شامل بنگاه ھا و شرکتھا و مؤسسات ؛
اين سه عرصه امکان می دھد حقوق فرھنگی را در سطح محلی،ملی و جھانی
تحقق بخشيد.
در واقع انديشه ھا و ايده ھايی که در اين مقدمه آمد ه است راھگشای مفھوم
سازی حقوق فرھنگی به شمار می روند .مفاھيم مطرح شده کلی ھستند و
خصلتی عام دارند.در ضمن مدام از ارتباط و پيوند ميان حقوق فرھنگی و
حقوق بشر سخن می رود و اين دو را در اساس مکمل ھم و جدايی ناپذير می
داند.
بيانيه فصلی دارد در ھمان آغاز که اصول بنيادی نام گرفته است.ماده ی يک
از اين فصل می گويد حقوقی که در بيانيه ی حاضر به بيان درآمده اند در خور
شأن انسانی ھستند و به ھمين لحاظ نيز ضرور می نمايند .به ھمين علت ھم
جزء جدايی ناپذير حقوق انسانی به شمارمی روند وبايد متناسب با اصول
جھانشمول بودن ) ،(universalityغيرقابل تفکيک بودن و وابستگی متقابل
در معرض تفسير قرارگيرند .از اين رو:
الف  -اين حقوق بی ھيچ تبعيضی،رنگ ،جنس،سن،دين ،باور،خاستگاه
نژادی ،منشاء ملی يا قومی  ،خاستگاه يا منزلت اجتماعی ،تولد يا ھر موقعيت
ديگری که مبنای ھويت سازی فرھنگی فرد است ،تضمين شده اند.
ب – ھيچ کس نبايد براثر به کارگيری يا فروگذاری حقوقی که در اين سند بيان
شده اند ،آزار ببيند يا در معرض تبعيض قرار بگيرد.
پ – ھيچ کس نبايد اين حقوق را وسيله ای سازد برای خدشه دارساختن حقوق
شناخته شده در اعالميه ی جھانی حقوق بشر يا ابزارھای ديگر در زمينه ی
حقوق بشر.
ت – به کارگيری حقوق فرھنگی فقط می توانند موضوع محدوديتھای مطرح
شده در اسناد بين المللی حقوق بشر باشد .ھيچ چيز در بيانيه ی حاضر نبايد
برزمينه ھايی که موجب تحقق حقوق فرھنگی می شوند و چه بسا در
قانونگذاريھای ملی يا در تجربه يا در حقوق بين الملل بازتاب يافته اند،اثر
بنھد.
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ث – تحقق مؤثر حقوق بشر نيازمند توجه کردن به ابعاد حقوق فرھنگی است
در پرتو اصول بنيادی برشمرده در باال.
ماده ی دوم می خواھد به تعاريف بپردازد .می گويد ازنظر بيانيه ی حاضر
الف -اصطالح »فرھنگ« شامل ارزشھا ،باورھا،اعتقادات،زبانھا،معرفتھا و
ھنرھا،سنتھا،نھادھا و شيوه ھای زيست است که فرد يا گروه ،انسانيت و
معنايی را که از طريق آنھا به وجود و تکامل خود می دھند به بيان می آورد.
ب – مفھوم »ھويت فرھنگی« به معنای حاصلجمع ھمه ی ديدگاه ھای
فرھنگی فرد است که از طريق آنھا به تنھايی يا در اجتماع ھمراه با ديگران ،
خود را تعريف و ترکيب می کند  ،ارتباط برقرار می سازد و ميل دارد شأن و
منزلت او به اين اعتبار شناخته شود.
پ  »-اجتماع )= کمونوته( فرھنگی« معرّ ف گروھی ازافراد است که خاستگاه
ھا ی مشترکی دارند که ھويت فرھنگی مشترکی برايشان به بار می نشاند و
اينان خواستار نگاھداری و توسعه ی آن ھستند.
ماده ی سوم به ھويت و ميراث فرھنگی اشاره دارد.ھر کس حق دارد ھمراه با
ديگران ھويت فرھنگی ارجمندی برای خود برگزيند و بدارد .اين حق را می
توان با توجه به ارتباط متقابل ميان آزادی انديشه،وجدان ،مذھب،عقيده و بيان
به کارگرفت.
به ھمين سان اين بند از ھمين ماده به افراد حق می دھد از فرھنگ خود و
ديگر فرھنگھايی که تنوعشان ميراث مشترک بشريت به حساب می آيند آگاھی
کسب کند و خواستار ارج نھادن به آنھا باشد و آنھا را در اختيار بگيرد .اين
امر به خصوص شامل معرفت نسبت به حقوق بشر و آزاديھای پايه ای می
شود به سبب آن که اينھا ارزشھايی اساسی برای اين ميراث به شمار می روند.
دسترسی و به خصوص برخورداربودن از آموزش و اطالعات و ميراثھای
فرھنگی که تجلی فرھنگھای مختلف و منابعی برای زمان حال و آينده ھستند
،حق ھرکس محسوب می شود.
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ماده ی چھارم به اجتماعات فرھنگی نگاه می افکند.بنابراين ماده ھرکس حق
دارد خود را با يک يا چند جامع ھم ھويت بداند يا نداند صرف نظر از
محدوديتھای مرزی و حق داشته باشد اين گزينه را تغييردھد و اصالح کند.
در ھميجا تأکيد گذاشته شده است که نمی توان ھويتی را برکسی تحميل کرد يا
او را خالف ميلش در جامعه و اجتماعی فرھنگی جذب و ادغام کرد.
درست در ھمينجا بايد به يادداشت که اکنون کشورھای غرب نگران مھاجرت
برآمده از کشورھای اسالمی ھستند و در برابر مضمون اين ماده به راستی
مقاومت می ورزند .کسانی که ھمين بيانيه را با الھام از ارزشھا و تواناييھای
فرھنگ غربی ساخته و پرداخته اند اکنون نگرانی فرھنگ خود ھستند و از
فرھنگ ھادی يا غالب و جذب در آن سخن می گويند .ھمی نوع از نگرش را
در ارتباط با تجارت آزاد می بينيم .وقتی غرب نيرومند بود از تجارت آزاد و
مرزھای باز حرف و حديث در ميان بود اما وقتی که چين قوت گرفت و
کاالھايش مانند سونوامی بازارھای غرب و جھان را درنورديدند ھمين غربيان
خواستار رفتارھای معقول و حساب شده گشتند و به چين ھشداردادند و گاه به
حق و گاه ماحق کاالھايش را زيانبارداسنتند و حتی ورود آنھا را منع کردند.
در فرانس و آلمتان و آمريکا به خصوص موجی به راه افتاد عليه کاالھای
چينی وسم و مواد شيميايی به کار رفته در آنھا .در اين باره سخن بسياردارم.
در ماده ی پنجم از دسترسی و مشارکت در زندگی فرھنگی سخن می رود.
ھرکس به تنھايی و در ارتباط با ديگران حق دارد آزادانه و براثرفعاليتھای
برگزيده ی خود  ،صرف نظر ا ز محدويتھای مرزی  ،به زندگی فرھنگی
دسترسی داشته باشد و در آن شرکت بجويد .
اين حق شامل آزادی بيان می شود به زبانی که شخص برمی گزيند ،علنی يا
خصوصی .به ھمين سان ھمين ماده اين حق را برای ھرکس در نظر می گيرد
که ھماھنگ و منطبق با حقوق مندرج در اين بيانيه تجربه ھای فرھنگ خود
را به کار گيرد و شيوه ای از زندگی را تعقيب کند که در پيوند باشد با اعتالء
بخشيدن به ذخاير فرھنگی خود خاصه در حوزه ی استفاده و توليد کاالھا و
خدمات .
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آزادی در زمينه ی توسعه ی دانش و اشتراک در معرفت و تجليات فرھنگی ،
دست زدن به تحقيق و مشارکت داشتن در شکلھای مختلف آفرينش و ھمچنين
بھره جستن از اينھا  ،حق ھرکس می باشد.
سرآخر اين بند اظھار می دارد ھرکس حق دارد خواستار حمايت از منافع
اخالقی و مادی مرتبط با آثاری باشد که محصول فعاليت فرھنگی خود اوست.
ماده ی ششم به آموزش و پرورش نگاه می اندازد .می گويد درچارچوب کلی
حق برخورداری از آموزش ھر کس حق دارد در طول زندگی خود به تنھايی
يا در ارتباط با ديگران به آموزش و پرورشی دسترسی داشته باشد که عالوه
بر پاسخگويی به نيازھای بنيادی آموزشی اش به تکامل آزاد و کامل ھويت
فرھنگی اش مدد برساند و در ھمانحال به حق ديگران و تکثر فرھنگی نيز
احترام بگذارد .اين حق خاصه شامل حقوق بشر در زمينه ی آموزش و معرفت
می شود؛ از اين گذشته شامل آزادی آموزش دادن و آموزش گرفتن به زبان
خود يا به زبانھای ديگر است ؛ ھمچنين فرد حق دارد بتواند دانش مرتبط با
فرھنگ خود و فرھنگھای ديگر را کسب کند.
پدران و مادران حق دارند مراقبت کنند که آموزش دينی و اخالقی فرزندانشان
منطبق باشد با اعتقاداتشان ضمن آن که به آزادی انديشه،وجدان و مذھب
کودکان براساس قابليتھايشان احترام بگذارند.
حق ديگری که در ھمين ماده برشمرده می شود حق تأسيس،مديريت و
دسترسی به نھادھای آموزشی متفاوت از تأسيساتی است که مقامات رسمی
اداره می کنند به شرط آن که ھنجارھای شناخته شده ی بين المللی و اصول
مورد قبول در عرصه ی آموش رعايت شود و باالخره آن که اين نھادھا
ھماھنگ باشند با حداقل موازين مصوب حکومتی.
ماده ی ھفتم به ارتباطات و اطالعات اختصاص يافته است .در چارچوب کلی
حقوق مرتبط با آزادی بيان  ،آزادی ھنری ،و ھمچنين آزادی عقيده و اطالعات
و با توجه به اصل تکثر فرھنگی ،ھر کس حق دارد به تنھايی يا ھمگام با
ديگران به اطالعات آزاد ومتکثر که به تکامل ھمه جانبه ی ھويت فرھنگی
مدد می رسانند  ،دسترسی داشته باشد .اين حق که بايد ورای محدويتھای
مرزی ف شامل موارد زير می شود:
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آزادی جستجو ،دريافت و بھره مند شده ن از اطالعات؛ حق مشارکت داشتن
در اطالعات تکثرگرا به زبانھای دلخواه،ياری رساندن به توليد اطالعات يا
اشاعه ی آنھا از طريق ھمه ی تکنولوژيھای اطالعاتی و ارتباطی ،حق واکنش
نشان دادن به اطالعات نادرست در ارتباط با فرھنگ باتوجه به حقوق مندرج
در اين بيانيه.
از ھمکاريھای فرھنگی در ماده ی ھشتم يادشده است.ھرکس حق دارد به
تنھايی يا ھمراه با ديگران در توسعه ی رھنگی جامعه ای که به آن تعلق دارد
با توجه به فراگردھای دموکراتيک مشارکت داشته باشد؛ به ھمين نحو حق
دارد در پرداخت،به کارگيری و سنجش تصميماتی که به او ارتباط می يابد و
بر استفاده از حقوق فرھنگی اش اثر می نھد مشارکت کند.
ماده ی نھم اصول حکمرانی دموکراتيک را مورد توجه قرارمی دھد.احترام
،حمايت وتحقق حقوق مندرج در اين بيانيه متضمن قبول وظايفی برای ھر
شخص وجامعه است .بازيگران فرھنگی در سه سطح عمومی،خصوصی و
مدنی مسئوليت ويژه ای در چارچوب حکمرانی دموکراتيک به عھده دارند تا
بتوان تعامل داشت و در صورت لزوم برای مقاصد زيردست به ابتکار
زد:حصول اطمينان از احترام نھادن به حقوق فرھنگی و توسعه ی وسايلی
جھت مشاوره و مشارکت به منظور تضمين تحقق آنھا ،به خصوص برای
کسانی که بيشترين محروميت را به سبب موقعيت اجتماعی يا تعلق داشتن به
يک اقليت متحمل می شوند ؛ايجاد تضمين به منظور به کارگيری متقابل حق
فرھنگی جھت کسب اطالعات متناسب به نحوی که ھمه ی بازيگران حوزه ی
اجتماعی -اقتصادی  -سياسی ،حقوق فرھنگی را مورد توجه قرار دھند؛ تربيت
کارگزاران وارتقاء سطح آگاھی عمومی به منظوردرک واحترام گذاشتن به
ھمه ی حقوق بشر خاصه حقوق فرھنگی؛ شناسايی و توجه به ابعاد فرھنگی
ھمه ی حقوق بشر به جھت اعتال بخشيدن به اصل جھانشمولی از طريق اصل
تکثر و ترغيب
ستودن ھمه ی اين حقوق توسط ھمه ی انسانھا به تنھايی يا
ِ
ھمراه با ديگران.
ماده ی دھم مسئله ی جذب در اقتصاد را مظرح می کند .بازيگران سه سطح
عمومی،خصوصی و مدنی بايد در چارچوب مأموريتھا ومسئوليتھای خاصشان
اطمينان دھند که کاالھا و خدمات فرھنگی با ارزش ،ھويت و معنا ،ھمچنين
کاالھای ديگر به ميزانی که تأثيری در خورتوجه برشيوه ی زندگی و ديگر
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تجليات فرھنگی دارند بايد به گونه ای درک و توليد واستفاده شوند که ديگر
حقوق مندرج در اين بيانيه خدشه دار و تضعيف نشوند؛بازيگران سه عرصه
ی ياد شده )عمومی ،خصوصی،مدنی( در ضمن بايد توجه کنند که سازگاری
فرھنگی کاالھا و خدمات به خصوص برای افرادی اھميت تعيين کننده دارند
که به سبب فقر،انزوا يا تعلق به يک گروه تبعيض شده،در معرض محروميت
قرارگرفته اند.
در ماده ی يازدھم از مسئوليت بازيگران عرصه ی عمومی سخن می رود.
دولتھا و ديگر بازيگران عرصه ی عمومی بايد در چارچوب مأموزيتھا و
مسئوليتھای خاصشان حقوق شناخته شده در اين بيانيه را در قالب
قانونگذاريھای ملی واجرائياتشان بگنجانند؛ به حقوق تصريح شده در اين بيانيه
احترام بنھند ،و در شرايط برابر از آنھا حمايت کنند و آنھا را تحقق ببخشند .
حداکثر ميزان ممکن از منابعشان را به منظور به کار گرفتن کامل آنھا
اختصاص دھند؛ اطمينان حاصل کنند ھرکس که به تنھايی يا در ارتباط با
ديگران ادعا کند حقوق فرھنگی اش خدشه دار شده است ،بتواند به جبران
مؤثر به ويژه جبرانھای برآمده از نظام قضايی دست بيابد .سه سطح يادشده
بايد ابزارھای ضرور برای ھمکاريھای بين المللی را به منظور تحقق آنچه
آمد تقويت کنند به خصوص به قصد نيرومند ساختن تعامل در سازمانھای بين
المللی.
با توجه به ھمين نکته ی آخر در ماده ی دوازدھم که آخرين ماده نيز ھست ،از
مسئوليت سازمانھای بين المللی سخن رفته است .سازمانھای بين المللی بايد در
چارچوب مأمورينھا و مسئوليتھايشان تضمين کنند که حقوق فرھنگی و ابعاد
فرھنگی ديگر حقوق بشر به طور منظم در ھمه ی فعاليتھايشان از توجه
برخوردار شوند؛اطمينان دھند که حقوق فرھنگی مدام و به نحوی پيشرفت
کننده در ھمه ی ابزار مھم و سازوکارھای گزارشدھی ادغام شوند؛ و سرانجام
آن که در توسعه ی مکانيسمھای مشترک و مؤثر در زينه ی ارزشيابی و
گزارشدھی سھم بگيرند.
اين بيانيه در ھفتم ماه مه  ٢٠٠٧در ھمان نشست فريبورگ به تصويب رسيد و
چنان که آمد روزبعد با نشستی در مقر سازمان ملل سعی برآن شدکه بيانيه از
وجھه ای جھانی نيز برخوردارگردد .در باال ديديم که سطح استداللی و حتی
تنظيم بيانيه پيشرفته تر است از منشور بارسلن .به ھرحال در اينجا مفاھيم
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روشن تر است اما در مجموع در ھمين بيانيه ی فريبورگ نيز با يک نگاه
گذرا می بينيم برخی جاھا مفاھيم پايه ای از اعالميه ی جھانی حقوق بشر
نشأت گرفته است و برخی جاھا مفاھيم خاص فرھنگی طرح شده اند و برخی
جاھا ھم توصيه شده است به دولتھا و سازمانھای بين المنللی که بايد اينھا را
بخشی از حقوق فرھنگی بشر دانست .در ھربيانيه ای ديگر می توان چنين
اتظاراتی را مطرح کرد .از اينھا که بگذريم مضمون فرھنگی اين حقوق
فرھنگی از درون فرھنگ غرب سرچشمه گرفته است .اين نوع از تأثيرپذيری
را نبايد عيب دانست اما منحصرکردن مفھوم فرھنگی به حوزه ی فرھنگ
غرب و ناديده گرفتن تنوع مضمونھا ی ديگر فرھنگی چيزی است ساده
انديشانه يا سھل گيرانه اگر قصد و عمدی درکار نباشد .دست است که بسياری
بر خصلت جھانشمول اعالميه ی حقوق بشر اصرار می ورزند اما ايا بايد
ھمين خصلت را در ارتباط با حقوق فرھنگی ھم به کاربست؟تنھا نکته ی
برجسته ای که در اين بيانيه متفاوت از اعالميه ی جھانی حقوق بشر می نمايد
ھمانا تکرار مفھوم تکثر است که به تکثر فرھنگی اشاره دارد اما اين مفھوم
شکافته نمی شود و مدام با تکرار واژه ی تکثر سعی می شود به تنوع فرھنگی
و فرھنگھا ارجاع داده شود .به ھررحال به اين موضوعات در جاھای مختلف
نوشته ھايم توجه و اشاره خواھم داشت .بازگرديم به چند نکته ی ديگر در
ارتباط با بيانيه ی فريبورگ.
در گزارشی که ديده بان تکثر و حقوق فرھنگی در ارتباط با راه اندازی بيانيه
ی فريبورگ در ھمان سال تھيه کرده است وچندماه بعد يعنی در اوت ٢٠٠٧
انتشار داده است ١٢٣می خوانيم که تن دادن به بحثھای روشنگر راجع به
محتوای بيانيه ی حقوق فرھنگی و پذيرش ضرورت تدوين ابزارھای
ھنجارھای اجباری می توانند حمايت از اصول اين بيانيه رادر مقياس بين
المللی و ملی فراھم آورند.
برپايی ديده بان حقوق فرھنگی را می توان دستاورد مشخص بيانيه ی
فريبورگ دانست .ھدف اين ديده بان حقوق فرھنگی که به نوعی ھمتای ديده
بان حقوق بشر يا حتی تقليد از آن به حساب می آيد سنجش مسائل عملی حقوق
فرھنگی در کشورھای مختلف است .يونسکو برای کشورھای مغرب يک نظام
‐ report on Fribourg Declaration.Observatory for diversity and cultural rights‐13th August
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گزارشدھی راه انداخته است که کشورھايی مانند مصر ،ليبی ،تونس ،الجزيره،
مراکش ،و موريتانی را در برمی گيرد .طبيعی است که ھمين طيف به تنھايی
نيز معيارھايی به دستمی دھد برای سنجش رعايت حقوق فرھنگی .از اين
گذشته سازمانھای ملی فعال در زمينه ی حقوق بشر در کشورھای فرانسوی
زبان پذيرفتند که در نخستين کنگره ی خود حقوق فرھنگی را در چارچوب
فعاليتھايشان بگنجانند.
از ديگر فعاليتھای اين ديده بان می توان ايجاد يک پايگاه شبکه ای ،ترجمه ی
بيانيه به زبانھای مختلف ،بھره گيری از شبکه ی دانشگاھی کشور سوئيس به
خصوص ھمکاری با دانشگاه ھای ژنو و نوشاتل.
از اين گذشته ديده بان ،بيانيه را به شورای اروپا معرفی کرد و فعاليتھای ديگر
از ھمين نوع دراينجا و آنجا را پی گرفت تا وجھه ای جھانی يا حداقل وسيع
برای اين بيانيه دست و پا کند .کنفرانس  ٢٠٠٧مکزيک را که در باال يادکرديم
يکی از مراجعی است که اين بيانيه را دريافت کرده بوده است .
در واقع وجھه ی سوئيس به عنوان يک کشور بی طرف به مدد تھيه کنندگان
بيانيه ی فريبورگ آمد و امکاناتی به آنان داد تابتوانند بحثھايی متنوع راه
بيندازند .با توجه به وضع کنونی جھان و جريانھای فرھنگی بغرنجی که راه
افتاده است به خصوص آگاھی فزاينده نسب به فرھنگ خود دشوار می توان به
يک متن مصوب مانند متن اعالميه ی جھانی حقوق بشر دست يافت .تصور
نمی کنم اين چنين کاری ھم ضرورت داشته باشد .نکته ھايی از بيانيه ی
فريبورگ ستودنی اند و نکته ھايی از اين بيانيه بحث انگيز و نکته ھايی از آن
در خور نقد يا اصالح  .از اين گذشته فکر می کنم الزم باشد نکته ھايی ھم با
توجه به فرھنگھای ديگر يا متفاوت انديش در ارتباط با حقوق فرھنگی تنظيم
کرد.
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الف  -سياست فرھنگی در عصر پھلوی دوم
گرچه در دوران پھلوی اول سياست فرھنگی سامان يافته و انديشيده ای پی
ريزی شد اما اصطالح سياست فرھنگی در عصر پھلوی دوم رواج يافت .اين
اصطالح به خصوص با توجه به تحوالت فکری درعرصه ی جھانی و
کوششھای سازمان يافته ی يونسکو در مقياس جھانی به کارگرفته شد.
در اين بخش فقط می خواھم به گوشه ھايی از اين موضوع خاصه مباحث
آغازين در اين دوره توجه دھم و برخی خصوصيات سياست فرھنگی و فرھنگ
در دوره ی پھلوی دوم را به بحث بگذارم.
١٢٤

پيشتر نوشته ام که سياست فرھنگی ادامه ی سياست است با ابزار فرھنگی .
اين تعبير را با استفاده از سخن داھيانه ی »فون کالسوويتس«،نظريه پرداز
نظامی پروس ،به کاربردم .او جنگ را ادامه ی سياست می دانست اما با
ابزاری ديگر .در آن نوشته و نوشته ھای ديگرخصوصيات سياست فرھنگی را
برشمرده ام .در اين گفتار می خواھم به خصوصيات سياست فرھنگی در ايران
از دھه ی چھل تا انقالب  ۵٧بپردازم و برخی از نگرشھايم رادر اين زمينه با
خواننده در ميان بگذارم.

يونسکو در دسامبر ١٩۶٧ميزگردی از کارشناسان بيست و چھار کشور در
موناکو سازمان داد تا راجع به سياستھای فرھنگی به گفتگو بپردازند .در اين
ميزگرد مسئوالن فعاليتھای فرھنگی در سطح ملی  ،کارشناسان علوم اجتماعی
به طور کلی  ،ھنرمندان و نمايندگان سازمانھای غير دولتی شرکت کرده
بودند ١٢٥.يونسکو می خواست دست اندرکاران فعاليتھای فرھنگی را در مقياس
حکومتی در کنار شخصيتھای غيردولتی و آفرينندگان فرھنگی بنشاند و نگاه به
فرھنگ را در پرتو اين تنوع رنگ و بويی تازه و متفاوت از گذشته ببخشد.
ھمزمان با جستارھا و مباحثی که يونسکو در باره ی سياست فرھنگی به راه
انداخت ،در ايران نيز کوششھايی در ھمين حوزه شکل گرفت .در جلسه ی روز
سه شنبه سيزدھم تيرماه يکھزارو سيصد و چھل و شش »قانون تأسيس شورای
.١٢٤نک .چنگيز پھلوان.فرھنگ شناسی.گفتارھايی در زمينه ی فرھنگ و تمدن.نشر قظره(انتشارات پيام
امروز(.تھران.چاپ اول.١٣٧٧ص.٢٨٩
.١٢٥نک .چنگيز پھلوان .فرھنگ و برنامه ريزی.پژوھشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی ايران.مجموعه ی
متون آموزشی .زير نظر چنگيز پھلوان .شماره  .٢پاييز .١٣۵٨
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عالی فرھنگ و ھنر« به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و درجلسه ی روز
چھارشنبه چھاردھم تيرماه يکھزار و سيصد و چھل وشش شمسی از تصويب
مجلس سنا ھم گذشت ١٢٦.در ماده ی اول اين قانون آمده بود » در اجرای قانون
تشکيل وزارت فرھنگ و ھنر مصوب آذرماه  ١٣۴٣شورای عالی فرھنگ و
ھنر تأسيس می شود ١٢٧«.اين قانون در ده ماده تنظيم گشته و خواستار تحقق
ھدفھای زير بود:
 ايجاد ھماھنگی در طرحھا و برنامه ھا و اقدامات فرھنگی و ھنری کشور؛ برقراری ھمکاری نزديک ميان تمام سازمانھايی که به فعاليتھای گوناگونفرھنگی و ھنری می پردازند؛
 شور با وزير فرھنگ و ھنر در مورد مسائل اساسی فرھنگ و ھنر،.ھمچنين بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلی که در اين قانون به عھده ی
شورای عالی محول شده بود .در اين شورا عده ای به اعتبار سمت و مقام
رسمی خودعضويت داشتند و عده ای ھم به اعتبار شخصيت خود .کسانی که به
اعتبار سمت رسمی خود در شورا شرکت می کردند عبارت بودند از  :وزير
فرھنگ و ھنر،وزير آموزش و پرورش،وزير اطالعات)پسانتر شد:وزير
اطالعات و جھانگردی .با وزارت اطالعات کنونی اشتباه نشود!(،رئيس
فرھنگستان ايران  ،رئيس دانشگاه تھران و دبير کل شورای فرھنگی سلطنتی.
از اين گذشته ھشت تاچھارده نفر از فرھنگيان و ھنرمندان برجسته ی کشور به
پيشنھاد و زير فرھنگ و ھنر با فرمان ھمايونی به عضويت شورا منصوب می
شدند .مدت عضويت اين افراد که به اعتبار شخصيت خود به عضويت شورا در
می آمدند چھارسال بود .تجديد انتصاب آنان بالمانع می بود .رياست اين شورا
١٢٨
طبق قانون به عھده ی وزير فرھنگ و ھنر گذاشته شده بود.
در آن ھنگام حوزه ی فعاليتھای فرھنگی روبه گسترش بود و ھر مؤسسه و
سازمانی بسته به استنباط خود کوششھايی را تدارک می ديد .در نتيجه
ناھماھنگيھای زياد،به ويژه دوباره کاريھای ھزينه بردار و غير ضرور به چشم
 .١٢٦مجموعه ی قوانين وزارت فرھنگ و ھنر .وزارت فرھنگ و ھنر.دفتر مطالعات وزارت فرھنگ
وھنر.تھران ص .۶۶
.١٢٧ھمانجا.
.١٢٨ھمانجا.
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می خورد .در عين حال سازمان راديو و تلويزيون نيز سھم فزاينده ای از
فعاليتھای فرھنگی را به خود اختصاص داده بود .اين موقعيت روبه گسترش
مسائل و معضالتی به بارآورده بود که با ميزان تجربه ی موجود در مقياس
دولت ودر سطح جامعه سازگاری نداشت .بايد بنويسم حتی وقتی که به سال
 ١٣۴٩به شورای عالی فرھنگ و ھنر پيوستم چنين درک و نگرشی را در دو
سو يعنی در سوی حکومت و کارگزارانش و در سوی جامعه يعنی نشريات و
روزنامه ھا و روشنفکرانش نمی ديدم .به خصوص در اين سوی اخير بی
خردی و کلی گويی شگفت انگيز و رياکاری حيرت انگيزی سربرآورده بود .در
ھمين حال خوب است تأکيد بگذارم که خرد رايج در سوی حکومتگران به
مراتب جدی تر و ژرفتر از نشريات و روشنفکران بود.
قانون تأسيس شورای عالی فرھنگ و ھنر می خواست پاسخی مناسب نسبت به
اين وضعيت تازه يعنی فعاليتھای گسترش يابنده ی فرھنگی و ھنری فراھم
آورد .اين قانون مھمترين وظيفه ی شورای عالی فرھنگ و ھنر را ايجاد
ھمانگی در طرحھا و برنامه ھای فرھنگی کشور می دانست ،اما در ھمانحال
چند وظيفه ی اجرايی مشخص را نيز به اين تأسيس تازه محول کرده بود:
 تأسيس ھرگونه مؤسسه و سازمان آموزشی ھنری در سطح ابتدايی ،متوسطه ،عالی و تصويب آيين نامه ھا و نظامات مربوط به تأسيس و چگونگی اداره ی
آنھا،
 بررسی و تصويب برنامه ھای آموزشی دبستانھا و دبيرستانھا در زمينه یمسائل مربوط به فرھنگ و ھنر با ھمکاری وزارت آموزش و پروش،
 تعيين ارزش مدارک تحصيلی و امتيازات مکتسبه افراد در موضوعاتھنری،
 اجازه ی تأسيس و فعاليت و تعيين شرايط کار مؤسسات و اشخاصی که درزمينه ی موضوعات مربوط به وظايف قانونی وزارت فرھنگ و ھنر فعاليت
دارند و حتی نظارت برکار آنھا طبق آيين نامه ھای خاص،
 تعيين شرايط برگزاری ھرگونه جشنواره،کنگره،نمايشگاه و مسابقات و مراسمتجليل درارتباط با مسائل فرھنگ و ھنر،
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 تعيين شرايط چگونگی اعطای نشان و مدال و عناوين افتخاری در زمينه یمسائل فرھنگی و ھنری،
 تعيين نحوه ی استفاده و مصرف وجوھی که به رسم ھديه و بالعوض بهوزارت فرھنگ و ھنر يا شورای عالی می رسد،
 اجازه ی تأسيس شورای فرھنگ و ھنر در شھرستانھا و مراکز استانھا، حق لغو پروانه ی فعاليت انجمنھا و مؤسساتی که برخالف مقررات اين قانونرفتار کرده باشند.
بدين ترتيب می بينيم گرچه شورای عالی فرھنگ و ھنر دراساس با ھدف ايجاد
ھماھنگی در طرحھا و برنامه ھای فرھنگی کشور برپا می گردد اما برای آن
که بنا بر نظر قانونگذار يا ارائه دھنده ی اين اليحه  ،شورا وظايف عملی
ملموسی نيز داشته باشد  ،چند حوزه ی مھم را نيز در اختيار می گيرد ھمچون
آموزشی
تصويب برنامه ھای
فرھنگی مدارس ،اجازه ی تأسيس انجمنھای
ِ
ِ
فرھنگی ،اجازه ی برگزاری انواع جشنواره ھا و بزرگداشتھا،تعيين ارزش
مدارک تحصيلی و حتی استفاده از نيروی انتظامی به منظور لغو پروانه ی کار
مؤسساتی که خالف کرده باشند .البته اين شورا ھرگز نتوانست و نگذاشتند ھمه
ی اين حوزه ھا را تعقيب کند و به اجرا بگذارد .در اينحا دونکته مھم است.
نخست بدنه ی کارشناسی دبيرخانه ی اين شورا و دو ديگر مقاومت سازمانھای
عضو شورا .در مورد اول به ياددارم وقتی به دبيرخانه ی شورا پيوستم ديدم
بدنه ی کارشناسی ضعيفی دارد .دبيرکل وقت شورا نه جاه طلبی گسترش بدنه
ی تحقيقاتی شورا را داشت و نه به تحقق ھدف فرھنگی بزرگی می انديشيد.
بيشتر می خواست با يونسکو ارتباط شخصی داشته باشد و در ايران ھم جايی
بی سرو صدا برای خود تأمين کرده باشد.
از آنجا که در ھمين دوران در چارچوب يونسکو مباحث سياست فرھنگی جان
گرفته بود و کوشش می شد ھر کشور متکی به يک سياست فرھنگی برنامه
ھای فرھنگی و ھنری خورد را ساماندھی کند طبيعی می بود که از اين شورای
عالی فرھنگ و ھنر در ايران نيز انتظار برود در مسيری مشابه گام بردارد .در
ايران ھيچ سازمان ديگری جنين مسئوليتی را به عھده نداشت و به اين فکر ھم
نبود که متنی به عنوان »سياست فرھنگی ايران« تنظيم و تدوين کند .تھيه ی
چنين متنی در مقياس جھانی ھم کاری چندان مرسوم نبود .در سلسله انتشارات
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يونسکو زير نام »سياست فرھنگی« بيشتر از کشورھا خواسته می شد چارچوب
سازمانی و انديشه ای سياستھای فرھنگی خود را به رشته ی تحريردرآورند.
متن مستقلی به نام سياست فرھنگی به چشم نمی خورد .کشور فرانسه ھم که در
اين راه پيشگام بود و اين انديشه را در يونسکو ترويج می داد در واقع در برنامه
ھای توسعه ی خود بخشی را به سياست فرھنگی اختصاص می داد و ھر فکری
که بود در ھمانجا طرح می کرد .بيشتر ،محققان بودند که با انتشار کتابھايی
مستقل اين فکر را می پروراندند و با آن ورمی رفتند .برخی کشورھا ھم چون
آلمان با اين انديشه ھا الفتی نداشتند و در آغاز اينھا را چندان جدی نمی گرفتند.
ساخت فدرال دولت آلمان نيازی به داشتن سياست فرھنگی مستقل ملی احساس
نمی کرد .البته االن که اين نکته را می نويسم وضع در ھمين آلمان يکسره
دگرگون شده است و فعاليتھای چشمگيری در زمينه ی مباحث سياست فرھنگی
صورت می گيرد .در جايی ديگر در اين باره نوشته ام .کشوری چون اياالت
متحده ی آمريکا ھنوز ھم چنين ضرورتی را حس نمی کند .برعکس کشورھای
کمونيستی و سوسياليستی وقت به اين انديشه عالقه نشان دادند و در فعاليتھای
يونسکو فعاالنه شرکت جستند.
نخستين کوشش در خور توجه شورای عالی فرھنگ وھنر درايران رابايد
فعاليتھای اين شورا در زمينه ی تھيه و تصويب متن سياست فرھنگی ايران
دانست .مھم آن که در جريان تھيه ی اين متن بيشتر افراد صاحب نام و حتی
ھمين روشنفکران به اصطالح معترض مجلسی ھم شرکت جستند .نگاه کنيد به
فھرست نام کسانی که در مباحث شرکت کرده بودند.
دبيرخانه ی شورای عالی فرھنگ و ھنر به منظور تھيه و تدوين متن سياست
فرھنگی جلسات متعددی تدارک ديد و برگزار کرد تا سرانجام در بيست و
چھارم شھريورماه يکھزار وسيصدو چھل و ھشت شمسی متن »سياست
فرھنگی ايران« به تصويب پادشاه وقت رسيد .تمامی سال  ١٣۴٧به تدارک اين
متن گذشت .روشن بود که ديگر سازمانھای عمده ی فرھنگی در آن مقطع نمی
خواستند با اين شورا ھمکاری نزديک و عملی داشته باشند .درنتيجه شورای
عالی فرھنگ وھنرعمالً به صورت سازمانی وابسته به وزارت فرھنگ وھنر
درآمد که گه گاه ازحضورديگرمسئوالن عالی رتبه ی فرھنگی کشور بھره مند
می شد .دبيرخانه ی اين شورا که پس از تصويب متن سياست فرھنگی کاری
نمی کرد جز انتشار مجله ای به نام فرھنگ و زندگی درچرخشی ديگر و پس از
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کناره گيری اولين دبير کلش با سازماندھی مستقلی به فعاليتھای مطالعاتی در
حوزه ی سياستھای فرھنگی روآورد.
اندکی پس از آن که به دبيرخانه ی شورای عالی فرھنگ و ھنر پيوستم طرحی
فراھم کردم برای برپايی سازمانی به نام »مرکز مطالعات و ھماھنگی
فرھنگی« .اين مرکز دو شاخه داشت .يکی شاخه ی مطالعاتی و يکی ھم شاخه
ی اداری و انتشاراتی .اين نخستين کوشش جدی در راه معنا بخشيدن به ساختار
شورای عالی فرھنگ و ھنربود .در آن ھنگام تصورم براين بود که شورا ی
عالی فرھنگ وھنر فقط وقتی می تواند کاراِيی داشته باشد که بتواند برپايه ی
تحقيقاتی استوار و مستمر نظريه ھايی در ارتباط با سياست فرھنگی بپروراند و
از اين راه بر نحوه ی انديشه ی فرھنگی و برنامه ريزيھای ميان رشته ای تأثير
بنھد .در اين سازمان تازه شمار در خور توجھی طرح تحقيقاتی راه انداختم که
يکی از آنھا بررسی محتوای کتابھای درسی دوره ی ابتدايی بود و ديگری طرح
اطلس فرھنگی تھران .
براثر تفاوت نظر و نحوه ی کار به تدريج با دبيرکل وقت ،ذبيح ﷲ صفا،که خود
نيز در تدارک آوردن او به شورای عالی سھيم بودم،ناچار شورای عالی فرھنگ
و ھنر را ترک کردم .اندکی در اينجا و آنجا کارکردم تا وزير وقت فرھنگ و
ھنر با محبت مرا باز به کار فراخواند و مديريت دفتری به نام برنامه ھای
فرھنگی را به من سپرد .اين دفتر را با شتاب از نوسازماندھی کردم و آن را
تبديل کردم به دفتر »مطالعات و برنامه ريزی فرھنگی« که نخستين دفتر از اين
نوع در آن وزارتخانه و در عرصه ی فرھنگ به شمار می آمد .به خصوص
آمارگيری فرھنگی را جدی گرفتم و مطالعات مرتبط با تاريخچه ی فعاليتھای
فرھنگی و ترجمه ی متون يونسکو به فارسی .اين متون اختصاص يافته بودند
به مباحث مربوط به توسعه ی فرھنگی و خانه ھای فرھنگ .در اينجا ھم دوام
نياوردم .باند اداری حاکم برفرھنگ وھنر مرا می آزرد و نمی گذاشت کارھايم
را دنبال کنم .در ھمين دوره سازمانی تازه برپاکردم به نام »مرکزاسناد فرھنگی
آسيا« .از پيش توانسته بودم از مجمع يونسکو تصويبنامه ای جھت برپايی چنين
مرکزی بگيرم و زمينه ھای راه اندازی آن را در تھران فراھم آورم .مرکز
اسناد فرھنگی آسيا در کوتاه مدت توانست موفقيتھايی چشسمگير کسب کند.
کتابھايی به فارسی و انگليسی انتشاردادم ،بستر گسترده ای جھت مباحث علمی
توسعه ی فرھنگی تدارک ديدم  ،مباحث و تحقيقات مرتبط با آمارھای فرھنگی
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و گردآوری اسناد و مدارک فرھنگی را در مقياسی وسيع راه اندازی کردم.دو
کنفرانس آسيايی از جمله برنامه ھايی بودندکه با موفقيت برگزار کردم.از اين
گذشته برنامه ھای فرھنگی وسيعی را ميان کشورھای آسيايی تنظيم و زمينه
سازی کردم  .يکی از اين برنامه ھا که ھمه ی کارھايش انجام شد برنامه ی بی
ينال يا دوساالنه ی گرفيک آسيايی بود .شمار در خور توجھی از ھنرمندان
گرافيک در اين برنامه شرکت کردند و آثار خود را به تھران فرستادند .درست
در ھمين اوضاع و احوال باز دستگاه اداری وزارت فرھنگ و ھنربرايم
مزاحمت ايجاد کرد .ناچار پس نشستم و مديريت فنی مرکز را به يک کتابشناس
سپردم و به دانشگاه فارابی رفتم اما مشاوره ی عالی اين بی ينال را در دست
گرفتم تا کارھا نخوابند .متأسفانه با رويداد انقالب  ۵٧سودجويی غلبه کرد و بی
ينال برگزار نشد و بدتر از ھمه اين که آثار فرستاده شده حيف و ميل شد آن ھم
توسط شخصی که ھر چه می گذشت می ديدم از سالمت نفس بی بھره است.
اساسنامه ی اين مرکز را که پس از انقالب عالقه ای به آن نشان داده نشد در
اين مجموعه آورده ام .حال در اين جا می خواھم چند نکته ای نيز در ارتباط با
راه اندازی مرکز اسناد فرھنگی آسيا بنويسم به منظور معرفی حرکتھای
فرھنگی در سطح حکومت وقت.
وقتی مرکز اسناد فرھنگی آسيا را سازماندھی می کردم ھنوز در شورای عالی
فرھنگ و ھنر بودم و تازه با يونسکو روابطی برقرار کرده بودم .در دفتر
مطالعات و برنامه ريزی فرھنگی نيز ھمين فعاليت را در کنار کارھای جاری
دنبال کردم .پس از جدايی از دفتر ،دستگاه آسيايی را مستقل ساختم تا شخصيتی
متمايز کسب کند.
ھدف من از راه اندازی مرکزآسيايی يادشده اين بود که ايران را تبديل کنم به
مرکز فعاليتھای توسعه ی فرھنگی در آسيا  .تصور من براين بود که ايران در
آسياست و به اين حوزه تعلق دارد و به ھمين سبب ھم بايد محور فعاليتھای
فرھنگی خود را در ھمين قاره پايه گذاری کند .بدين ترتيب از غربگرايی
فزاينده در ميان ھنرمندان و فرھنگيان و حکومتگران ھمراه با آنان بکاھم و بر
اھميت تعلق آسيايی ايران تأکيد بنھم .درآن ھنگام درمقابل غرب به نمونه ی
ژاپن سخت توجه می شد .تصورعاميانه ای ھم که درميان عده ای از
روشنفکران و حکومتيان رواج داشت اين بود که ژاپن با موفقيت توانسته است
دستاوردھای تمدن غربی را فراچنگ آورد بی آن که از سنتھای خود بگسلد.
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کره ی جنوبی و ديگر کشورھای ھمين حوزه ھم از الگوی ژاپن پيروی می
کردند .ايران در اين مقطع در کوره ی توسعه می جوشيد و انديشه ھای آشفته
قادر نبودند طرح فکری جامعی فراھم آورند .در ميان دانشگاھيان ھم فکری
جدی ديده نمی شد که بتوان به آن اشاره داشت .حرفھای غير جدی اسالم گرايانه
ی ولرم از نوع حسين نصر يا خود محوری آل احمدی و مقلدان اوھيچکدام نمی
توانستند پاسخی عملی و منسجم سروسامان دھند .عده ای ھم چنان که آمد بودايی
گرايی و باستانگرايی را تبليغ می کردند که يکسره غير جدی می نمود.
فکر می کردم ما بايد به ھويت آسيايی و تعلق آسيايی خود ارج بگذاريم و از اين
راه به باز تعريف خود برسيم و ارتباطات فرھنگی ايران را در اين قاره
بپرورانيم .البته اکنون به اين اندازه به اين فکر پايبند نيستم و به تدريج به
پرورش انديشه ی حوزه ی تمدن ايرانی رسيدم که نوعی ديگر از تفکر و به کل
متفاوت از تصور تعلق آسيايی است .به اينھا در کارھای ديگرم اشاره کرده ام و
خواھم کرد ،ھرجا که فرصت بيابم.
تاجايی که ياددارم دو حرکت پژوھشی ديگر نيز راه افتاد که يکی »پژوھشکده
ی علوم ارتباطی و توسعه ی ايران« نام داشت .اين پژوھشکده ھدفی واقعی را
پی می گرفت  .اندکی گرفتارجاه طلبی در زمينه ی برنامه ھای اجرايی شد اما
مجمع بزرگی را که برای برنامه ريزی و ھدفسازی راديو -تلويزيون
برگزارکرد با موفقيت به انجام رساند و مباحثی متنوع را در زمينه ی فرھنگ و
رسانه ھا در سطح جامعه پروراند .راه اندازی و مديريت اين پژوھشکده را
مجيد تھرانيان به عھده داشت .پس از انقالب مديريت آن به دست علی اسدی
بود .ھر دو در کا رخود در حد متعارف موفق بودند .مباحثی را که اين
پژوھشکده و مرکز فرھنگی آسيا می پروراندند در نظر اپوزيسيون مخالف
سياسی بی ارزش می نمود و به واقع برايشان يکسره بيگانه بود.
در کنار اين دو رويکرد سازمان يافته ی فرھنگی در ساختار حکومت وقت
حرکت ديگری در موسسه مانندی به مدد فتر شھبانو و سازمان راديو تلويزيون
راه افتاد با عاليق فلسفی تحت نام مرکز گفتگوی فرھنگھا که تنھا توانست يک
جلسه برگزارکند .آسان طلبی سازمان دھندگانش اجازه نمی داد مجموعه ای از
انديشه ھا ی منسجم را بپروراند .اين حضرات با مرکز آسيايی و پژوھشکده ی
علوم ارتباطی که اھداف مشخصی را دنبال می کردند موافقت نداشتند و
خودشان ھم کار مشخصی نمی کردند جز خريد ھمه ی کتابھای فلسفی غربی به
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چند زبان .با اين حال ھمان جمعی که در آنجا جمع شده بود از نظر سطح
فرھنگی از گروھی که برای نمونه در کانون نويسندگان گردھم آمده بود سربود
ولی درست مانند ھمين گروه رفتار اخالقی دوگانه ای داشت .به ھرحال می
توان ازاين چھار حرکت فرھنگی يعنی مرکزاسناد فرھنگی آسيا،پژوھشکده ی
علوم ارتباطی وتوسعه ،مرکز گفتگوی فرھنگھا و کانون نويسندگان ھمچون
چھار حرکت فرھنگی در چارچوب حکومت و خارج از حکومت يادکرد بی آن
که بتوان نمونه ھای مشابه آنھا را در ساختار جمھوری اسالمی مشاھده کرد.
جريانھای فرھنگی در چارچوب حکومت پيش از انقالب شکل غالب حرکتھای
نوين فرھنگی را می ساختند  .البته بايد تأکيد کرد که اين حرکتھا براثر مجاھدتھا
و دلبستگيھای فردی سازماندھی شده بودند نه براثر انديشه ای خاص يا ملھم
ازايدئولوژی معينی .ساختار حکومت ھم اجبار والزام خاصی را به بار نمی
نشاند .مھم اين بود که حکومت وقت به روی چنين انديشه ھا و حرکتھايی
باگشاده رويی برخوردمی کرد و آنھا رابا استقبال می کرد و به آنھا ميدان می
داد .به واقع ھم کار حکومت ھم در عرصه ی فرھنگ بايد ھمين باشد يعنی به
گرايشھا و حرکتھای فرھنگی ميدان دھد و بگذارد خود براثر فعاليتھايشان
بشکفند يا بپژمرند .اين را می توان به اعتباری حرکت طبيعی در عرصه ی
سياست فرھنگی دانست و نخواست با فشار و حمايت مصنوعی چيزی را که
جانيفتاده و بيگانه می نمايد به زور وارد زندگی فرھنگی ساخت.
متن سياست فرھنگی در ضمن می خواست ھمه ی اين گونه حرکتھا و انديشه
ھای فرھنگی را بپروراند .اين متن بی ترديد نشانگر نحوه ی تفکر فرھنگی و
نوع مباحث جاری فرھنگی در آن روزگار است .گرچه افراد و گروه ھای
مخالف با دولت و رژيم پادشاھی ادعاھای فرھنگی به ظاھر متفاوتی را به
نمايش می گذاشتند و پی می گرفتند ولی ھرگز نتوانستند نگرش فرھنگی مدون
و سامان يافته ای عرضه کنند .به يک اعتبار مخالفان رژيم از بابت مباحث
فرھنگی در سطح نازلی قرارداشتند .برخی ھم که می خواستند مدعی فکری
ديگرباشند جز اغتشاش يا چندگانگی فکری چيزی در چنته نداشتند .گاه اسالم
ولرم عرفانی می طلبيدند و اغلب مذاھب بودايی را اسباب خلسه و خلوص
جلوه گر می ساختند .نمی دانستند ژاپن را بايد تقليد کرد يا غرب را .سھراب
سپھری با ھمه ی برجستگيھايش در اين دريای پرآشوب دست و پا زد .مخالفان
سياسی چپ و راست نيز سياسی انديشی می کردند و سخن فرھنگی متفاوتی
نمی آراستند.
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در ھمان دوره ی زمانی تصويب سياست فرھنگی مھمترين کوشش رودررو با
دولت را جالل آل احمد به مدد تنی چند نويسنده و جوان جويای نام سازمان داد.
اين رويارويی به واقع بنيادی فرھنگی نداشت .اين جمع مخالف می خواست
بگويد آن گروه ديگر بايد اين جمع را ھمچون نويسنده بپذيرد نه آن که خود به
نام انجمن قلم راه بيفتد و جويای نام شود و به ھمين اعتبار نيز مجلسی از
نويسندگان جھان را در ايران سازماندھی و برگزار کند.
جريان به نقل از اعالميه ای از کانون نويسندگان از اين قرار بود .انجمن قلم می
خواست مجمعی به نام »کنگره نويسندگان و شاعران« سازماندھی کند .بعدھا
شنيدم قرار بود از خارج نيز در اين کنگره شرکت کنند .درست نمی دانم اما
تصور می کنم ھمين فکر نزديکان به حکومت وقت شايد نوعی الگوبرداری از
ھمان مجمعی بوده باشد که چپ به مدد سفارت شوروی در ايران برپاکرده بود
و بسياری چون خانلری و ديگران نيز در آن شرکت جسته بودند .به ھرحال
انتشار خبر تشکيل کنگره »در اسنفدماه  «١٣۴۶موجب شد که »نه تن از
نويسندگان مستقل با تھيه ی متنی با عنوان »بيانيه در باره ی کنگره نويسندگان«
ھرگونه کنگره ی دولتی را در غياب نويسندگان مستقل تحريم کردند «.بدين
ترتيب می بينيم اين نويسندگان »مستقل« معترض بودند چرا از آنان دعوت نشده
است .به بيان ديگر در ماھيت امر ترديد نکرده بوده اند .چنان که در اين بيانيه
ی جديد آمده است »شمار امضاھا تا آغاز سال  ١٣۴٧به  ۵٢تن رسيد،برگزاری
١٢٩
کنگره ی مذکور عمالً به فراموشی سپرده شد«.
فراموش نکنيم که ھمين جمع مدعی حتی افرادی چون خانلری و ذبيح ﷲ صفا
و مانندشان را قبول نداشتند .شاملو بردار شعرش شاعران را به دار می آويخت
و براھنی از ھيچ دشنامی فروگذار نمی کرد .در يکد ست خنجر مبارزه با
امپرياليسم و استعمار قرارداشت و دردست ديگر سالح باجگيری .حقوق و سھم
النفت و چيزھايی از اين دست .واقعيت اين بود که نويسندگان و ھنرمندان
مخالف از نظر فرھنگی و آرمانھای ھنری در بھترين حالت چندان تفاوتی با
نگرشھای رايج در ساختار حکومت نداشتند .آنچه در سازمان راديو -
تلويزيون،وزارت فرھنگ و ھنر و در فعاليتھای وابسته به دفتر شھبانو می
گذشت از نظرعرضه ی فرھنگی قابل قياس نبود با فرآورده ھای فرھنگی
مخالفان و از نظر ھنری در مجموع پيشتاز بود و در بيشتر موارد می توان
 .١٢٩نک.پاسخ کانون نويسندگان ايران به روزنامه ی »اعتماد« ٧.تير .١٣٩٠
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گفت سربود .شاعر برجسته ای چون اخوان ثالث ديگر خود را از مخالفان نمی
دانست .سردر گريبان بود و به راستی افسرده .سياوش کسرايی نبود که ھمه
چيز را برای حزب بخواھد يا شاملو که از ھمه سو بھره مند شود .مخالفان ھيچ
اديب و محقق برجسته ای چون معين ،فروزانفر ،خانلری  ،صفا و جزآن نداشتند
و در عرصه ی شعر ھم کسانی چون نادرپور بودند که صاحب سبک بودند.
اينھا به کنار تمام جريان مخالف تنھا به شعرنوآويخت .تازه شعر نو را نبايد يک
مکتب خاص مخالفان دانست .اين چنين قضاوتی يکسره نادرست است .داستان
نويسی نيز برجستگان متعددی داشت که نمی توان آنان را ازمخالفان و از جمع
کانون نويسندگان برشمرد .صادق ھدايت ھم که ديگر در اين دوره حيات
نداشت به اين مخالفان تعلق نداشت .او موردی است استثنايی که از نظر رفتار
اجتماعی ھمواره می خواست وجيه المله باشد و تازه از دست ھمين آشنايان خود
را بيکس و منزوی احساس کرد و مرگ را درآغوش کشيد.
به بيان ديگر و اين نکته مھم است که مخالفان رژيم شاه در بھترين حالت در
صف فرھنگ رژيم جاداشتند نه در برابر فرھنگ آن رژيم .از سياست بگذريم
که حوزه ای ديگر است.ھمه ی موافقان ومخالفان به يک طيف فرھنگی جامعه
تعلق داشتند که نوآوری و مدرنيسم را می ستود و می خواست از سنت درگذرد
يا به تصور خود به تلفيق مناسبی از سنت و نوآوری برسد .مخالفان سياسی
رژيم مدعی بودند که غربگرايی رژيم خصلتی زينتی و سطحی دارد .اينان
ھستند که عمق غرب را می شناسند و می خواھند .و اقعيت اين بود که رژيم از
زمان رضاشاه با غرب مراوده ی فکری و عملی داشت و به اعتباری خود را
ميراث دار جريان ارتباطی با انديشه ھای غربی از زمان مشروطيت به اين سو
می دانست .کتاب غربزدگی آل احمد در واقع تمام توان فکری جريان مخالف را
نسبت به غرب نشان می دھد .کتابی آشفته و انديشه ھايی پراکنده .اگر ھم نقدی
براين کتاب بود چيزی جدی نبود .با اين حال بايد گفت در سوی حکومت بودند
کسانی که گونه ای ديگر به غرب می نگريستند و انديشه ھايی جدی در عرصه
ی فرھنگ ايرانی می پروراندند .تنھا ايرادشان اين بود که به مخالفان تعلق
نداشتند .از اين که بگذريم سياست فرھنگی پھلوی دوم را نمی توان برابر دانست
با سياست فرھنگی پھلوی اول .بغرنجيھای بسيار پديدار شده بود که جامعه در
مجموع نيز ھنوز توان واکنش نشان دادن درست به آنھا را نياموخته بود.
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در برابر طيف گسترده ی مخالفان عرفی رژيم اما گروھی ديگر بودند که
برحفظ ارزشھای دينی اصرار می ورزيدند .ھمين گروه به درستی ھمه ی
افراد طيف ديگر را ،خواه وابسته به ساختار حکومتی و خواه مدعی مخالفت با
اين ساختار ،متعلق به يک جريان فرھنگی می دانست و در نتيجه با ھمه
مخالفت می کرد .البته اين طيف دينی در درون ساختار حکومت و در داخل
طيف مخالفان متحدانی جدی يا ولرم برای خود دست وپا می کرد به خصوص
که حکومت اين گروه را به اشتباه مخالف خود نمی پنداشت و براين تصور بود
که حوزه ی دينی در نھايت با حوزه ی غيرمذھبی چپ روردرو خواھد شد نه
با حکومت.
طيف مذھبی جامعه در جريان مبارزات سياسی با مخالفان سياسی حکومت
ھماھنگيھايی در ميدان سياست نشان می داد اما در اين راه ھم در آغاز منسجم
نبود به خصوص که به وضوح رفتار فرھنگی ديگری را ترجيح می داد .جزر
و مد رفتارھای سياسی طيف مذھبی در رويدادھايی که منجر به  ٢٨مرداد شد
قابل مشاھده است .سرآخر طيف مذھبی از بيم پيروزی کمونيستان پشت سر
حکومت ايستاد .با فاصله اما به علتی ديگر بخشی از جريان مذھبی از حکومت
پس از آيت ﷲ بروجردی فاصله گرفت .اين بخش به تدريج سياسی شد و با
نمادھايی چون فلسطين غرب را طرد می کرد و غربگرايی را می نکوھيد .اين
تحول را نبايد با مخالفت چپ انديشان با امپرياليسم يکسان دانست .در فلسطين،
اسالم در خطربود ودرايران اسالم تضعيف می شد .ھمينھا اسباب شکلگيری
ھويت سياسی تازه ای را برای جوانان مؤمن شيعی فراھم می آورد .و اقعيت
است که گرچه طيف مذھبی حرف مھمی برای گفتن نداشت زيرا که ھمه ی
آداب و آيينھای مذھبی را حکومت وقت احترام می گذاشت و رعايت می کرد،
با اين حال با توسل به عنصر بيرونی مانند فلسطين توانست جوانان خود را
ازافتادن به دامان کومنيسم روسی بازدارد درحالی که در سوی حکومت بسياری
از جوانان عدالت طلب در نھايت به ورطه ی کمونيسم روسی و سرآخر چينی
فروغلطيدند .نکته ی مھم اينجاست که اين طيف مذھبی احساس می کرد
نظريات و ديدگاه ھايش در بدنه ی حکومت درست بازتاب نمی يابد .نيروھای
مذھبی خواستار حذف کامل بھاييان از بدنه ی حکومت بودند در حالی که
حکومت چنين چيزی را نمی پسنديد .دين باوران نمی خواستند زنان در
فعاليتھای اجتماعی شرکت داشته باشند چه رسد به آن که بر مسند قضا تکيه
بزنند يا در ساختار دادگستری و سمتھای مديريت و وزارت جلوه بفروشند .با
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اصالحات ارضی مخالفت داشتند و چيزھای ديگری از اين دست .ھمه ی اينھا
نشان می داد که طيف مذھبی در عمل می خواست حکومت را از فعاليتھای
نوآورانه اش بازدارد و به آغوش سادگی بازگرداند و اجازه ندھد از سياستھای
قاجاری چندان فاصله بگيرد .اين ھمه مخالفتی که ھمين طيف مذھبی با رژيم
پھلوی نشان داد به ھيچ رو در آراء وديدگاه ھای ھمين گروه با قاجاران مشاھده
نمی شود .سخن گفتن از فتوای تنباکو و جنبشھايی ديگر از اين دست در اينجا
وارد نيست چون معطوف به سياست اند نه فرھنگ .البته رساله ی نائينی زمينه
ساز اسباب ورود مذھبيون به عصر مشروطه خواھی شد اما اين را نبايد به
معنای داوری در باره ی رفتارھای فرھنگی پادشاھان قاجار و عرصه ی
فرھنگ در دوران قاجاريه گرفت .اين دو مقوله از ھم جدا ھستند .نائينی خواسته
بود دوستان مذھبی خود را وادار به قبول جنبش عرفی و مردمی کند که ھمين
حرکت بی ترديد اھميتی دورانساز داشته است.
مخالفان عرفی حکومت پھلوی دوم چنان که اشاره شد ازنظر فرھنگی واز نظر
رفتارھای اجتماعی چندان تفاوتی با حکومتگران نداشتند .برجسته شدن
عنصرسياسی ،فھم درست وضعيتھای فرھنگی را ناممکن ساخت زيرا ھمه چيز
در بستر رويکردھای سياسی توجيه پذير می شد .از اين گذشته می بينيم که در
آن دوران ،مخالفان سياسی حکومت  ،کليت و تماميت ساختار سياسی را نفی می
کردند و آن را يکسره و ابسته به بيگانگان و امپرياليسم می دانستند  .در نتيجه
نمی توانستند با توسل به تمايزگذاری براشتراکات فرھنگی خود با نظام انديشگی
رايج در مجموعه ی ساختار حکومتی که از مشروطيت به اين سو شکل گرفته
بود،تأکيد بگذارند .ھمکاريھای مخالفان سياسی با حکومت در زمينه ھای مختلف
علی الخصوص در زمينه ی فرھنگ مبتنی بود برروشی دوگانه و دورويی و
تقيه که از سويی به طرد حکومت می انديشيد يا آن را در محافل خصوصی
تبليغ می کرد و از سوی ديگر بھره گيری از ھمين حکومت زيرا اين عمل را
به سود مقاصد خود موجه می دانست .به ھمين اعتبار بايد گفت چنين رويکردی
نتوانست مخالفان ھمفرھنگ حکومت را در از نظر فرھنگی در مقام و موقعيتی
ممتاز قرار دھدو نتوانست به جريان،چه رسد به جنبش فرھنگی متفاوتی
بينجامد.برخی از مخالفان يعنی ھرآن کس که دعوت شده بود در نشستھايی که
به منظور تھيه ی متن سياست فرھنگی برگزار می شد ،شرکت می جستند و
عقايد خود را ابراز می داشتند ولی قادر نبودند نگرش و ديدگاه جداگانه ای برای
خود دست و پا کنند .سياسی انديشی برھمه چيز سايه افکنده بود .نويسندگان
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مخالف حکومت از نظر سياسی با حکومت و تمام دولت به مخالفت برمی
خاستند و آن را نکوھش می کردنداما در حوزه ی فرھنگ استنباطات و ديدگاه
ھای تازه ای نداشتند .در اين مجموعه مھم است به اين نکته نيز توجه کرد که آن
حکومت و آن نظام سياسی به خصوص پس از  ٢٨مرداد احساس کمبود می
کرد و قادر نبود به گونه ای درست از خود به دفاع برخيزد .نظريه ی سياسی
منسجمی در سطح حکومت به چشم نمی خورد .کارگزارانش در پنھان خود را
مبری می دانستند از ساختار قدرت و در علن با زوی حکومت به شمار می
رفتند .بايد بنويسم نوعی بحران مشروعيت مصنوعی در درون ساختار حکومت
نيز جاسازی شده بود که مبتنی بود بردوگانه انديشی و فقدان نگرشی راھبردی.
بی باوری کارگزاران حکومت اکنون که با فاصله اين مطلب را می نويسم به
شکلی مشمئز کننده رواجی گسترده پيداکرده بود .ھمه براين تصور بودند که
تغيير اوضاع زيانی به آنان نمی رساند که ھيچ بل می تواند منافع بيشتری
برايشان به باربنشاند .اين تصور باطل مبتنی بود بر تحوالت تک خطی پس از
مشروطيت و تغيير سلسله ی قاجار که ھر دو در مسيری واحد اما متحول
بروزکردند و نمی خواستند از گذشته فاصله بگيرند .می خواستند گذشته را بھتر
سازند و در ھمان بستر دست به نوآوری بزنند .تصور رايج اين بود که در
صورت تغيير و انقالب تنھا جابجايی جدی در رأس حکومت به وقع خواھد
پيوست .چنين حکومتی با چنين مردمانی طبيعی می بود که در معرض تھديد
قرار داشته باشد .با اين حال کمتر کسی به سرنگونی ھمان نظام سياسی به جد
می انديشيد.
متن سياست فرھنگی ايران نخستين متن رسمی از اين دست است .گرچه از
مباحث جھانی خاصه مباحث رايج در يونسکو تأثير پذيرفته بود اما می خواست
پاسخی باشد به فرھنگ در دوران تغيير و گذار به سوی نوسازی ھمه جانبه ی
جامعه .در مقدمه ی اين متن آمده است که»تحوالت اقتصادی و اجتماعی ھمواره
با دگرگونيھايی در طرز انديشه و رفتار يک جامعه ھمراه است .نظام فرھنگی
واعتبار ارزشھای آن که بر اساس شکل خاصی از توليد و مجموعه ای از آداب
و رسوم استوار بوده است،ھمزمان با گسترش عناصر ھر تحول بزرگی متزلزل
می گردد و ارزشھای تازه ای پديد می آيد ونظام فرھنگی درسير به سوی يک
تعادل جديد به ھدفھای تازه ای نيازمند می شود ١٣٠«.اين سخن ھرچند توجه
.١٣٠نک .سياست فرھنگی ايران .شورای عالی فرھنگ و ھنر .مرکز مطالعات و ھماھنگی فرھنگی.چاپ
دوم.چاپخانه ی وزارت فرھنگ و ھنر.تھران.١٣۵٢.ص اول.
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انگيزاست اما ازدقت کافی بھره نمی جويد .جامعه ی ايران در دھه ی چھل به
راستی با تکانھا و نوسانھای شديد دست به گريبان بود.پرسش اصلی اين بود که
برچه چيز بايد تکيه زد و از چه چيز بايد پرھيخت؟ نوآوری را چگونه می توان
با بھره گيری از گذشته سامان داد؟ در سياست فرھنگی می خوانيم که »اگر در
نخستين مراحل تحول اجتماعی ايران،نيازھا محرک اقتصادی داشت و از
کمبودھای مادی سرچشمه می گرفت  ،در اين مرحله انعکاسی از خواستھا و
تمنيات فرھنگی افراد و جامعه است ١٣١«.اما اين خواستھا و تمنيات فرھنگی
چيست؟ آيا سياست فرھنگی می تواند پاسخی درست يا مناسب به اين نياز
فزاينده بيابد؟ سياست فرھنگی می گويد  »:توجه به اين نيازھا در کشوری چون
ايران که به ميراث فرھنگی در خشانی تکيه دارد و اينک براثر توجه به صنعت
و تکنيک با تمدن غرب در تماس دائم قرار گرفته است اھميت اساسی دارد زيرا
گروھی ا ز مردم  ،سنن ملی و مظاھر فرھنگی و ھنری اين سرزمين را نديده
گرفته ھواخواه و شيفته ی راه و رسم زندگی غربيان شده اند و گروھی ديگر
توجه به برخی از مظاھر تمدن صنعتی را که ھمواره با ماشين به اين سرزمين
١٣٢
آمده است دليلی برعدم لزوم توجه به حفظ سنن ايرانی دانسته اند«.
سياست فرھنگی می خواھد جامعه ی ايرانی دارای فرھنگی ملی باشد و
»ايرانيانی را که از اين پس در يک جامعه ی صنعتی زندگی خواھند کرد به
کارآيد «.اما نمی خواھد در مسير اين »تحول و جنبش فرھنگی« به تقليد از
تمدن و فرھنگ غرب روآورد» ،بلکه مراد زنده نگھداشتن فرھنگ ايران و
انطباق آن باشرايط زندگی امروزی است ١٣٣«.به واقع سياست فرھنگی موقعيت
دگرگون شونده ی ايران را درست تشخيص داده بوداما استنباطی معين و
محدود را از فرھنگ ملی پی می گرفت .در آن مقطع سه تفکر عمده ی فرھنگی
در جامعه ی ايران سربرآورده بود :تجليل از فرھنگ ملی،خوارشماری فرھنگ
ملی ھمراه با ستايش از فرھنگ جھانی و سرانجام تجليل از سنت که در سنت
اسالمی شيعه تجلی می يافت .سياست فرھنگی نه تنھا به دو گرايش دوم و سوم
يا درست توجه نمی کند يا اصالً توجه ندارد ،بل نمی تواند فرھنگ ملی ررا در
چارچوب تمدنی مطرح کند و تحوالت منطقه ای را با تحوالت درونی جامعه ی
ايران به ھم بپيونداند.
.١٣١ھمانجا.
.١٣٢ھمانجا.ص دوم.
.١٣٣ھمانجا.
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با آن که در بخش ھدف در متن سياست فرھنگی از » شناخت تمدن و فرھنگ
پرارج ايران« و »خانواده ی بزرگ ايرانی « سخن می رود اما بازتاب مناسبی
در سراسر اين متن نمی يابد و نگرشی تمدنی را دنبال نمی کند .اصول اين
سياست فرھنگی عبارت است از :
 فرھنگ برای ھمه ، توجه به ميراث فرھنگی، فراھم آوردن بيشترين امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و ھنری، شناساندن فرھنگ ايران به جھانيان و آگاھی از مظاھر فرھنگھای ديگر١٣٤
جھان«.
ھمه ی اين موارد در واقع می بايد به ياری »تقويت مبانی وحدت ملی « بشتابند
و جامعه ی ايران را که در راه صنعتی شدن گام برمی داشت از وحدت تازه ای
برخوردار سازد .در ھمان حال تھيه کنندگان متن سياست فرھنگی آگاه بودند که
»فرھنگ ،در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران امروز به گامی بلند در زمينه
ی ابداع نوآوری فکری و ھنری نيازمند است« و برای دستيابی به اين ھدف
بايد به »پرورش و رشد نيروی ابداع و ابتکار نسل جوان و ايجاد تحرک در
١٣٥
فرھنگ ملی « توجه داشت.
متن سياست فرھنگی در بند چھاردھم توجه می دھد که »کوشش مستمر به
منظور تحقق اصول سياست فرھنگی در يک مرحله ی زمانی  ،نيازمند برنامه
ريزی فرھنگی است ١٣٦«.اين توجه درست البته محدود می شود به تدوين
برنامه ھايی برای کشور ايران که چارچوب سياسی مشخص و شناخته شده ای
دارد .اين برنامه ريزی فقط در بستر روابط فرھنگی ونه يک نگرش جامع
تمدنی  ،به کشورھا و فرھنگھای خويشاوند نگاه می کند .بنابراين برنامه ريزی
فرھنگی بعدی ملی به خود می گيرد که بی ترديد دارای اھميت است اما با
برنامه ريزی تمدنی تفاوتھايی چشمگير پيدا می کند.

.١٣٤ھمانجا.ص ھشتم.
.١٣٥ھمانجا.ص نھم.
.١٣٦ھمانجا.ص دھم.
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ھنگامی که متن سياست فرھنگی به ميراث فرھنگی می پردازد در واقع می
خواھد آن را به مدد برنامه ھايی ھمه جانبه در جھان دگرگون شونده حفظ کند.
در سياست فرھنگی مھمترين عناصر ميراث فرھنگی عبارتند از  :زبان و
ادب،انديشه ،فرھنگ عامه ،ھنرھای ملی،مجموعه ی آثار مکتوب ،اشياء ،بناھا
و مکانھای تاريخی ١٣٧.به نظر تھيه کنندگان متن سياست فرھنگی مھم آن است
که »کوشش در نگھداری ميراث فرھنگی گرانقدر ايران و زنده نگاھداشتن
توجه به اين ميراث بايد چنان باشد که مردم ايران بتوانند در جھانی که به
سرعت دگرگون می شود و تحول می يابد در راه حفظ اصالت فرھنگی و ھويت
ملی خود به صورت تکيه گاه مستحکمی از آن بھره مند گردند و دانشمندان و
ھنرمندان از مايه ھای ارزنده ی آن الھام گيرند ١٣٨«.در بند ١۶که مھمترين
عناصر ميراث فرھنگی شمرده می شوداز دين سخنی به ميان نمی آيد و دين در
شمار يکی از وجوه متمايز ميراث فرھنگی قرار نمی گيرد .فقط در بند  ١٨به
دين ھمپای فلسفه و عرفان اشاره می شود»:آگاھی از سابقه ی تفکر ايرانی که
در زمينه ھای گوناگون دينی ،فلسفی،عرفانی،علمی و اجتماعی نمودار غنای
فرھنگ و تمدن مردم اين سرزمين است ...ضرورت دارد ١٣٩«..اين امر را بايد
يکی از نقصانھای ديگر اما عمده ی اين متن دانست .يادآور می شوم که مجمع
بزرگی ھم که مجيدتھرانيان در باره ی رسانه ھا وآينده ی آنھا در ايران راه
اندازی کرد و به راستی يکی از نشستھای فرھنگی مھم در آن دوران به حساب
می آيد نتوانست نه به موضوع دين درست توجه کند و نه به ابعاد تمدنی رسانه
ھا و دين .يکی از شرکت کنند گان اما در آنجا در سخنرانی خود به اھميت دين
شيعه توجه داد اما صدايش در آن مجمع نوگرايانه محوشد .اليته مجمع
پژوھشکده ی توسعه و علوم ارتباطی سالھا پس از اين نشست سياست فرھنگی
برگزارشد .روی ھم رفته در دستگاه اداری و حتی پژوھشی پھلوی دوم ميان
کارگزاراران رژيم سنجش درستی از دين ديده نمی شد.
به ھرحال بايد بنويسم به يک اعتبار متن سياست فرھنگی با دو کمبود اساسی
مواجه است :نگرش تمدنی به ايران و فرھنگ ايرانی ،و توجه به دين ھمچون
يکی از ارکان بنيادی تمدن و فرھنگ ايرانی .اين دو نقيصه بر تمامی متن
يادشده و نگرش جاری در اين متن پرتو افکنده است .ديگر کمبودھای متن را
.١٣٧ھمانجا.ص دوازدھم.
.١٣٨ھمانجا.
.١٣٩ھماجا.
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می توان با يادآوری و ويرايشی تازه برطرف ساخت ،اما اين دو کمبود را نمی
توان فقط با تذکار برطرف کرد.
در حالی که در بخش ميراث سياست فرھنگی توجھی خاص به فرھنگ عامه
شده است و پژوھش در اين زمينه را به قصد»آشنايی بيشتر با ادب و رفتار و
آيين و سنتھای ايرانيان و درک و فھم مسائل مربوط به نظام فرھنگی و مناسبات
اجتماعی مردم ايران« ١٤٠الزم و ضرور به نظرآمده است ،از مذاھب قديم و
زنده در حوزه ی تمدن ايرانی ذکری به ميان نمی آيد .جنبه ھای ديگر ميراث که
در نظر اين متن دارای اھميت اند عبارت اند از ھنرھای ملی چون موسيقی،
نقاشی،معماری،ھنرھای دستی و تزئينی،آثار تاريخی چون آثار مکتوب ،اشياء،
بناھا و مکانھا و کاوشھای علمی.
بخش در خور توجھی از اين متن به دسترسی عامه ی مردم به فرھنگ
اختصاص يافته است که در آن زمان در مباحث جھانی تحت عنوان توسعه ی
فرھنگی جاداده می شد .ايجاد انواع مراکز فرھنگی به منظور توسعه ی
فعاليتھای فرھنگی و فراھم آوردن بيشترين امکانات برای مردم از اھداف
سياست فرھنگی به شمار می رود .در زمينه ی گسترش فرھنگ»بھره جويی از
وسايل ارتباط جمعی شامل راديو،تلويزيون،فيلم ،کتاب،روزنامه و مجله،صفحه
و وسايلی از اين قبيل« ١٤١که فرھنگ را دسترس ھمگان می گذارند سودمند و
مؤثر دانسته شده است .گرچه در زمينه ی پرورش ذو ق عامه از طريق آموزش
مدرسه ای و به کمک وسايل سمعی و بصری »وسايل ارتباط جمعی از
مؤثرترين عوامل« معرفی شده اند و تصور برآن بوده است که اين وسايل می
١٤٢
توانند به پيشرفت چنين برنامه ھايی »درميان طبقات اجتماعی کمک«
برسانند اما مجموعه ی متن از توجه مناسب و در خور توجه به صنعت فرھنگ
غافل مانده است .اين متن براثر تإثير پذيری از انديشه ھای آندره مالرو در
زمينه ی خانه ھای فرھنگ ،تحقيقات يونسکو در ارتباط با تربيت کارگزاران
فرھنگی و نکته ھايی ديگر از اين دست سامان يافته است و بی تردی توانسته
تلفيقی در خور توجه با نيازھای ايران آن زمان يعنی تحول يابنده به دست دھد
اما چنان که آوردم با کاستيھايی جدی دست به گريبان است .اين متن را استادان
.١٤٠ھمانجا.صص دوازدھم و سيزدھم.
.١٤١ھمانجا.ص بيستم.
.١٤٢ھمانجا.صص ھزدھم -بيستم.
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دانشگاه ،نويسندگان و روشنفکران وقت با ھم جمع و جور کرده اند .يعنی توان
فکری جامعه در آن ھنگام  .يعنی ميانگين توان فکری در آن وقت .چنان که آمد
از منظر مباحث مرتبط با صنعت فرھنگ نيز متن سياست فرھنگی دارای
نقصی عمده است که اين مورد را ھم می توان سومين کاستی متن حاضر
دانست .مبحث رسانه ھای ھمگانی و اصوالً صنعت فرھنگ در آن ھنگام در
ايران مقام شايسته ی خود را نيافته بودند و بيشتر ھمچون ابزار کمکی و ياری
رساننده از توجه برخودار شده بودند .از اين گذشه مباحث مرتبط با رسانه ھای
ھمگانی از ديدگاه ھای رايج در فرانسه بھره می گرفته اند و با گفتارھا و نوشته
ھای رايج درکشورھای ديگر به ويژه آلمان غريب بوده اند .توسعه ی حيرت
انگيز سازمان راديو و تلويزيون توجه تازه ای به ابعاد صنعتی و اجتماعی اين
رسانه ھا برانگيخت اما سطح مباحث در حوزه ی علوم اجتماعی ھمچنان نازل
يا مقدماتی بود و رويکردی اساسی به خصوص از زاويه ی فلسفه ی علوم
اجتماعی به چنين مسائلی مشاھده نمی شد .پژوھشھای موردی نيز تحت تإثير
مطالعات غربی قرار داشت و از محدوده ی سنجش افکار وراتر نمی رفت.
با ھمه ی اين احوال بايد گفت تھيه ی متن سياست فرھنگی بی ترديد گامی بوده
است به جلو .برای نخستين بار اين امکان را فراھم می آورد که از سياست و
برنامه ريزی و توسعه ی فرھنگی به عنوان مقوالتی جديد در بستر علوم
اجتماعی ايران و در چارچوب طرحھا و برنامه ھا و فعاليتھای فرھنگی سخن
به ميان بيايد .به اين اعتبار بايد اين متن را تحولی شايسته دانست که در ضمن
بيانگر ميزان توان و قدرت فکری موجود در ايران در سطح فرھنگی و
کارشناسی است.محدوديتھا و کمبودھای اين توان ،مشھود است.
***
در ايران در دو دھه ی معروف به چھل و پنجاه کوششھای گسترده ای در حوزه
ی فعاليتھای فرھنگی ساماندھی و سازماندھی می شود که از جھات گوناگون در
خور توجه است و ضرورت دار درمعرض بررسيھای خاص قرار داده شوند.
اين دو دھه که قبل از آغاز انقالب  ۵٧قرارمی گيرند )مگر سه سال آخر دھه ی
دوم( از نظر فرھنگی ،از جھت گستردگی فعاليتھای فرھنگی ،تنوع و نوع
فعاليتھا با دوره ھای پيشين تفاوتھايی چشمگير ،کمی و کيفی دارند .فعاليتھای
دھه ی چھل تقريبا ً سه سال پس از شروع اين دھه نضج می گيرد .روشن تر
بنويسم :شروع فعاليتھای اين دوره را برپايی »وزارت فرھنگ و ھنر « گرفته
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ام که به موجب قانون در سال ١٣۴٣رسميت يافت .به ھرحال وقتی دوره ای را
فرض می کنيم و در نظر می گيريم ناچاربايد مقطعی را ھم سرآغازآن به حساب
آوريم .از آنجا که در اين نوشته به سياست فرھنگی می پردازيم و ارتباط ميان
فرھنگ و دولت را بررسی می کنيم شايد اين سرآغاز چندان ھم بی مناسبت
نباشد .البته دراينجا گستره ی نگاه خود را محدود کرده ايم تا ازعھده ی اين
بررسی برآييم و درضمن يک دوره ی تاريخی را با پرتوافکنی برجسته سازيم.
در ضمن اين دوره ی زمانی يک معنای سياسی و تاريخی ھم دارد .در واقع بايد
گفت در اين محدوده حکومت محمد رضاشاه از ساماندھی و تمرکز در خور
توجھی برخوردار می گردد و حضور آشکار مخالفان مؤثر سياسی در داخل
فرومی کاھد .آخرين تنش بزرگ علنی سياسی را بايد ھمان رويداد مھم ١۵
خرداد  ١٣۴٢دانست .در فاصله ی اين تنش تا بھمن  ۵٧نه تنھا بحران سياسی
عميقی در ايران پديدار نمی شود  ،بل زمينه ھای رفاه گسترده ی اجتماعی و
اقتصادی روزافزون به چشم می خورد .من که خود در آغاز  ١٣۴٩در ايران
بودم و از اروپا بريدم و به کشور بازگشتم شاھد رفاه فزاينده و غيرسياسی شدن
جامعه بودم .بسياری از مخالفان را می ديدم که انديشه ھای خود را ازنو می
آراستند و به ارزيابيھايی تازه از موقعيت و جايگاه تاريخی رژيم رومی آوردند.
در ھمانحال مخالفت جوانان با حکومت با خصلتی زير زمينی جريان يافته بود و
انواع سازمانھای چپ و چپ انديش گونه ھای پنھانی مبارزه را در ذھن می
پروراندند .گرچه اکنون بسياری به دنبال حوادث توده ای  ۵٧می گويند بستر
جامعه انباشته بود از مخالفت اما من چنين باوری را درست نمی دانم .رويداد
تاريخی انقالب  ۵٧را بی ھيچ شبھه ای يک معضل نظری و بحث انگيز می
دانم اما اين واقعه را ناشی از ميزان فزاينده ی نارضايی اجتماعی يا اقتصادی
نمی بينم .اين انقالب در شرايطی استثنايی به گونه ای استثنايی روی داد .در
جای ديگر جداگانه به اين موضوع می پردازم .مھم اکنون برای اين قلم در اين
گفتار توجه به گسترش روزافزون فعاليتھای فرھنگی در اين دوره است .اما
خوب است به ياد داشته باشيم که سازمانھای بزرگ بعدی چون سازمان
مجاھدين خلق يا سازمان فداييان خلق گروه ھا و دسته ھای کوچکی بودند که در
يک ھيجان بزرگ انقالبی تبديل گشتند به سازمانھای بزرگ جوانان و توده ای.
اين تبديل ناگھانی را نبايد به عقب برگرداند و از اين نوع از سازمانھا تصويری
ھمچون سازمانھای بزرگ توده ای به دست داد .حزب توده که فروکاھيده بود
در عمل مدافع اقدامات اقتصادی شاه شده بود و به دنبال تأييد شوروی از
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سياستھای شاه شروع کرده بود به نگارش مقاالت تحليلی حمايت کننده .بعد در
آستانه ی انقالب و پس از آن فرصت طلبانه چرخيد و راھی ديگر پيش گرفت.
در ارتباط با فرھنگ درآن ھنگام استنباط و استدالل رايج اين بود که تحوالت
اقتصادی نيازمند فرھنگی متناسب است و حتی ھويتی در خور را می طلبد .در
آن سالھا فرض براين بود که کوششھای گسترده ی اقتصادی و در عين حال
ثبات سياسی کشور ايجاب می کند جستجوھا و گفتارھايی در باره ی مسائل
فرھنگی کشور به راه افتد .اين استنباط از اين منطق نشأت می گرفت که »
دگرگونی نظام اقتصادی و نوسازی محيط که خود تحول عظيمی است ،ھنگامی
می تواند سالمت و تعالی انسان را تأمين کند که با ايجاد تغييرات مطلوب در
افراد و شيوه ھای انديشه و سلوکشان که موضوع فرھنگ است  ،ھمراه
گردد ١٤٣«.چون تصور براين بود که جوامع غربی به سبب پيشرفت سريع
ماشين دستخوش عدم تعادل گشته اند و آھنگ پيشرفت صنعت از فزھنگ شتاب
بيشتری داشته است ،در نتيجه انسان در اين جھان پرھياھوی فنی آرمانھای خود
را باخته است و در خدمت اين وسايل درآمده است .از اين رو توصيه می شدکه
»سھولت به کارگرفتن ماشين و تکنيک و بھره جويی از نظم و سرعت آن نبايد
موجب شود که ھدفھای بزرگتر خود را فراموش کنيم و ھويتمان را که با ميراث
١٤٤
فرھنگی درخشانی پيوند دارد از ياد ببريم«.
در آن ھنگام و ھمين حاال ھم يعنی به خصوص در جمھوری اسالمی  ،اين فکر
در ايران مطرح بوده و شده است که جامعه ی غربی انسان را به فراموشی
سپرده است در حالی که جامعه ھای به اصطالح شرقی به انسان ارج می نھند.
در آن رژيم افرادی چون احمد فرديد و حسين نصر به مدد سخنانی کلی و به
راستی بی پايه و درست نينديشيده به اسالم و ھايدگر توسل می جستند و در پناه
ابھام فکری غرب را نکوھش می کردند .اين دونفر که خود کاريکاتورمتفکران
جدی به شمارمی رفتند ازخود چيزی توليد نکردند جزافرادی که کاريکاتورخود
اين کاريکاتورھا بودند .جالل آل احمد سخن نينديشيده ی فرديد را کرد اثر
بزرگ خود وحکومت ھم که دست و پايی نداشت اين کتاب را ممنوع ساخت و
به آن وجھه ای نامنتظر بخشيد .بودند شبه کاريکاتورھای ديگری ھم که سخنانی
سخيف چون »آنچه خودداشت« برزبان می راندند و فضای فکری آشفته ای می
.١٤٣نک .تحوالت اجتماعی و فرھنگ.سخنرانی وزير فرھنگ و ھنر) .مھرداد پھلبد( در:چند سخنرانی در
بارۀ فرھنگ.دبيرخانه شورای عالی فرھنگ و ھنر شماره.٢دی ماه .١٣۴٧ص.۴
.١٤٤ھمانجا.
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آفريدند و دامن می زدند .طبيعی می بود که اين نوع از انديشه ھا در برابرفکر
اسالم سنتی که پايگاھی جدی در جامعه داشت دوام نياورند وبه سوی انديشه ی
چپ لنينی که در جھان موج می زد عقب بنشينند و جاخالی کنند.
با اين ھمه بايد گفت انديشه ھای وزيرفرھنگ وقت ازافکار آشفته ی
دوروبريھای حکومت که در باال يادکردم روشنتر بود .در آن وقت بردو جنبه
تأکيد گذاشته می شد :نخست آن که ايران به پيشرفت اقتصادی دلبسته است و
خواستار تمدن و فرھنگ جديد است و چنين پيشرفتی را به زيان رشد و تعالی
فرھنگ ملی نمی داند ،و دوم آن که اين پذيرش مظاھر فرھنگ جديد نبايد منجر
شود به بريدن از مبانی فرھنگ ملی .وزير فرھنگ وقت گفت »:کسب تمدن و
فرھنگ جديد  ...موجب تحرک و غنای بيشتر ]فرھنگ ملی[ می گردد اما اين
امر مستلزم آن است که پذيرش مظاھر فرھنگ جديد به بھای گسستن پيوند افراد
با مبانی فرھنگ ملی تمام نشود ١٤٥«.او سخن خود را با گفته ای از پادشاه وقت
آراست که گفته بود» :تکيه به شيوه ھای فرھنگ غرب بدون پيوند با مبانی و
مظاھر ميراث بزرگ فرھنگ ملی از ما افرادی خواھد ساخت که ماسک تمدن
و فرھنگ برروی دارند اما در پشت آن از شخصيت و ھويت ممتاز و اصيل
نشانه ای نيست ١٤٦«.ھمه چيز به نحوی که می بينيم اشاره دارد به حراست از
فرھنگ ملی .اين که اين فرھنگ چيست در باال با توجه به متن سياست فرھنگی
يادآورشدم و کاستيھای نگرش آن را نيز برشمردم.
»جان برگر« با استناد به »والتر بنيامين« می نويسد مردم يا طبقه ای که از
گذشته ی خود بريده شده اند به عنوان مردم يا يک طبقه آزادی انتخاب و عمل
١٤٧
کمتری دارند تا آن که توانسته باشند در تاريخ موقعيت خود را جابيندازند.
نکته ی مھم اما در ارتباط با ايران اين است که اين گذشته چيست؟چه تفسيری از
آن داريم؟چه گزينشی ما را به پيش می راند و کدام گزينش ما را از پيشرفت باز
می دارد؟
در خور توجه است که ھم در رژيم گذشته و ھم در رژيم کنونی فرض براين
است که انسان در تمدن غرب از خود بيگانه گشته است و اين شرق است که به
انسان ارج می نھد و از انسانيت نمی گريزد .در آن ھنگام گفته می شد ،ماشين
.١٤٥ھمانجا.ص.۵
.١٤٦ھمانجا.
.Berger,John.Ways of Seeing.Published by BBC&Penguin.1973.P.33.
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انسان را »سرگردان و نگران« ساخته است در حالی که اگر در جھان غير
صنعتی از علم جديد در چارچوب فرھنگی قديم بھره گيری شود راه رستگاری
برای انسان غير غربی ھموار می گردد .اين سخنان ميان تھی غروری بی جا
برای ما ايرانيان به بار نشاند و چيزی جز گمراھی به بار نننشاند .ھمه ی اين
سخنان ناآشنايی بوده اند با عمق تمدن غرب .در جمھوری اسالمی که به ھرحال
به يک ايدئولوژی منسجم دينی نيز تکيه می زند ھماره گفته شده است تمدن
غربی با اومانيسم خود انسان را به جای خدا نشانده است .فيلسوفان تلويزيونی
اين رژيم مدام از خداباوری دم می زدنند و اومانيسم غربی را می نکوھند .از
رضاداوری گرفته تا بقيه چنان از معنويت دم می زنند که گويی غرب با اين
چيزھا بيگانه بوده است .حاال ھم که جاافتاده اند و از رانت فلسفی بھره گرفته اند
در آخر عمر با يک چرخش ايرانی که حق است آن را »چرخش تانگوی ايرانی
« بناميم ناگھان از دلبستگی به کانت دم می زنند گويی ھر آنچه گفته اند ھيچ
بوده است و پوچ .در ايران معلوم نيست با چه کسی و با چه فکری
سروکارداريم .ھر آنچه ھست زبلی است و زرنگی  ،نه انديشه ای استوار و
پايدار.
نمی دانم چرا در آن ھنگام نقد غربيان از فرھنگ صنعتی يعنی فرھنگ صنعتی
خود را نشانه ی ضعف اين فرھنگ می گرفتند؟ اين تصور نادرست نوعی
اعتماد به نفس کاذب ميان تحصيلکردگان و روشنفکران و حکومتگران ايران
پراکنده ساخته بود .اين نوع از تصور که نه مبنای علمی داشت و نه بيانگر نگاه
فرھنگی ژرفی می بود آن قدر درخود می لوليد و به حدی افراط می کرد که
مدعی می شد پس از »اختراع ماشين« اروپاييان در زمانی کوتاه راھی دراز
پيمودند ولی ھمين »اروپاييان از فرھنگ مردمان ديگر بی خبر بودند و نيازی
نيز به شناخت آن حس نمی کردند .گاھگاھی سياحی ويا بازرگانی گذارش به اين
سو می افتاد و ارمغان سفرش توصيفی بوداز شگفتيھا و غرائب که غربيان
افسانه وار می خواندند و باور می داشتند ١٤٨«.اين سخنان نادقيق از اغتشاش
انديشه در اين دوره حکايت می کند .گوشه ھای درستی در اين انديشه ھا به
چشم می خورد اما به ھم پيوسته نيستند و تازه ھمان انتقاداتی که به غرب می
گيرند از خود غرب برگرفته اند .يعنی درونی نيست .ازبيرون آمده و حاالفقط با
يک »پيوندملی« می خواھد ھويتی اصيل برای خود دست و پا کند.
.١٤٨نک .بھنام،جمشيد.در بارۀ فرھنگ.در :چندسخنرانی در بارۀ فرھنگ.ھمانجا.صص.٨-٧
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امروز با فاصله و با تجربه ی دست اولی که پسانتر کسب کردم و با نگاھی که
با فاصله و دوباره به اسناد آن دوران می اندازم براين باورم که ھمين توجه به
فرھنگ در مقطعی که از  ١٣۴٣به اين سو پديدارشد فقط بيانگر يک ضرورت
نبوده است .اين توجه ناگفته پيامد يک بحران نيز به حساب می آيد و از اين
گذشته نظر به فقدان انسجام به نوبه ی خود بحران آفرين نيز شده است .فرھنگ
مطرح شده در سوی حکومت نکته ھای برجسته ای را دربرمی گرفت اما نمی
توانست در برابر ساده سازی چپ از رويدادھا و انسجام انديشه ی سنتی دينی
تاب بياورد.اين نکته ی ظريف را بايد جداگانه بپرورانم.
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ب  -سياست وفرھنگ در جمھوری اسالمی
 (١رھبری انقالب اسالمی ايران از آغاز پيروزی انقالب به سال ١٣۵٧کوشيد
نظام فرھنگی ويژه ای برپاسازد که نشانگر ارزشھای اسالمی باشد .طبيعی می
بود که اين ارزشھا در ساختار فقه شيعی جست وجو شود و حقانيت آنھا با
اتکاء به فقه ھزارساله و سنتھای مذھبی به اثبات برسد.
تا ھنگامی که روحانيت و کوشندگان مذھبی ايران در مخالفت با حکومت وقت
دست به فعاليت می زدند و فرھنگ جھانی حضور نيرومند و اثرگذار خود را
تا اين حد به رخ نکشيده بود فراھم آوردن اسباب رويارويی با پديده ھای
متفاوت و دگرگونه ی فرھنگی آسان تر می نمود.
ھنگامی که انقالب اسالمی توانست پس ازھمه ی بخت آزماييھا برسرير قدرت
بنشيند ،رھبری روحانی آن اعالم داشت در اصل به خاطر برپايی و استقرار
ارزشھای شناخته شده ی شيعی وارد عرصه ی سياست شده است .دست يافتن
به قدرت نسبی در آغاز وبه دنبال آن قدرت مطلق در مرحله ی پسان  ،در
عمل تمام روحانيت ،به ويژه روحانيت انقالبی را در برابر معضالتی ناشناخته
قرار داد که پيشتر از آنھا آگاھی نداشت  .اين عدم آگاھی از آنجا ناشی می شد
که روحانيت در دوران گوشه نشينی و تظاھر به کناره گيری از قدرت ھيچ
ارتباط و تماس ملموسی با اين معضالت برپا نساخت و نسبت به آنھا ھم
احساس مسئوليت نمی کرد .روحانيت ِ به قدرت رسيده براثر دو عامل کناره
نشينی و انتقاد از قدرت ھمواره جايگاھی ويژه به خود اختصاص می داد و به
ھمين سبب ھم در امور اجرايی شرکت نمی جست تا آلوده به جاه و مقام
نشود .ھر جا ھم که ناچار با قدرت ارتباط می يافت در انظار عمومی اين
ارتباط را نصيحت و تذکر می ناميد .با اين حال دردوران ،به خصوص ،
قاجاريه موارد متعددی داريم از ارتباط روحانيت سطح باال با حکومتگران به
صورت وصلت و به شکل زمينداری .با اين جنبه از قضيه در اين جا کار
نداريم .اين جنبه درآثار مختلف ذکر شده است .مھم برای ما وجھه ای است که
روحانيت برای خود دست وپا می کرده است وبه تبليغ آن دل می بسته است.
اين وجھه ازنظر روانی وفرھنگی اھميت دارد .روحانيت ازھمين راه توانسته
بود درالبالی ھمکاريھای آشکار و ناآشکار با قدرت حاکم ،حيات معنوی و
اعمال نفوذ خود را توجيه کند و در ھمانحال مسئوليت بازده به کارگيری
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قدرت را توسط حکومتگران نپذيرد و ضمن برخورداری منافع از ھر
دوسو،حکومت و جامعه  ،پرھيز خود را ازتماس آشکار با قدرت رسمی تبديل
کند به نوعی فضيلت.
در ھمين جا خوب است اشاره کنم که روحانيت ھرگز خواستار اغتشاش در
جامعه نبوده است .به ھمين علت ھم می توانسته است ارتباطات متنوع خود را
با ھيأت حاکمه ،مشروع و به صالح مؤمنان جلوه گر سازد .به بيان
ديگرساختار قدرت را در ايران  ،يعنی ساختار دولت را  ،گرچه مظھر
استيالی آخرين غاصب می دانسته اند اما اين شر و حتی ظلم را ضرور يا
بھتر از اغتشاش و ھرج و مرج تصور می کرده اند و به توجيه آن می
پرداخته اند .بدين ترتيب مشروعيت قدرت در نظر حامالن معنويت دينی
درجامعه و درانديشه ی روحانيون دلسوز و مراقب احوال مؤمنان براثر نياز
به استقرار صلح و پرھيز از ناامنی ترسيم می شده است .اين سامان توجيھی و
اين ساختار مشروعيت سازی ھنوز به معنای پذيرش کامل قدرت دولت نيست.
يک پرسش بنيادی که ھمواره در برابر مومنان قد علم کرده است اين بوده
است که  :کدام قانون يا کدام فرمان را بايد الزام آور دانست و زندگی مؤمنان
بر پايه ی چه اصولی بايد سامان بگيرد و به عبارت ديگر جريان بيابد؟
در اينجا ما با دو وجه يا دو بُعد اززندگی اجتماعی مواجه می شويم .يکی ابعاد
مادی زيست رعايا يا مؤمنان است و ديگر ابعاد زيست معنوی يا فرھنگی
ھمين مردم .در ارتباط با زيست مادی مانند مالکيت و سرپيچی از فرمانھای
حاکم يا حکومت يا امتناع از پرداخت ماليات يا سھمگيری در جنگھا سرانجام
فرمان حاکم است که بايد به اجرا درآيد .اما اجرای اين فرمانھا نيازمند تأييد
روحانيت است به درجات مختلف .به اين جنبه از قضيه نيز نمی خواھيم
بپردازيم .جنبه ی ديگر قضيه در ارتباط با زندگی مادی وقتی اھميت می يابد
که ميان مؤمنان اختالف سربرمی آورد يا امور مرتبط به ازداج و مرگ و ثبت
داراييھای مردم نيازمند تصديق و پذيرش اجتماعی می شوند .در اينجاست که
اوالً اين دست از اختالفات بيشتر توسط نظام قضا حل و فصل می شود که به
دست روحانيت است و بر مبنای قوانين شرعی شکل می گيرد؛ و ثانيا ً ھمه ی
امور جاری حيات و ممات را روحانيون سروسامان می دھند .به بيان ديگر
درست است که حاکم و داروغه در بسياری موارد تصميم می گيرند اما علی
االصول اين امور و امور عادی زندگی که از نظر فرھنگی اھميت دارند به
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دست روحانيون از انتظام بھره مند می شوند .توجه شود که پيش از مشروطيت
چنين بوده است .در دوره ای طوالنی پس از مشروطيت نيز روحانيت در عمل
برچنين اموری تسلط داشته است  .تنھا در دوره پھلوی است که روحانيت در
اين امور خلع يد می شود .پس از انقالب  ۵٧در عمل البته به گونه ای متفاوت
به ھمان وضع پيشين بازمی گرديم و روحانيت را می بينيم حاکم بر زندگی
معنوی و البته حاال حتی مادی.
نکته ی مھم برای ما در ارتباط با کارمان اين است که آداب و رسوم جامعه را
روحانيون رسميت می بخشند يا طرد می کند .از اينجاست که ما ناگفته با
مفھوم سياست فرھنگی در روزگارانی که اين مفھوم شناخته نبوده است
سروکار داريم .بدين ترتيب برخالف استنباط برخی از تاريخنگاران نه فقط امر
قضا که امر فرھنگ و تعيين معيارھای فرھنگی نيز در حوزه ی اقتدار
روحانيت قرار می گيرند.
پيش از آن که به نکته ای ديگر بروم می خواھم روشن کنم که روحانيت در
اين نوشته با روحانيون تفاوت دارد .روحانيت به معنای مجموعه ی معنوی و
دينی و در ھمانحال باالترين سطح افراد روحانی و دينی در جامعه در
نظرگرفته می شود  ،در حالی که مفھوم روحانيون شامل ھمه ی کسانی می
شود که در کسوت دينی به اجرای احکام می پردازند به خصوص روحانيون
سطوح پايين.
بازمی گرديم به موضوع مورد نظرمان يعنی سياست فرھنگی .استدالل ما اين
است که سياست فرھنگی در جامعه ی ايران در دوره ھايی که در
باالبرشمرديم در اختيار روحانيت و روحانيون است .حاکمان در اين يک مورد
خاص مداخله نمی کنند و برخالف عرصه ی قضا که مواردی خاص را از
دست روحانيت به مدد قدرت بيرون می کشند  ،حتی خود را  ،ھر چند به
ظاھر ،به عالمان و مفسران دين می سپارند.
 -٢بررسی ارتباط فرھنگی عرصه ی دين با عرصه ی جامعه ھمواره يکسان
نبوده است .شناسايی اين دو عرصه و ارتباط گذاری آنھا برھم نيازمند تحقيقاتی
ديگر است .ما در اينجا فقط می خواھيم و باتوجه به امکانات می توانيم برخی
از خصوصيات اين ارتباط را تنھا در دوره ی استقرار جمھوری اسالمی
بربرسيم .به واقع می خواھيم ببينيم وقتی عرصه ی حکومت نيز به دست
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عرصه ی دين می افتد با چه موقعيتی روبه رو می شويم .امر دنيوی را
روحانيت شيعه به حکمران يا سلطان می سپره است و امر معنوی و اخروی
را خود به دست می گرفته و اداره می کرده است .بدين ترتيب فرض بر اين
بوده است که تعادل به بار می آمده است و جامعه از کشاکش درونی مصون
می مانده است .حاال که اين دو عرصه باھم درآميخته اند به واقع با تجربه ای
کم مانند دست وپنجه نرم می کنيم.
البته از نظر تاريخی يک عرصه ی ميانی ھم در اينجاداريم که عرصه ی قضا
نام دارد .اين عرصه ھمواره در معرض کشمکش ميان روحانيت و حکمران
قرار می گرفته است .امور ازدواج و طالق و ارث را روحانيت در دست می
گرفته است اما امور مرتبط با نظم اجتماعی را حکمران در يد خود می گرفته
است .بديھی که ھمينجا حوزه ی پھناور و شناوری نيز در اين مجموعه
سربرمی آورده است آميخته با ابھام که بسته به مورد و بسته به قدرت يکی از
دوطرف حل و فصل می شده است .شايد بتوان اين حوزه ی مبھم را عرصه ی
تفسير و ميدان زورآزمايی دانست  .در اين عرصه با چارچوب و ساختاری
سروکارداريم که در ميانه ی دنيا وآخرت سير می کند و ھم خصلتی عرفی
دارد و ھم خصلتی معنوی بسته به اين که کدام طرف قادر باشد برچسب خود
را به آن بزند.
آميزش دو عرصه ی حکومت و دين نه تنھا در طول تاريخ و در فرھنگھای
مختلف پديده ای شاذ و نادر به شمار می آيد ،بل در نظر خود روحانيت ھم که
سامان فکری اين پديده را را در جمھوری اسالمی به تدريج پروراند،امری
غريب و نآشنا می نمود .به ھمين لحاظ ھم روحانيت به تدريج و تجربی با اين
پديده سروکله زد.
حال در اينجا اين پرسش مطرح می شود که چرا با ھمه ی جامعيتی که فقه
شيعه در طول قرون توانسته بود بپروراند و در ھر زمينه ای احکام و
فتواھايی از درون خود فقه در اختيار مؤمنان بگذارد و صادر کند و در نتيجه
زندگی روزانه ی مردم عادی را مبتنی بر چنين نگرشھايی تنظيم کند ،باز از
غريب بودن وضعيت جديد سخن می گوييم؟ به واقع آنچه در دوره ی اخير به
خصوص دوره ی سی ساله در ايران رخ داده است با ھمه ی گذشته ی فقھی و
دينی تفاوتھايی بنيادی دارد .يکی آن که روحانيت تجربه ی حکومتداری مستقيم
نداشته است و دوديگر آن که زندگی اجتماعی بس بغرنج تراز گذشته شده است
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وسوم آن که درفراگرد تجربه ی حکومتداری و پاسخگويی به نيازھای مؤمنان
 ،شرايط جھانی و ابزار ارتباطی مدام تغيير يافته اند و در نتيجه به نفی احکام
و فتواھای پيشين انجاميده اند يا نيازھای تازه به بارآورده اند و احکام
وفتواھايی تازه را طلب کرده اند .شايد بتوان گفت برای نخستين بار با پديده ای
روبه رو می شويم که در دوره ی يک نسل بنيادھای ارتباطی يکسره دگرگون
می شوند .روحانيت نمی دانست ويدئو چيست .جامعه ھم اين وسيله را نمی
شناخت .روحانيت نمی دانست ارتباط به مدد شبکه ی جھانی چيست .جامعه ھم
اين را نمی دانست .به ھمين نحو تحوالت در درون شبکه ی جھانی نيز بر ھر
دو سو ناروشن می نمود .در چنين اوضاع و شرايطی ھرکه زودتر به راه حل
مطلوب و بالنده برسد بر ديگری غلبه می کند .حاال ديگر تنھا با صدور فتوا
نمی توان معضالت برآمده از تکنولوژی جديد را پاسخگو شد .اين موقعيت
تازه ،فقھی تازه و االھياتی تازه می طلبد .برخالف روشنفکری دينی در ايران
که خواست به مدد مفاھيم مدرن و االھيات پروتستان  ،روحانيت سنتی را کنار
بزند  ،می بايد با رويکردی يکسره متفاوت از پيش به اين وضعيت پرداخت و
آن را سروسامان داد.
دينی اسالمی برای
در آغاز انقالب اسالمی در ايران ما با چند جريان
ِ
پاسخگويی به نيازھای جامعه و مسائل روز روبه رو می شويم .يکی ھمان
جريان سنتی فقه است .ديگری کوششی است که عده ای در جھت پويا ساختن
و متحول ساختن فقه انجام دادند)در اين مورد ده ھا مدعی داريم( .سومی
جريان مکالھای دينی است که در وجود سازمانھايی چون نھضت آزادی و
افراد مکال در قم و در شھرھای ديگر تبلور می يافت .چھارم می توان جريان
چپ اسالمی را نام برد که از آثار علی شريعتی و خطابه ھای احساسی و غير
استداللی اوسربرآورد و در وجود مجاھدين تداوم يافت و سرانجام در جناحی
از اصالح طلبان پرچم اصالحات برافراشت .پنجم آن که برخی را ھم داريم که
از ليبراليسم اسالمی سخن می گويند و بيشتر در و جود سرخوردگان از انقالب
و در ھيأت برخی گروه ھای عرفانی و مانندشان چھره نمايی می کنند .البته
نبايد از ديده دور داشت که اين تقسيم بندی کلی فقط دوره ای از انقالب را
دربر می گيرد و به ھيچ وجه متوجه ھمه ی دوره ھای انقالب نمی شود.
ھريک از اين گروه ھا تبديل شدند به گروه ھايی ديگر و از ھرگروه فرقه و
دسته ای ديگر قدبرافراشت .به واقع ما در ايران در دوران انقالب اسالمی با
پويايی معناھای اسالمی مواجه می شويم ومی بينيم که اين پويايی بيشتر
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خصلتی حکومتی يا سياسی دارد و پويايی فقھی نيز با ھمين خصوصيت به
نظر مؤمنان می رسد .آنچه که قدرت فقه سنتی بود يعنی تنظيم آداب و رفتار
وزندگی روزانه ی مؤمنان ديگر با نيرو و توان پيشين تداوم نمی يابد .اگر ھم
در اين ارتباط نمودھايی نو مشاھده می کنيم ھمانھايی ھستند که در چارچوب
حکومت جلوه می فروشند .بدن ترتيب شايد بتوان گفت فقه در ارتباط با
زندگی فرھنگی مؤمنان با ورود به حکومت و در دست گرفتن قدرت ،نقش
سنتی خود را نيز به حکومتی سپرد که از خود می دانست  .پرسش جدی در
اينجا اين است که آيا ما برای اولين بار با نوعی فقه حکومتی سروکارداريم که
خصلتی جمعی دارد ؟ به اين موضوع پسانتر می پردازيم.
 (٣سياست فرھنگی در جمھوری اسالمی مجموعه ای است پيچيده ،متناقض و
گاه آشفته كه نياز به بررسيھايی موردی و تفصيلی دارد  .در اين مختصر تنھا
می كوشم برخی خصوصيات كلی اين سياست را بشناسانم و در ضمن با اتكاء
به يك مورد خاص آن را بيازمايم  .اين مورد خاص را در بخش ويدئو مشاھده
می کنيم.
سياست فرھنگی در جمھوری اسالمی حد اقل سه خصوصيت عمده دارد :
ی فرھنگ ؛ دوم  ،اِعمال گسترده ی نظارت بر كليه ی
نخست  ،دينی ساز ِ
فعاليتھای فرھنگی ؛ و باالخره  ،حمايت از خوديھا و طرد منظم و سيستماتيك
غير خوديھا .
مديريت انقالب اسالمی از آغاز كوشيد نظام فرھنگی ويژه ای برپاسازد كه
نشانگر ارزشھای اسالمی باشد  .طبيعی می بود كه چنين ارزشھايی در ساختار
فقه شيعی جست و جو شود و حقانيت آنھا با اتكاء به سنت مذھبی و فقھی ھزار
و چھارصد ساله به اثبات برسد .
دوری گزينی از قدرت در طول تاريخ چنان که آمد روحانيت سنتی را از آلوده
شدن به معضالت جاری مصون نگه می داشت ومی توانست به تبليغ ارزشھای
سنتی دينی خود به خصوص در ميان توده ھايی كه ھنوز تماس مستقيم با
فرھنگ نو)= فرھنگ ِ تجدد يا فرھنگ مدرن ( نداشتند يا از پذيرش آن سرباز
مي زدند  ،بپردازد  .به ھمين سبب اين گروه توانسته بود از پاسخ دادن به جلوه
ھای فرھنگ نو كه به ويژه از زمان انقالب مشروطيت در ايران رواج يافته
بود  ،اغلب طفره برود و تا حد ممكن از تماس با آن خودداری كند  .اين روش
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دوگانه و مبھم تنھا می توانست در پرتو ابھام آفرينی يامخالفت سياسی با نظام
حاكم به حيات خود ادامه دھد .
 (۴رفتار وسياستھای گروه ھای ديگر اپوزيسيون ،اعم از چپ و از ملی نيز به
گروه ھای مذھبی مدد می رساند و به آنھا امكان می داد در ھاله ای از ابھام
بسر برند  .چپيھا كه ھمه ی جلوه ھای نظام پادشاھی را طرد می كردند و
ھرگونه تظاھر فرھنگی آن رژيم را از بنياد می نكوھيدند  ،ھيچ گاه به اين فكر
نيفتادند كه تفاوت فرھنگی خود را با گروه ھای مذھبی طرح كنند و حد فاصل
خود را از نظر فرھنگی با حكومت و با دين مداران روشن و آشكار بر زبان
برانند  .تمام بحث و گفتار چپ متوجه نقد امپرياليسم بود و سلطنت  ،نه چيزی
بيشتر  .حتي چپيھا در مواردی مانند برخورد با تاريخ ايران و طرد اين تاريخ
به عنوان يك تاريخ پادشاھی چنان افراط می كردند كه مواد غير علمی فراوانی
برای گروه ھای ديگر فراھم می آوردند  .حتی گروه ھای مذھبی که تاريخ
ايران را باورود اسالم به ايران معنا می بخشيدند از گفتارھای چپ در موارد
خاص تأثير می پذيرفتند.
درواقع اين زمينه ی نفی يا طردمطلق تاريخ ايران را گروه ھای چپ سامان
می دادند و در خورتوجه است که ملی انديشان نيز از ھمين چپ انديشی بھره
می گرفتند  .چپيھا تمام تاريخ ايران را تاريخی استبدادی می دانستند و مذھبيھا
تمام تاريخ پيش از اسالم را تاريخ كفر و تاريخ پس از اسالم را تاريخ
حكومتھای جائر جلوه گر می كردند كه نگذاشته اند عدالت اسالمی مستقر شود
 .يک جريان منشعب از چپ به نام نيروی سوم نيز نه تنھاھيچگاه نتوانست
فکر منسجمی در ارتباط با تاريخ و فرھنگ ايران به دست دھد  ،بل اغلب به
ھمان ترھات استبدادی آويخت .چند نقد پراکنده از حزب توده قادر نبود سامان
فکری متفاوتی برای منتقدان از حزب توده فراھم آورد .رھبر اين گروه به نام
خليل ملکی آن قدر از اتھامات غيرانسانی حزب توده آسيب ديده بود و زخم
خورده بود که فقط کابوس حزب را پس می زد و در ناخودآگاھش پنھان می
ساخت .او حتی نتوانست زمينه ھايی برای يک جنبش متعارف سوسيال
دموکراتيک فراھم آورد .ھواخواھانش نيز مردمی جدی نبودند .يا تاريخ ايران
را سرانجام از ديدگاه حزب توده نگريستند يا به دامان جريانھای ملی افتادند يا
خانه شاگردی مجاھدين را افنخارآميز دانستند.
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در نھايت دريک دوره ی طوالنی از تاريخ معاصرايران ھيچ يك از گروه ھای
سياسی اپوزيسيون نتوانست گزينه ای فرھنگی در برابر حکومت وقت تنظيم
کند .سياست برھمه چيز می چربيد و فرھنگ مقام شايسته ای کسب نمی کرد
که ھيچ از توجھی نظری و پرداختی انديشيده بھره مند نمی گشت.مجموعه ی
اپوزيسيون ايران ارزشی برای فرھنگ ايرانی به عنوان يك ُکل ومجموعه ی
پر از فراز و نشيب قائل نبود و ھمه ی خصوصيات آن را ناپسند و غيرقابل
قبول تبليغ می كرد  .آرمان يكی استقرار ديكتاتوری پرولتاريا بود و آرمان
ديگری استقرار حكومتی ملی که معنايی مشخص نداشت و يکی ديگر ھم به
برپايی حکومتی مذھبی دل می بست که گرچه تنھا گزينه ی جدی فرھنگی به
شمار می رفت و مبتنی بود بر پايه ھای فقه شيعی اما پايه ھای سياست
فرھنگی خود را سرانجام پس از پيروزی انقالب اسالمی جمع وجور کرد و به
ملغمه ای ناھمزمان و سياست  -محور دلبستگی نشان داد.
پيش از انقالب مطلق انگاری در ھمه سو حكمفرما بود  .چپيھا كه خود به
نوعی محصول دوران پھلوی به شمار می رفتند به نحوی حيرت انگيز با تمام
تظاھرات فرھنگی رژيم پھلوی به مخالفت برمی خاستند و نوعی فرھنگ
ناروشن و غير بومی را تحت عنوان فرھنگ شوراھا يعنی فرھنگ روسی می
ستودند  .گروه ھا و افراد ديگر نيزاز طرد جلوه ھای فرھنگی دوران پھلوی
غافل نبودند  .مليون سخت پريشان احوال در بسترھای فكری گونه گون شناور
بودند و شماری از روشنفكران نيز زير عنوان ”غربزدگی “ به ستيز با ھر چه
كه نو بود و نا آشنا  ،خواه خوب يا بد  ،پرچم مخالفت بر می افراشتند .
ھسته ی اصلی تمام مخالفتھای گروه ھا ،احزاب و افراد غير مذھبی با فرھنگ
وقت  ،در اساس چيزی نبود جز مخالفت سياسی با نظام حاكم  ،البته ھر يك به
علتی خاص  .اين مخالفت كور ھمه چيز را در بر می گرفت و ھمه ی
فعاليتھای عمومی و اجتماعی و به خصوص فرھنگی آن رژيم را در برمی
گرفت بی آن كه گزينه ای ديگر و انديشيده عرضه كند  .در نتيجه افراد و
گروه ھای متفاوت در يك مجموعه ی متناقض در اتحاد باھم می زيستند و نا
آگاه از عمق تفاوتھايشان عمل واحدی را پی می گرفتند  .حتی گروه ھای
معتدل مذھبی كه در عرصه ی سياست با تندروھا ھمآوايی نداشتند  ،در پھنه ی
فرھنگ ھمسانيھای فراوانی ميان خود و تندروھا می ديدند .
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 (۵در چنين اوضاع و احوالی طبيعی می بود كه گروه تندرو وسنتی مذھبی به
ھنگام دستيابی به قدرت بخواھد و بكوشد نظام ارزشی خود را ترويج دھد و
از اين راه نه تنھا ھويت متفاوت خود را با نظام پيشين به نمايش بگذارد  ،بل
به مدد چنين ھويتی صفوف خود را از ديگر مخالفان رژيم گذشته چون چپيھا ،
مليون و روشنفكران نيز متمايز سازد  .سعی برآن بود كه ارزشھای غيرخودی
طرد شود و ارزشھای مذھبی معينی به عنوان ارزشھای ناب اسالمی رواج
داده شود  .در آغاز انقالب مخالفان غير مذھبی و حتی ضد مذھبی رژيم
سلطنتی در پوشش مبارزه با خصم عمده يعنی امپرياليسم و ارتجاع سلطنتی به
ياری رژيم مذھبی شتافتند و ھرندايی را كه در جھت دفاع از آزاديھای
فرھنگی سربرمی آورد سركوب كردند  .استدالل چپ اين بود كه در مرحله ی
حل تضاد عمده يعنی تضاد با امپرياليسم و ارتجاع  ،طرح ديگر تقاضاھای
فرھنگی و اجتماعی زيانبار و خطرناك است و به سود مخالفان انقالب می
انجامد  .از اين رو ھنگامی كه زنان با تظاھرات در برابر نخست وزيری و
سازمان راديو تلويزيون ايران به مخالفت با سياستھای تبعيض آميز حكومت
پرداختند  ،چپيھا آنان را عوامل فاسد رژيم پھلوی خطاب كردند و گردانندگان
مذھبی ِحكومت آنان را عوامل طاغوت ناميدند ؛ در ضمن ھر دو گروه در
محافل خصوصی و گاه علنی زنان تظاھرات كننده را فاحشه ھای درباری
خواندند كه تحمل انقالب و دگرگونی بنيادی را ندارند .
 (۶انقالب اسالمی از ھمان آغاز و شايد بيش از ھرچيز ديگر بر سر رعايت
حجاب اسالمی اصرار ورزيد و بی اندك ترديد و ھراسی به تبليغ حجاب
معرف
پرداخت  .اما اين وجه از نگرش فرھنگی كه به تدريج به صورت نماد
ِ
ت حكومت عرض اندام كرد و بر سر زبانھا افتاد و بسان خصيصه ی
اسالمي ِ
عمده ی جمھوری اسالمی در حوزه ی دين و فرھنگ رواج يافت  ،در واقع و
در عمل تنھا حوزه ای نبود كه نظام جمھوری اسالمی ھمگانی شدن و يكسان
سازی آن را آرزو می كرد  .در مورد مردان نيز سياستھا و جلوه ھای معينی
تبليغ می شد كه اسالمی بودن و نبودن شھروندان مرد را مشخص می ساخت :
ريش گذاشتن  ،كراوات نبستن  ،پيراھن آستين بلند برتن كردن،نشسته شاشيدن
و جز آن .
شايد بتوان گفت اغلب نظامھای سياسی ايدئولوژيك در يك دوره ی طوالنی بر
ھمسان سازی و يكسان سازی جلوه ھای ظاھری شھروندان زن و مرد تأكيد
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می نھند و از اين راه ھويتی تازه و ھماھنگ را به نمايش می گذارند  .انقالب
اسالمی ھم با آن كه خود را از ھمه ی انقالبھای تاريخ متمايز می دانست در
عمل ھمين روش را پی می گرفت و به مدد جا انداختن ھويتی ھمگن در كسب
ھويتی به ظاھر اسالمی برای خود کوشش می کرد .
 (٧بالفاصله پس از انقالب روشن شد كه جمھوری اسالمی نمی تواند به يكسان
سازی جلوه ی ظاھری شھروندان بسنده كند  .ايران در آن ھنگام كشوری بود
دارای نظامھای نسبتاَ پيشرفته ی وسائل ارتباط جمعی  .دستگاه راديو و
تلويزيون ايران در سراسر ايران برنامه پحش می كرد و از امكانات فنی بالنسبه
مناسبی برخوردار بود  .با آن كه پيش از انقالب  ،رو حانيت سنتی و ھمين
روحانيت انقالبی حاضر به استفاده از ابزار جديد ارتباطی نبود و در ھمه جا
تلويزيون و راديو  ،سينما و حتی تلفن را تقبيح می كرد  ،ولی از آنجا كه
رھبری انقالب خود با استفاده از ھمين وسائل توانسته بود آرمانھا و شعارھايش
را حتي ار خارج از كشور تبليغ كند  ،به محض پيروزی با حساسيت شگفت
آوری به كنترل و بھره گيری از رسانه ھای جمعی روآورد و مھمترين
كارگزاران خود را مأمور اداره و نظارت بر رسانه ھای جمعی كرد .
رسانه ھای جمعی در مقطع انقالب اسالمی به طور عمده محدود می گشت به
راديو  ،تلويزيون  ،مطبوعات  ،سينما و مجموعه ی نظام مخابرات  .تنھا
موردی كه در يك محدوه ی زمانی به طور كامل در اختيار رھبری انقالب
قرار نداشت  ،شماری از مطبوعات غير دولتی بود كه آنھاھم با يورش و تھديد
و تعطيل به تدريج در دست گردانندگان سياسی و امنيتی نظام قرار گرفت .
جمھوری اسالمی تا زمانی كه با پيچيدگيھای فرھنگی به ويژه با اشاعه ی
ناخواسته و گسترده ی وسايل ارتباط جمعی درگير نشده بود ،فقط به مدد
ابزارنظارت  ،سياستھای فرھنگی خود را دنبال می كرد  .در اين عرصه كار
به ظاھر ساده می نمود  .از سويی می بايد به ترويج ارزشھای اسالمی روآورد
 ،و از سوی ديگر با به كاربستن نظارت شديد مانع اشاعه ی ھر نوع فرھنگ
و تجليات فرھنگی نا مطلوب شد  .در اندك زمانی پس از استقرار جمھموری
اسالمی معلوم گشت نظارت به تنھايی و با توسل به تفسير خاصی ا ز فرھنگ
فقھی نمی تواند پاسخگوی نيازھا و مطالبات روزافزون فرھنگی در جامعه ای
بالنده باشد .
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 (٨سياستھای فرھنگی در جمھوری اسالمی مجموعه ای است از فرصت
طلبيھای گوناگون وسازش با واقعيتھا به منظور تسلط بر آنھا ،نه از سر اعتقاد
كه به قصد حذف ديگران .
برجستگی تناقضھا وفرصت طلبيھای جمھوری اسالمی به ويژه در حوزه ی
تكنولوژی جديد به چشم می خورد  .فقه شيعی در عرصه ی تكنولوژی جديد
فرھنگی اصوالً نظری نداشت و در يك كالم آنھا را نمی شناخت تا بتواند نظری
در باره ی آنھا داشته باشد  .به ھمين سبب می بينيم سياستگزاران ومجريان
سياستھای فرھنگی در عمل با اتخاذ روشھای سياسی ،حوزه ی نظری را نيز به
ناچار تحت تاثير قرار دادند  .اما از آنجا كه اين تأثير گذاری متكی بر انديشه ای
استوار و سنجيده نبود  ،مرحله به مرحله در معرض تغيير قرار می گرفت .
برای مثال می توان از ورود ويدئو و سپس شبكه ی جھانی اينترنت ياد كرد كه
جمھوری اسالمی را چنان دستخوش بحرانھای متعدد فكری و عملی كرد كه
حتی تا امروز نيز ادامه دارد و مسئوالن جمھوری اسالمی موفق به اتخاذ
سياستھايی منسجم و ھماھنگ در اين پھنه نشده اند .
نيك می دانيم ورود ويدئو به ايران به خصوص ترويج آن در ھمان دوران
آغازين انقالب نگرانيھای فراوان در ميان شريعتمداران و مسئوالن سياسی و
فرھنگی در جمھوری اسالمی به بارآورد  .سازمانھای گوناگون امنيتی و
پليسی برای مقابله با ويدئو و به خصوص فيلمھاي ويدئويی بسيج گشتند تا با تما
م قوا جھاد عليه اين وسيله را سازمان دھند .
 (٩حكومت اسالمی به محض استقرار احساس كرد به استفاده از تلويزيون و
وسيله ای قديم تراز آن به نام راديو نياز مبرم دارد  .پيش از انقالب بسياری از
روحانيون در قم ھرگونه استفاده ای از راديو و تلويزيون را منع می كردند و
حتي تعدادی از روحانيون استفاده ار آنھا را حرام می شماردند  .بعد از انقالب
چرخشی ناگھانی به وقوع پيوست و ھمه ی اسالم گرايان به اتفاق به استفاده از
اين وسايل روآوردند و كار را به جايی رساندند كه از يكديگر سبقت می گرفتند
و در خودنمايی در تلويزيون و راديو از ھيچ كوشش و حتی التماسی فروگذار
نمی كردند .
در ضمن پس از انقالب شاھد آن ھستيم كه به خصوص تلويزيون در سراسر
ايران رواج يافته است  .از آنجا كه توليد داخلی پاسخگوی تقاضای فزاينده ی
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جامعه نبود  ،بازار سياه تلويزيون رونقی چشمگير پيدا كرد  .در آغاز،
حكومت اسالمی نه تنھا در اين زمينه چشم برھم گذاشت  ،بلكه به اعضای خود
نيز امكان داد در اين بازار سياه سھم بگيرند و از منافع آن بھره مند شوند .
پس از آن به مدد وضع مقررات خاص و تشويق بازار آزاد كيش ورود انواع
تلويزيونھای خارجی مجاز شمرده و رواج آنھا در بازار سياه داخلی نيز دامن
زده شد .
در حالی كه ورود وفروش انواع تلويزيونھای مجاز و غير مجاز در بازار
غيردولتی تحمل می گشت ،توليد برنامه ھای تلويزيونی و مديريت آنھا يكسره
در اختيار وفادارترين عناصر اسالمی قرار گرفت و ھر نوع تخصصی بی
ارج گشت و در قبال تعھد بی ارزش دانسته شد .
تبليغ كه درفقه شيعی ودرسياست اسالمی نيزمقام وااليی داشته و دارد ،در
عرصه ی فرھنگ به صورت ايدئولوژی حاكم درآمد و خوب و بد ھر چيز با
معيارھای اسالمی اندازه گيری شد  .چندين و چند معمم به صورت تمام وقت
به سنجش اسالمی بودن برنامه ھا روآوردند و نيرويشان را با قوت تمام در
جھت حذف چھره ھای غير اسالمی و غير خودی به كار انداختند  .ھيچ
گوينده ی سابقه داری ديگر حق نداشت در برنامه ھای تلويزيونی و راديويی
ظاھر و شنيده شود و ھيچ برنامه سازی كه پيشتر در تلويزيون فعاليت كرده
بود ديگر نمی توانست در پھنه ی توليد فعاليت كند  .بدين سان پاكسازی بی
سابقه و حيرت انگيزی بر سراسر نظام رادبو -تلويزيون حكمفرما شد كه
معادل بود با نوعی ترور در ھمه ی ابعاد حيات اين دو رسانه .
ازآنجا که گردانندگان جمھوری اسالمی به ھيچ چيز جربقای خودپايبند نبوده
اندھمه ی سياستھا را دگرگون ساختند و در عين حال توليد بيشترين سريالھای
تلويزيونی را سفارش دادند و به نمايش درآوردند .تنھا پايبندی حکوکت اسالمی
ھمانا طرد غيرخوديھا و جاسازی خوديھا بوده است .خوب است بدانيم فيلمھای
تلويزيونی دنباله دار يکی از دستاوردھای تلويزيونی و سينمايی ھمين نظام
اسالمی به شمار می آيد که گريزان از تصوير بوده است .در اين باره بايد به
تفصيل نوشت در اين جا تنھا به ذکر مورد و برشمردن نمونه ھا اکتتفا می کنم.
 (١٠سينما راه پر پيچ و خم و دشواری را پيموده است  .در آغاز فقط سعی بر
آن بود كه به ياری نظارت بر توليد و توزيع  ،از نمايش فيلمھای به اصطالح

244

غير اسالمی جلوگيری شود  .نخستين سالھای انقالب اسالمی حكايت از
حكومت فضای ترس و وحشت بر سينمای ايران دارد  .اين حكومت ترس و
وحشت ھزينه ھای بسيار برای دستگاه فرھنگ به بارآورد كه حاصلی جز
توليد فيلم دولتی يا دولت خواسته نداشت  .درنتيجه چنين توليدی فقط با بودجه
ی عمومی مي توانست به بقای خود ادامه دھد  .فساد گسترده  ،محصول اتخاذ
چنين روشی بود  .دوران وزارت خاتمی در وزارت فرھنگ و ارشاد اسالم را
می توان تجسم و بيانگر اين فساد گسترده در ھمه ی ابعاد دانست  .معاونت
سينمايی وزارت ارشاد از اين موقعيت ويژه سخت بھره مند می شد و جيب
مسئوالن و ھمكاران دستگاه سينمايی را می انباشت  .اين ھمه با موافقت صد
درصد شخص می حسين موسوی نخست وزير وقت صورت می گرفت که
نزديکترين بستگانش معاونت سيمنايی را در اختيار داشتند.
پس از مدتی دستگاھی به نام بنياد فارابي به راه انداخته شد كه نه تنھا كار
نظارت را تسھيل مي كرد بلكه راه ھا و روشھای تازه ای برای دور زدن
مقررات دولتی فراھم می آورد كه تا آن زمان در حوزه ی فرھنگ بی نظير و
بی ھمتا می نمود  .اين دستگاه در مواردی تسھيالتی ھم برای برخی از
توليدكنندگان ھمراه با سياستھای دستگاه سينمايی تدارك می ديد تا دھان منتقد
كنندگان را ببندد و دستھای خود را برای ھزينه كردن در عرصه ھای ديگر
باز بگذارد .اين چنين سياستھايی راه باريکه ای گشود برای فيلمسازان رژيم
پيشين که توليد فيلمھای ولرم و جايزه طلب در جشنواره ھای سينمايی را زمينه
سازی کردند.
سياستھای سينمايی ،تعدادی ازتوليدكنندگان سينمايی را وادارساخت تا روشھايی
تازه برای گريز از سانسور و مميزی بجويند و فيلمھايی بی خطر و توصيفی
از زندگی عادی مردم به عنوان فيلمھايی متفاوت به بينندگان عرضه كنند  .اين
فيلمھای ساده و توصيفی كه حتی از نظر مرحله ی پيشرفت فناوری سينمايی
عقب افتاده می نمودند و تكنيك و فن و نگرش اجتماعی  -فرھنگی سھل و
آسانی را به نمايش می گذاشتند  ،در عمل نوع تازه ای از سينما را به بار نشاند
كه بيشتر به جلب توجه خارجيان گرايش داشت تا به بازار داخلی يا ارائه ی
توليدات پيشرفته ی سينمايی در مقياس بين المللی  .با اين حال بايد گفت كه از
نظر كمی سينمای ايران در دوران جمھوری اسالمی توليدات بيشتری از گذشته
داشته است و شمار فزاينده ای از افراد جديد در كار سينمايی شركت كرده اند.
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اين افراد جديد اغلب كسانی بوده اند كه بنا بر سياستھای حاكم در عرصه ی
فرھنگ می بايد جانشين افراد قديم شوند و آنان را از حوزه ی توليد فيلم بيرون
برانند  .گرچه سياست جانشين كردن افراد قديم و با تجربه نتوانست در ھمه ی
زمينه ھا به موفقيت بينجامد ولی توانست تمامی امكانات فنی و مالی را در
اختيار كسانی بگذارد كه عرصه ی سنما را مكانی برای يادگيری  ،آزمايش و
تفنن اسالمی ساختند  .چنين مجموعه ای به ھيچ معيار و ضابطه خاصی تکيه
نمی زد .تصميمگيريھای خودسرانه چنان وضعيتی به بارآورد که باور کردنی
نمی نمايد .در نتيجه مسئوالن فرھنگی ،خاصه سينمايی ھر كه را بخواھند به
استفاده از امكانات گسترده به حوزه ی سينمايی بخوانند و در نھايت سينمايی
آزمايشی و مبتذل را به بھانه ی مقابله با طاغوت  ،با غرب و باالخره با تھاجم
فرھنگی رواج دھند  .در اين ميان شماری از فيلم سازان قديم نيز توانستند
فيلمھايی بسازند و در داخل و خارج توجه برانگيز شوند  .دستگاه سينمايی نيز
براي آن كه بتواند آثار خوديھا را ھم از توجه برخوردار سازد  ،به گونه ای
انديشيده اين نوخاستگان را در كنار پيش كسوتان قرار داد تا ملغمه ای
ناھماھنگ و ناموزون را به عنوان سينمای جمھوری اسالمی به مخاطبان
درون و بيرون معرفی كند  .در نتيجه نوعی سينمای بی رمق پديدار گشت كه
بيشتر بر اثر تشويق خارجيان  ،به خصوص فرانسويان  ،رونق جشنواره ای
كسب كرد و به بھانه ی طفره رفتن از سانسور و مميزی با مجموعه ای از
ابھام  ،ايما و اشاره و روآوردن به عكسبرداريھای اغلب ناپيوسته از صحنه
ھای عادی زندگی روستايی و شھری  ،در راه كسب ھويتی متمايز از اسالم
رسمی گام بردارد  .اين سينمای آشفته با ھمه ی كوششی كه در جھت متفاوت
بودن از سياستھای رسمی جمھوری اسالمی می كند  ،در عمل در چارچوب
محدوديتھای ھمين جمھوری قرار دارد و آگاه و نا آگاه به اجبارھای ساختاری
در جمھوری اسالمی تن در می دھد  .سينمای جشنواره ای  ،سينمايی است
غيرواقعی و در عين حال ابتدايی كه فقط به سبب تشويق خارجيان و در غياب
يك سينمای جدی و رقيب در ايران می تواند به حيات خود ادمه دھد  .جشنواره
ھای مختلف در جھان  ،به خصوص در غرب ،فيلمھای برآمده از جمھوری
اسالمی را بدين سبب می ستايند تا به اصطالح نوعی سينمای متفاوت از
سينماي ھاليوودی را در مقياس جھانی مطرح كنند .بديھی است که چنين
تصور و چنين کوششی در اساس کاذب است .اين سياست جشنواره ای به
ويژه توسط فرانسويان طرح و تعقيب شد  ،اما ھرگز نتوانست از استقبال
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تماشاگران سينما در كشورھای مختلف در سطحی گسترده برخوردار گردد.
نمايش چند روزه يا حتی اندکی طوالنی تر فيلمھای ايرانی در برخی سينماھای
غرب تنھا مورد توجه كنجكاوان و دوستداران آثار »بيگانه« يا »عجيب و
غريب« درھنر سينما بوده است نه بيشتر .به ھمين سبب نه می توان سينمای
جشنواره ای را بيانگر نوعی سينمای متفاوت دانست و نه در برگيرنده ی
نگرش سينمايی تازه ای در دنيای فيلمسازی  .اين سينما كه گاه به تقليد ›› سينما
وريته‹‹ ی فرانسه رومی آورد  ،از ياد مي برد كه ›› سينما وريته ‹‹ دوام
نياورد و در برابر سينمای آمريكايی -ھاليوودی خود فرانسه ھم پانگرفت .
سينمای جشنواره ای كه با ادعای به تصوير كشيدن ِ روابط ساده و واقعی
انسانی به ميدان آمده است با اتكاء به فيلمنامه ھايی سطحی به صحنه را خالی
كرد و به تاريخ سينما پيوست .از اين گذشته بيانگر نوعی مقاومت فرھنگ
خاص فرانسوی در مقطع معينی بود كه در جريان تحول فرھنگی حتی به ھيچ
روی نتوانسته است به رقابت با فيلمھای آمريكايی در ھمين مقوله بپردازد يا
گزينه ای چشمگير در برابر ھمين رده از فيلمھای آمريكايی طراحی كند .
شايد برخی بگوين اگر چنين است پس چرا زمامداران سينمايی و فرھنگی
جمھوری اسالمی اين سينما و برخی توليدگران آن را نپسنديده و حتی به زندان
افکنده اند .اين وضعيت به واقع نه به سبب توليد فيلمھای خاص که به سبب
اظھارات اجتماعی اين يا آن توليد کننده بوده است .اين امر به معنای آن نبوده
است که جمھوری اسالمی به توليد نوعی خاص از فيلم مخالفت می کرده است.
اين جمھوری مبری از ھر نوع اتھام به پايبندی اخالقی و فرھنگی است .آنچه
می خواھد تنھا اين است که ھمه چيز دستاورد »خوديھا« باشد  ،نه توليد
»ديگران«.
حيرت انگيز است که وقتی »بچه ھای خودی« بدترين محصوالت را به بازار
عرضه می کنند ،سياستمداران جمھوری آنان را می پسندند و برايشان بازار
سازی کاذب می کنند اما چنانچه غيرخوديھا يا دگرانديشان حتی اندکی از ھمان
محصول را به بازار بفرستند با شديدترين تھمتھا و مخالفتھا مواجه می شوند.
در ھر دو مورد با موقعيتی کاذب مواجه ھستيم.
نکته ی در خور توجھی که در عرصه ی فرھنگ در جمھوری اسالمی روی
می دھد يک واقعيت سه مرحله ای است .نخست »بچه ھای خودی« که چيزی
نمی دانند دنبال »ديگران« راه می افتند و بسان يک نوآموز ھمه چيز را می
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آزمايندو اين ھمه را به بودجه ی و امکانات مالی فراوان دستگاه ھای فرھنگی
جمھوری اسالمی انجام می دھند .در مرحله ی دوم ھمين بچه ھا راه می افتند
و از طريق اينھمانی و شبيه سازی جای آن »ديگران « را طلب می کنند .بدين
ترتيب به تدريج جا می افتند و نوعی پذيرش را در دو جامعه ی تخصصی و
عمومی فراھم می آورند .در مرحله ی سوم ھمين بچه ھای خودی شروع می
کنند به فاصله گيری با جمھوری و چشمک زدن به بيرون و آرام و به تدريج
جايزه طلبی خارجی و چه بسا مھاجرت به خارج .اين چند مر حله ای را که
برشمردم می توان در حوزه ھای مختلف مشاھده کرد .از فيلم و ھنر گرفته تا
نويسندگی و روزنامه نگاری  ،و مقامھای علمی و دانشگاھی تا حوزه ھای
سياست خارجی و نظامی و جزآن .کافی است نگاھی بيندازيد به اين
مھاجرتھای اخير اصالح طلبان و پناھندگيھای وزارت خارجه ايھايی که اندکی
پيش از اتمام دوره ی مأموريت با يک چرخش صدو ھشتاد درجه ای و آويزان
شدن به رنگ سبز .اين فريبکاری ھم که مدعی نظريه ی رقابت درون
ساختاری بود و مشاورت حجاريان را يدک می کشيد از ھمين راه توانست به
مدد بيرونيھا جا و منصبی برای خود در آمريکا کسب کند و با يک جھش
حيرت آور از مارکس و لنين به دامن آيت ﷲ منتظری بياويزد .
 (١١در عرصه ی مطبوعات در دوران انقالب اسالمی شاھد چند مرحله
ھستيم كه به يك اعتبار يكسره از ھم متفاوت اند  .يكی مرحله ی آغازين انقالب
است  .در اين مقطع انواع روزنامه ھا از زمين جوشيدند و با برانگيختن
احساسات مردم از ھم سبقت می گرفتند .
مھمترين روزنامه ھای دوران آغازين انقالب در دست چپ بود و افراد پراکنده
ای بی ھيچ مسئوليتی .گاه چيزھايی ھم به نام خلق مسلمان ايران گل می کردند
که اين گونه از نشريات ھم به واقع در دست اشخاصی بود که وابستگيھايشان
حتی به مرجع مورد اشاره ی خود نيز روشن نبود .روزنامه ی آيندگان ناگھان
در دست عده ای ھويت گسيخته قرار گرفت که حدو مرزی نمی شناختند و نمی
دانستند حق ندارند از حدو مرزشان بگذرند .ھمه را به داوری می سپردند
ودرپناه دواری کردن در باره ی ديگران خود را پنھان می ساختند .فرق است
ميان کسانی که خود روزنامه يا نشريه ای را پايه گذاری می کنند با کسانی که
می ريزند سر ملک و دستاورد ديگری و از آنجا به ترويج خشونت رومی
آورند .گردانندگان آيندگان که ھمه چيز را از داريوش ھمايون و پدرش به ارث
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برده بودند از قماش ھمين گروه دوم اند .اينان تنھا به سبب آن که در آن
روزنامه در پناه داريوش ھمايون توانسته بودند مشاغلی را در اختيار بگيرند نه
فقط در ارتباط با بيرونيان ترکتازی می کردند حتی ھمکاران خود را ھم به تيغ
داروی سپردند.
ھمه ی آنان که از امير عباس ھويدا خانه و مسکن دريافت کرده بودند چنان
انقالبی پيراھن چاک می دادند که کسی را امکان نبود آنان را پوزه بند بزند.
در خورتوجه است که بيشتر اين افراد را چپيھا  ،خاصه توده ايھا تشکيل می
دادند .کسانی که با شرافت در آن رژيم کار و کوشش کرده بودند در معرض
انواع اتھامات قرار داشتند اما اين سودبرندگان بی شرم ذره ای از انقالبيگری
خود نمی کاستند .از ياد نمی برم روزی را که مرتضی گرافيست به خانه ی
من آمد و فھرستی تھيه کرده بود در ارتباط با نوعی پاکسازی منطقی!! می
خواست اين فھرست را به دانشگاه و در خفا به حزب توده بدھد .ھمسر او
نزديکيھايی خاص داشت با حزب توده که مدتھا از آن خبر نداشتم .به اين
ارتباط خويشاوندی پس از انقالب پی بردم  .پيش از انقالب مدام از من
درخواستھا و تقاضاھايی می کرد و در خور امکاناتم آنھا را برمی آوردم.
روزی از من خواست پيش وزير وقت بروم و ببينم چرا نمی گذارند او به
ميھمانيھای دربار راه بيابد.گويا در يکی از دفعات نام او را حذف کرده بودند.
ھيچگاه به اين فکر نيفاده بودم که راھيابی به ميھمانيھای دربار تا اين حد
اھميت دارد .خود من را يک بار به سبب آن که وقتی شاه به تاالر رودکی آمده
بود وبه تماشای برنامه ی اين تاالر نرفته بودم موردمؤاخذه قرار دادند .مديرکل
حفاظت به دستور وزير مراخواست و ناچار به نوعی بازجويی کتبی تن دادم.
گفتم برای من اھميتی ندارد به ھنگام حضور پادشاه به تماشای اجرای ھنری
بروم .اگر بخواھم می توانم اين کار را پسانتر نيز انجام دھم .گفت شما مسئول
دفتر تحقيقات ھستيد و وقتی از ھمه دعوت می شود اين دعوت معنی دارد و
نمی توانيد خود بدون اطالع دست به تصميمگيری بزنيد .به ھرحال بی اطالع
از رابطه ی گرافيست و ھمسرش با حزب توده  ،ساده لوحانه پيش پھلبد رفتم و
در ضمن ارائه ی گزارش کارھای تحقيقاتی موضوع را طرح کردم .اين
مردھم با متانت آن را پاسخ گفت و از آن پس مشکل گرافيست برطرف شد.
بعد ھم اين گرافيست برای آن که جبران کند به مناسبت جشنھای پنجاه ساله ی
شاھنشاھی پھلوی پوستر بالنسبه خوبی از رضاشاه تھيه کرد و از من دستمزدی
بيش از حد متعارف طلب کرد .دبيرکل مرکز آسيايی بودم اما نمی توانستم
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خارج از مقررات عمل کنم .به پھلبد گفتم .با گشاده رويی گفت ھرچه می
خواھد به او بدھيد .ھمين آدم آن وقت آمده بود پيش من و می خواست در
جريان پاکسازی پرچمدار شود .ھنگامی که ديد با ھر نوع پاکسازی مخالفم
ديگر از اين مبحث با من سخن نگفت .پس از آن ھم به علتی ديگر از من
دوری جست .می خواستم بنويسم در آغاز انقالب با چنين مردمان و چنين
روحيه ھايی سروکارداشتيم .مردمانی که از آن رژيم ھمه نوع بھره جسته
بودند اما درانقالبيگری کسی به گرد پايشان ھم نمی رسيد .مطبوعاتچيھا ھم از
ھمين قماش بودند .مطبوعات آغاز انقالب بی ترديد در تشديد خشونت سھم
داشته اند .عده ای می خواھند بگويند مجاھدين در خرداد  ۶٠جامعه را
درمسير خشونت انداختند اما از ياد می برند چه کسانی ريا را در آسمان
سياسی و فرھنگی ايران پراکنده ساختند.
سياست فرھنگی به واقع يک بار براثر ساختارذھنی و انديشه ھای حکومتگران
شکل می گيرد و يک بار ھم براثر موقعيتھای واقعی و رفتار فرھنگسازان ؛
در کنار اين دو با تأثيرپذيری از رفتار مردم عادی و شيوه ی عمل
ديوانساالران صورت عملی پيدامی کند .حضرات مطبوعاتی در مقطع شروع
انقالب و درست در آستانه ی ورود به عصر پس از انقالب سھم تعيين کننده
ای در بروز و رواج خشونت در جامعه داشتند .بسياری رفتارھايی را که
مذھبيون به قدرت رسيده می خواستند اما جرأت نمی کردند به اجرادرآورند
درست به علت تبليغ نگرشھای کاذب انقالبيگران  ،به تدريج خود را موجه
دانستند توسل به خشونت را امری موجه و ضرور بنمايانند .اعدام تيمسار
رحيمی و نصيری و شماری از مديران رژيم پھلوی را ھمين مطبوعات چپ
نما چنان بديھی جلوه گر ساختند که ھيچی ترديدی و جايی باقی نگذاشتند برای
پرس و جو در ارتباط با آيين دادرسی و نحوه ی برگزاری دادگاه و چيزھايی
از اين دست .ھمه ی اينھا را ھمچون جريانھای صوری بورژوايی مذموم می
دانستند .عمل انقالبی نيازمند سرعت بود .و اين درست نکته ای بود که حتی
معاون وقت کانون وکال به نام ھدايت ﷲ متين دفتری به وضوح برزبان رانده
بود .درجايی ديگر اين مورد را با ذکرمأخذ يادآورشده ام .بدتر از ھمه وقتی
بود که اينان قتل ناجوانمردانه ی پرويز نيکخواه را توجيه کردند .ھمه ی
کنفدراسيونچيھای بازگشته به ايران اجرای چنين قتلی را در فضا می پراکندند.
حق آن است که روزی اين جريان و نام کسانی که او را دستگير کردند به
اطالع ھمگان برسد .قتل جعفريان معاون تلويزيون نيز از ھمين دست است.
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ترديد نکنيم کسانی که فضای کشتار و اعدام و قتل می آفرينند به اندازه ی
مجريان اين اعمال دھشتناک مسئولند و مجرم.
در اينجا مھم است بدانيم که نيروھای چپ و ملی و غيراسالمی در مجموع
نتوانستند در برابر جريان نيرومند و غالب اسالمی به رھبری خمينی روش
متفاوت و متمايزی را تبليغ کنند .علت عمده ی اين فقدان روشن متفاوت را بايد
در دو زمينه جستجو کرد .نخست اين واقعيت که اين نيروھای غيراسالمی به
جريانھای حقوقی سامان يافته طی دوران مشروطيت به اين سو باور نداشتند و
نفھميدند ھمان دستگاه دادگستری در عمل معرف نوعی نظام حقوقی عرفی
است که برپايه ی آيين دادرسی سروسامان يافته است  ،و دوديگر اين واقعيت
که نيروھای غير اسالمی و در مجموع اردوی بزرگ غيردينی در نظام پنجاه
ساله ی پھلوی ھيچ نکته ی مثبتی نمی ديد و آن مجموعه را يکسره با طل می
دانست .به ھمين سبب ھم ھيجکس نمی خواست متھم شود به ھمکاری با آن
رژيم يا سھم داشتن درشکلگيری گوشه ھايی مثبت درتوسعه ی
اجتماعی،اقتصادی و فرھنگی .نفی مطلق ،تنھا انديشه ی رايج در ايران بود.
 -١٢آنچه آورديم يکی دوسه نمونه اززمينه ھای سياست فرھنگی را در
جمھوری اسالمی تشکيل می دھند .در اينجا نمی خواھيم ھمه ی گوشه ھای
سياست فرھنگی را يک به يک بسنجيم .اين کار نيازمند وقت و روشی ديگر
است .حال سعی می کنيم نظام سياست فرھنگی جمھوری اسالمی را براساس
امکانات ارتباطی از مشروطيت به اين سو گذرا شرح کنيم.
به اختصار می توان گفت رسانه ھای ارتباطی از زمان مشروطيت تا آستانه
ی انقالب  ۵٧عبارت بوده اند از :کتاب/مطبوعات/راديو/تلويزيون .در اين
ميان رسانه ی در خور توجه ديگری نيز عمل می کرده و در جريان بوده است
که يکسره در اختيار روحانيت قرار داشته است :منبر .در واقع منبررا بايد نماد
رسانه ی بزرگتری به نام مسجد دانست .روحانيت ھمواره سخنان خود را از
طريق منبر به گوش مؤمنان رسانده است و ازاين گذشته ازآيينھای دينی نيز
بھره برده است تا منبر خود را در مقاطع معينی در مراسم دينی برپا سازد.
در آستانه ی انقالب  ۵٧ناگھان دورسانه ی ديگر مستقيم و غير مستقيم به ياری
روحانيت شتافتند .يکی ازاين دورسانه به ھنگام جنگ جھانی دوم سازماندھی
شده بود عليه پادشاه وقت .اين رسانه گرچه در ايران قرار نداشت و به دست
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بيگانگان اداره می شد اما دو نقش عمده را به دست گرفته بود :يکی ضديت
آشکار و حساب شده با رژيم پھلوی  ،و دوديگر تبليع غير مستقيم به سود
روحانيت  ،ودرمقطع انقالب به سود شخص آيت ﷲ خمينی .اين رسانه چنان
که ھمه می دانند راديوی بی بی سی بود که ھمچنان ھم حضور دارد البته با
جلوه ای ديگر .بريتانيا که از اين رسانه سخت بھره گرفته است به تصور آن
که در مرحله ی حساس ديگری نيز می تواند ھمين کار را انجام دھد و درست
در زمانی که بخشھای ديگر ھمين دستگاه سخن پراکنی را کوچکتر ساخته
است با بودجه ای عظيم به تقويت بخش فارسی خود روآورده است .حاال به
صورت تصويری و از راه ماھواره وارد ايران شده است .در حال حاضرھم
اين رسانه در اساس در خدمت نظام جمھوری اسالمی ايران قراردارد و بسته
به مورد به صورت اھرم فشار و باجگيری نيز به کار می افتد.
رسانه ی ديگری که يکسره نو بود و فعاالنه به سود روحانيت راه افتاد تبليغ
سياسی بود از طريق نوار ھای صوتی  .نوارھای صوتی گرچه از نظر فنی نو
به حساب می آمدند اما در عمل ادامه و گسترش رسانه ی سنتی روحانيت يعنی
منبر در ابعادی تازه و متفاوت شدند .اين رسانه ی جديد توانست حتی کسانی
را ھم که به منبر يعنی به مسجد دسترسی نداشتند يا نمی خواستند دسترسی
داشته باشند به نحوی آسان و سھل در معرض خطاب قراردھد .اين رسانه
برخالف بی بی سی ،در داخل کشور و به ابتکار فعاالن مذھبی به راه افتاد.
در طول انقالب اسالمی اجتماعات دينی ھم تبديل گشتند به رسانه  .مھمترين
تجمع دينی که پيش از انقالب ميان شيعيان رسم نبود اما پس از انقالب به آيينی
تازه تبديل شد ،نماز جمعه است .برپايی اين نماز در شھر تھران نه فقط جلوه و
نماد اقتدار حکومت شده است ،در ھمانحال وسيله ای است به منظور ابراز
نظر در باره ی مسائل روز .رسانه ھای ديگر بيانات ابراز شده در اين آيين را
باز پخش می کنند و به ھمين ترتيب به آن اھميت می بخشند .با اين حال بر
ھيچکس پوشيده نيست که شخصيت خطيب جمعه بر ميزان اھميت خطبه می
افزايد يا برعکس از آن می کاھد .در اينجا ارتباطی تنگاتگ داريم ميان اين
اجتماع  -رسانه با شخصيت خطيب.
آيينھای نماز جمعه در ديگر شھرھای ايران بسته به مورد و بسته به خطيب می
توانند اھميت محلی پيداکنند .به ھمين سبب ھم اين رسانه ھای محلی نتوانسته
اند به اندازه ی رسانه ی مرکزی که در پايتخت برپا می شود از توجه ملی
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بھره مند گردند .در يک دوره بسته به خطيب ،نماز جمعه در اين شھر گاه
بازتابھايی ملی پيدا می کرد.
منبر حاال در طول انقالب تبديل شده است باز به ھمان منبر سنتی حتی
کمتر.حاال بيشترين کاربرد منبر در مراسم ترحيم است .در آيينھای مذھبی و
گاه در شھرھا و شھرکھا و محالت کوچک ھمين منبر تنھا وسيله و رسانه ی
ارتباط مستقيم است .البته اين رسانه با توجه به فراگيربودن تلويزيون و راديو
فاقد اھميت پيشين است .در شھرکی که من زندگی می کنم در نزديکی کرج،
مسجد محلی است برای خودنمايی و مبادالت تجاری و کاری .افراد محلی بدين
وسيله می توانند دينداری خود را نيز به رخ بکشند .امام مسجد اما در چنين
محلھايی اھميتی چندان ندارد .پرسش جدی در اينجا اين است که به چه سبب
ھمين مسجدی که محل تجمع است نمی تواند امام خود را نيز به ھمين اندازه
مطرح کند و از نفوذبرخوردار سازد .به تصوراين قلم  ،گسترش نظام اداری و
تقسيم کار گسترده اجازه نمی دھد امام مسجد کارايی زياد و اثر بخشی سنتی را
داشته باشد .شايد بتوان از نقش امام در شھرکھای کوچک و روستاھا ھمچون
نقشی متمايز از امام در شھرھای و محالت بزرگ يادکرداما اثبات اين چنين
نگاھی نيازمند بررسيھای موردی و مشخص است .داوری کلی در اين زمينه
راه به جايی نمی برد.
از سوی ديگر اکنون می دانيم که نوار ضبط در مقطع کنونی به گونه ای
چشمگير اھميت خود را در برابر لوح فشرده يعنی »سی دی« از دست داده
است .حتی امروز کتابھای ممنوعه را می توان در برخی از نقاط تھران به
صورت سی دی و ارزان تر از بھای کتاب چاپ شده خريداری کرد.
رسانه ی ديگری که اھميت خود را به ميزان در خور توجھی از دست داده
است اما ھمچنان در بازار به گونه ھای ترکيبی و ھمراه با کارکردھايی ديگر
حضور پيدا می کند ھمانا ويدئو است .ھيچ رسانه ای به اندازه ی ويدئو در
جمھوری اسالمی مسئله ساز نشد و سرو صدا به پا نکرد .البته اکنون ماھواره
اين چنين مقامی را به خود اختصاص داده است و ھراس برانگيز شده است .کار
به جايی رسيده است که ماھواره حتی به صورت قانونی نيز ممنوع شده است.
در باره ی ويدئو پيشتر نوشته ام و در اين کتاب بخشی به آن اختصاص داده
ام .در اينجا تنھا يادآور می شوم که جمھوری اسالمی در آغاز دوره ی انقالب
سخت از اين رسانه ھراسان شده بود .در آن زمان رسانه ای به حساب می آمد
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يکسره نا آشنا که می توانست جای نوار ضبط را بگيرد و دست ضد انقالب و
ناقدان رژيم را بازبگذارد .سران جمھوری اسالمی که کابردھای نوار ضبط
صوت را می شناختند و آن را بمبی کوچک و قابل حمل می دانستند ناگھان با
رسانه ای ديگر مواجه شدند که گرچه به اسانی قابل حمل نبود اما می توانست
در ھرخانه يک محفل »ضدانقالبی« برپاکند و ھر مکان تجمع را تبديل کند به
يک کانون مخالفت.
در وضعيت کنونی نظامھای ارتباطی سخت تحول يافته و در اساس دگرگون
شده اند .اھميت فزاينده ی ماھواره حکومت را ناچار ساخت تقاضای تصويب
قانونی خاص را مطرح کند .در ھمان وقتی که ويدئو حکومتيان را ھراسان
کرده بود يادآور شدم با ماھواره که در راه است چه خواھيد کرد؟ تازه اکنون
ھمه می دانند که اھميت ماھواره در برابر رسانه ای تحول يابنده چون شبکه ی
جھانی )= اينترنت( به تدريج فرومی کاھد.
مديريت انقالب اسالمی ھنوز در برابر پديده ای چون ويدئو مقاومت به خرج
می دھد .در آن وقت که ويدئو معضلی به حساب می آمد،حکومت از روزنامه
ھا خواست بودحتی از چاپ آگھيھای تبليغای در ارتباط با وبدئو خودداری
کنند.تھديد کرده بود فروشندگان دستگاه ھای ويدئويی را دستگير می کند و به
باشگاه ھای ويدئويی اجازه نمی دھد دست به فعاليت بزنند .حاالل ھم توليد
الواح ويدئويی تحت نظارت حکومت است و باشگاه ھای بزرگ ويدئويی که
عمالً تبديل شده اند به فروشگاه ،يکسره دردست حکومت و وابستگانش قررار
دارد.
کار حکومت در برابرماھواره بغرنج تر شده است .ازسويی قانون منع
ماھواره وجود دارد وازسوی ديگر دربسياری خانه ھا بشقابھای ماھواره خيلی
آسان خودنمايی می کنند .اگر ساکنان شھرھای بزرگ ھمواره درمعرض
مزاحمتھای مأموران انتظامی اند  ،در شھرھای کوچک و حتی شھرھای
مرزی فشار به مردم در مقايسه کمتر است .اگر حجاب بھانه ای شده است
برای مھار اجتماعی و ايجاد رعب و وحشت ،حاال ماھواره بھانه ای شده است
برای ورود به خانه ھا وسرکشی .اين دو مورد به راستی نشانگر سياسی بودن
فرھنگ و به بيان ديگر بھره گرفتن از ابزار فرھنگ در جھت مقاصد مشخص
سياسی است.
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چنانکه می دانيم و اشاره شد ماھواره اکنون تنھا خصم رسانه ای جمھوری
اسالمی نيست .صورتھای ارتباطی ديگری سربرآورده اند که ھمه در جھت
خالف ميل حکومتگران عمل می کنند .کافی است نگاھی بيندازيم به ارتباطات
اينترنتی موسوم به شبکه ی جھانی .برپايی تارنماھا و دسترسی به خود شبکه
ھمچون معضلی الينحل قدعلم کرده است .اين ديگر چيزی نيست که حتی
بايورش به خانه ھا بتوان آن را مھارکرد يا ازميان برداشت .در نتيجه سياست
فيلتر سازی و فيلتر شکنی در دو سو در جريان است .در اينجا باپديده ای
سروکارداريم که می توان آن را نزاع ميان دانش ناظران و نظارت شوندگان
دانست .به بيان ديگر سطح معرفت کنترل کنندگان مدام از سوی کنترل
شوندگان چالش می شود .سطح دانش در مقياس جھانی نيز در اين نزاع
خودنمايی می کند .ھر دوس سعی دارند از ھر علمی و ھر پيشرفتی به سود
خود بھره مند شوند.
ھنوز قانون اينترنتی جامعی نداريم  .آيين نامه ھا و ضوابط دلخواھی در زمينه
ی جرايم اينترنتی و تارنماھای اينترنتی وضع شده است .با اينحال کم نيستند
دکانھايی که به صورت باشگاه اينترنتی امکان دسترسی به اينترنت را برای
مراجعان فراھم می آورند .اين دکانھا ھنوز تبديل به باشگاه نشده اند .تنھا حق
دارند به مراجعان امکان دھند به اينترنت دسترسی محدود داشته باشند .در
قياس با دو کشور نزديک مانند ترکيه و سوريه ،فضاھای اينچنينی اينترنتی در
ايران سخت محدود و کنترل شده است .درترکيه حتی کوچکترين شھرھا و
روستاھا به جوانان و نوجوانان امکان می دھند آسان به ھر تارنما و موضوعی
که می خواند نگاه بيندازند.
جمھوری اسالمی از آغاز انقالب  ۵٧مدام خود را در معرض خطر تکنولوژی
جديد تعريف کرده است .چرا؟ بايد قادر بود اين ھراس را به پاسخی ريشه ای
سپرد .نخستين محدوديت جمھوری اسالمی تصور از زندگی ساده و تأمين
سادگی در زندگی برای مؤمنان بوده است .آنچه رخ داد درست برعکس اين
تصور بود .نظام اداری پيشرفته و به ارث رسيده از دوران پھلوی ،نظام
ايدئولوژيک جمھوری اسالمی را با بحران دست به گريبان ساخت و ھرچه
پاجلو گذاشت بغرنجی بيشتری را به جان آزمود .تکنولوژی يکی از اين
عرصه ھای بغرنجی آفرين بوده است .از سوی ديگر محدوديتھای فقه شيعی
اجازه نمی داد ھر روز جلوه ای تازه وارد زندگی عمومی شود که با آن در
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اساس بيگانه بوده است .روزی در دانشگاه امام صادق به يکی از اين
آقازادگان که مدعی بود فقه شيعی برای ھمه ی مسائل زندگی پاسخ دارد گفتم
شما در زمينه ی معماری مدرن چه نظری داريد؟ سکوت کرد .در واقع فقه
شيعی نمی دانست حاال که تصوير برداری و تلويزيون را پذيرفته است چرا
بايد در برابر ويدئو مقاومت به خرج دھد؟ مرحله ی سوم را بايد ميزان آمادگی
نظام اداری – نظارتی رژيم تازه به قدرت رسيده دانست .کارگزاران نمی
دانستند در برابر تکنولوژی تازه چه کنند؟ ھمان کسانی که پرونده ی مرا در
شورای امنيت ملی به علت ويدئو مطرح کرده بودند ،درست ھمان کسان
پسانتر دستگاه بزرگی برای توليد ويدئوھای مجاز و توزيع و فروش آنھا راه
انداختند .اين فرصت طلبی جمھوری اسالمی نشان می دھد اين نظام نه به
چيزی پايبندی دارد و نه با چيز ی برای ھميشه مخالفت نشان خواھد داد.
تھمتی که به اين نظام نمی چسبد ھمانا پايبندی به اخالق متعارف است .ھر چه
به سود بقای نظام است مجاز است و برعکس ھرچه به بقای نظام آسيب
برساند  ،غير مجاز است و زيانبار.
جمھوری اسالمی در ارتباط با فناوری جديد سياستی تجربی به اجرامی گذارد.
نخست باھرچه که نا آشناست مخالفت می کند و سپس جوانان و دوروبريھای
خود را می اندازد وسط تاھمان فناوری را فرابگيرند و از ھمان راه اسباب
تسلط برآن را فراھم بياورند و ھرجاھم که الزم باشد به مدد ھمين دانش تازه
کسب شده و با توسل به روشھای مشابه به جنگ با معاندان بروند و برمخالفان
نيز چيره آيند .آنچه در اين مجموعه ی فرصت طلبانه و به اعتباری بايد گفت
کوته انديشانه در نظر گرفته نمی شود اين است که کاربرد اين تکنولوژی مانند
ھر فناوری ديگری رفتارھای به کارگيرندگان را نيز در معرض دگرگونی
قرار می دھد .جوان امروزی ھواخواه جمھوری اسالمی ديگر مانند آن جوان
آغاز انقالب که جانش را فدای ھمين رژيم کرد نمی انديشد .اينان دو آدم
متفاوتند .در اين باره سخن زياد است .فقفط يادآورمی شوم پس از برگزاری
انتخابات دور دوم رياست جمھوری احمدی نژاد موجی از رسانه ھا توسط
جوانان مخالف به راه افتاد و عليه رژيم به کار گرفته شد .رژيم اين موضوع
را به سرعت دريافت و بودجه ی گسترده ای در جھت راه اندازی انواع
تارنماھا و شبکه ھا به کارانداخت .جوانان فرصت طلب که نمی خواھند ھيچ
امکانی را از ديده دوردارند به اين سپاه مصنوعی پيوستند .حاال فرض براين
است که جمھوری اسالمی از نظر ميزان استفاده از فناوری مشابه با مخالفان
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خود در داخل و خارج در يک سطح قرار دارد .تفاوت عمده در اينجاست که
مخالفان به طور عمده داوطلبانه به اين کاررومی آورند و ھواخواھان جمھوری
اسالمی که اين عمل را به صورت شغل و حرفه دنبال می کنند در معرض
تغيير قرار می گيرند.در بھترين حالت يک اکبر گنجی متحول شده کسی است
مانند يک مخالفی که پيشتر ھم ديده می شد و در صف جکومت قرار نداشت.
کم نيستند کسانی که در دستگاه ھای جمھوری اسالمی کار می کنند و چشم
دوخته اند به خارج از کشور و دريافت امکاناتی در آنجا .تمام کسانی که به
روزنامه ھای اصالح طلب پيوستند خواستار يک برچسب »روزنامه نگار«
بودند تا بتوانند در نخستين فرصت در خارج از ايران پناھدگی يا اقامت دست
و پا کنند يا به يکی از رسانه ھای فارسی در آنجاھا بپيوندند.کسانی ھم که از
دستگاه ھای جمھری اسالمی حمايت فروان کسب کردند تا بنگته ھای نشر و
فرھنگی راه بيندازند بيشتر اين حمايتھا را در راه تأمين اقامت در خارج از
ايران به راه انداختند .ھيچگاه در تاريخ معاصر ايران يعنی از مشروطيت به
اين سو اين ھمه آدم دوزيستی نداشته ايم.در اين باره در رساله ای ديگر
بازتوضيح خواھم داد.
 -١٣ارتباط ميان سياست و فرھنگ ارتباطی است چند وجھی .با جلوه ھای
متعدد .سياست به ھمان ميزان بخشی از فرھنگ است که بخشی از سياست
فرھنگی نيز به شمار می رود .سياست فرھنگی جامع و دموکراتيک خاصه
خواستار مشارکت توليد کننده ی کاالھای فکری فرھنگی است و از اين گذشته
به مشارکت مردم عادی در عرصه ی فعاليتھای اھميت می دھد .در برخی از
حوزه ھا ،سياست فرھنگی قادر است ضوابط معينی وضع کند و از راه
نظارت بر ھمين ضوابط بازده فرھنگ را به ميزان معينی سازماندھی کند .بی
ترديد اما سياستمداران نمی توانند حتی در چنين مواردی سياست نظارت را
دوره ای طوالنی با موفقيت پی بگيرند .تا ھنگامی که توليد کنندگان
فرھنگی
،آفرينندگانی پويا باشند و انديشه ھايی متفاوت بپرورانند ،سياست
ِ
نظارتی از حد معينی وراتر نمی رود و به ھر حال نظارت ،آفرينش به بار
نمی نشاند.
جمھوری اسالمی در آغاز انقالب اعتماد به نفس در خور توجھی از خود به
نمايش گذاشت و تصور برآن بود که می تواند در ھمه ی عرصه ھای فرھنگ
و ھنر،محصوالتی متفاوت از گذشته و برجسته ارائه کند .در بيشتر موارد اما
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در ھمان آغاز ،توليد فرھنگی تبدل گشت به نظارت فرھنگی و سر انجام ھمين
نظارت آميخته شد با فساد .عرصه ی سينما يکی از بارزترين نمونه ھای اين
دست از سياستگذاری به حساب می آيد .توليد سينمايی در ابتدا ھدفش توليد فيلم
اسالمی بود يا حداقل رواج ضوابط اسالمی در توليد سينمايی .اين جريان
ھمراه گشت با فساد عنان گسيخته در بنيادفارابی .سينمای اسالمی به بار
ننشست .يک سياست دو مرحله ای طراحی شد .در مرحله ی نخست ھمان
فيلمسازان پيشين را که اندکی با دوربين آشنايی داشتند آوردند،دستی به سر و
گوششان کشيدند و پوزه ای به دھانشان بستند وتشويقشان کردند به توليد
فيلمھای سينمايی ولرم .محصوالت چنين سينمايی حاال ديگر نه اسالمی بود و
نه چيزی ديگر .ھمين محصوالت را اما به بازار عرضه کردند و به جشنواره
ھا روانه ساختند.
در مرحله ی دوم وقتی ديدند توليد اين نوع از محصول سينمايی چندان دشوار
ھم نيست،شروع کردند به شبيه سازی .دوربين دادند به دست بچه ھای خودی
و گفتند اين گوی و اين ميدان و اين ھم پول به ھر ميزان که بخواھيد .توليد
ناشيانه ی نخستين به تدريج تبديل شد به چيزی در حد ھمان رژيم پيشينيھا .تنھا
کمبودشان حضور در جشنواره ھای بيگانه بود .بسترسازی جشنواره ھای
بومی راھی گشود برای حضوردر جشنواره ھای بيگانه .جايزه ھم گرفتند و
شدند برابر.
در عرصه ی شاعری راھی آسان تر در پيش بود .شاعران اسالمی کسانی
شدند که عشق را عشق به خاندان نبوت دانستند،مدح امام نخست و سوگواری
برای فرزند او را رسالت شاعری جلوه گر کردند اما از ياد بردند که در اين
راه به گرد پای عرفان ايرانی نمی سرند .حداکثر شاعرانی ميانمايه می شوند
که نه زبانی نودارند و نه موضوعی تازه .مداحان شيعی و نوحه سرايان
عاشورايی اغلب از اين شاعران گوی سبقت را می ربودند و ھمچنان می
ربايند.
عرصه داستانسرايی را بايد بی ترديد کوتاه ترين قله برشمرد .رمان – توده ای
چنان صحنه ی ساده و مبتذلی فراھم آورده بود که دست اندازی به آن دشوار
نمی بود .اگر رمان توده ای تقليدی از رئاليسم سوسياليستی روسی را ترويج
می داد ،نويسندگان نوپای اسالمی و وزارت ارشادی پشتوانه ای بزرگ و
غرورآفرين داشتند که جنگ ھشت ساله ودفاع مقدس نام گرفته است .اين
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پشتوانه به راستی نه فقط واقعی و ملموس بود ،زمينه ای پرافتخار ھم به دست
می داد تا توليد کنندگان پيشين فرھنگ را در اين حوزه کنار بزنند .با اين حال
پس چرا داستان نويسی اسالمی نتوانست راھی تازه بگشايد و افکار عمومی
کتابخوانان را به خود جذب کند .نخست بايد از کمبود چيزی نام برد که تکنيک
نام دارد .درداستان نويسی کافی نيست نويسنده ای به مدد موضوعی جالب
توجه و حتی مھم به ميدان بيايد ؛ بايد قادر باشد اين موضوع را درست
بپروراند .به اين جنبه ھاکه سخت شناخته شده ھستند نمی پردازم .دو ديگر اين
که داستان نويسان ايرانی علی االصول تا جايی که ديده ام  ،به جزيکی دو
استثناء ،فرھنگ عمومی غنی و گسترده ای ندارند .عده ای را می شناسم که
رمان – ايرانی می خوانند و رمان ايرانی می نويسند .اين نوع ادبی در واقع
ازجايی ديگر برآمده است .بايد به مطالعه ی سنتھای خارجی پرداخت و
تکنيکھا و شيوه ھای آنان را درست بررسی کرد .اما ازاين ھم که بگذريم ھر
نويسنده ای صرف نظر از موضوعی که برمی گزيند بايد کتابخوانده و در يک
کالم  ،فرھيخته ھم باشد .اين کمبود درست ھمان چيزی است که درنويسندگان
رمان – توده ای فرياد می کشد،در داستان نويسان اسالمی نيز به وفور مشاھده
می شود .رمان فارسی تبديل شده است به حوزه ای توصيفی و بی رمق که
جذابيتی ندارد و با عنصرماندگاری ادبی يکسره بيگانه است .تجربه ھايی ھم
که زير عنوان رمان پست مدرن به اجرادرمی آيد به واقع برگرفته ی انديشه و
آزمون نويسنده ای ديگر است در فرھنگی ديگر .پرداخت ضعيف،ضعف
انديشه وسرھم کردن صحنه ھای ناجور را بايد از خصوصيات عمده ی داستان
نويسی فارسی دانست.
 -١۴موسيقی در جمھوری اسالمی سرنوشتی متفاوت داشته است .رسانه ای
بوده است که در جريان شکلگير ی انقالب به صورت شعارھای موزون و
آھنگين در ميان مردم رواج يافت و سپس تبديل گشت به سرودھای انقالبی و
سرانجام درجازد در تشبه جستن به موسيقی سنتی .در آغاز ارکستر سمفونی
نوپای ايران را با پا پس زدند وسپس بادست جلو کشيدند .رھبران قديم اين
ارکستر را به ھمکاری خواندند و رھبرانی جديد نيز برای آن به کار گماشتند.
تقليد از شجريان به صورت يک عمل حرفه ای جريان يافت اما نتوانست رونق
و شکوفايی او را به بارآورد .طرد زنان از صحنه ی موسيقی بی ترديد فاجعه
آفرين شد .در نتيجه صحنه ی اصلی موسيقی ايران نخست به خارج از کشور
انتقال يافت و در گام بعد به صورت زيرزمينی در خود ايران به حيات خود
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تداوم بخشيد .اين دو نوع موسيقی ھردو دارای اھميت اند .يکی از خصوصيات
موسيقی کنونی در جمھوری اسالمی بی ترديد موسيقی زيرزمينی است
.بسياری از جوانان کارگر را ديده ام که در گروه ھای نوازندگی عضويت
دارند و شبھا پس از کار با ھمگنان خود به تمرين و نوازندگی می پردازند .در
خارج از ايران نخست لس آنجلس گامی عملی برداشت اما االن گروه ھايی
تشکيل شده و می شوند که در سراسر جھان پراکنده اند .شايد نتوان ھيچ
جريان فرھنگی ديگری در دوران جمھوری اسالمی را به اين حد نيرومند و
گسترده و در عين حال آفريننده شناسايی کرد .اين جريان در اساس نوعی
فرھنگ متفاوت با فرھنگ حکومتی و سياست فرھنگی رسمی را به نمايش می
گذارد و به نوبه ی خود جنبشی خودانگيخته را به بار می نشاند و بازتوليد می
کند .اگر فرھنگ موازی يک معنا داشته باشد بی ترديد در ھمين توليد
موسيقايی جوانان و گروه ھای داخل و خارج بازتاب پيدا می کند.
موسيقی کنونی ايرانی که در ھمه ی شکلھای برشمرده جريان دارد در
ھمانحال بانگ اعتراض جوانان است .ناخشنودی نسلی را به نمايش می گذارد
که می خواھد با زمانه اش ھمراه باشد و در آزادی و در پرتو دموکراسی
فريادبزند .محصوالت موسيقايی ايران را نمی توان به اين حد از اختصار
معرفی کرد و به سنجش سپرد .تأثير پذيری از بيرون،ترانه سراييھای خاص و
زبان ترانه ھا و انواع ريتمھا و سازھا ھمه و ھمه از اھميت برخوردارند  .در
کنار چنين مجموعه ای بايد گروه ھای فعال در عرصه ی موسيقی را شناسايی
کرد و ھم افراد را يک به يک شناخت و ھم نحوه ی تشکيل ھر گروه را .فيلم
سينمايی »کسی از گربه ھای ايرانی خبرندارد« توليد ضعيف و سستی بود که
نتوانست ھيچ جلوه ی برجسته و چشمگير و خالقی را از اين حرکت فرھنگی
بزرگ ماندگار سازد.
 -١۵عرصه ی کتاب و نشررا در دوره ی سی ساله ی استقرار جمھوری
اسالمی بايد غم انگيزترين عرصه ی فرھنگ امروزين ايران برشمرد .ھيچگاه
ضابطه ی روشن و مشخصی در چارچوب مميزی شکل نگرفت .ھربار
مديريتھای تازه در بخش سانسور کتاب روشھايی تازه در پی گرفتند و ھمه را
آشفته خاطر ساختند .اندکی فروکش سختگيريھا ھماره به دنبال خود غالظ و
شداد به بارنشاند .تازه واردان براين تصور بودند از اين راه می توانند ھمه را
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مھارکنند .وقتی بابن بست روبه رو شدند آن گاه باز اندکی پرده را کنار زدند و
لفاظی به راه انداختند.
اکنون اين سياست دارد آھسته آھسته با دشواريھايی جديد مواجه می شود .در
نديک و در مقابل دانشگاه تھران افرادی انواع لوح فشرده می فروشند حاوی
کتابھای مختلف .در ضمن ھرمؤلفی می تواند به ھر حال به شکلی ھرچند
ناخوشايند و محدود اثرممنوعه ی خود را در اينترنت در معرض ديدھمگان
بگذارد .درست است که حق تآليف و حراست از اين حق را به مخاطره می
افکند با اين حال می توان از اين راه اداره ی سانسور را دور زد و انديشه را
به امواج گسترده سپرد .تکنولوژی جديد ابعاد ناشناخته ای دارد .ھمين که
جوانان بتوانند به اينترنت دسترسی بيابند فی نفسه به معنای آن است که می
توانند بالقوه به ھمه چيز موجود در شبکه ی جھانی دسترسی داشته باشند .حاال
سانسور شده است کاری عبث که حداکثر پانصد نفر بلکه ھزار نفر را محروم
می کند .با تحول تکنولوژی اين موانع نيز به تدريج برطرف می شوند.
آنچه در اين ميان درست به بررسی سپرده نشده است رفتار ناشران ايرانی
است.ناشر ايرانی موجودی است چندچھره مانند بسياری ديگر از صاحبان
مشاغل در ايران اما ھمواره خود راپشت اھل قلم پنھان ساخته است و حتی
وانمود کرده است با سانسور مخالفت دارد و از حق اھل قلم به دفاع برمی
خيزد .ناشر ايرانی نه تنھا بيشترين ظلم را براھل قلم واردکرده است،بل خود
يکی از ابزار اعمال سانسورنيز بوده است .در آغاز سانسور به دست اينان
انجام می شد و بعد اگر نويسنده ای گرفتار سانسور اداری می شد به معنای آن
بود که توانسته است ناشررا دور بزند و از نادانی او بھره بگيرد اما سرانجام
به دام تيغ سانسورچيان حکومتی افتاده است .بديھی است که در اينجا ھم به
استثناھا نمی پردازيم .می خواھيم خصوصات غالب يک جريان را بنمايانيم.
ناشران ايرانی به جز چند استثناء ھمه با دستگاه سانسور در وزارت ارشاد
ارتباطات خصوصی دارند .اين جماعت امنيتی سانسورچی در ضمن آغشته
است به فساد .ناشر ايرانی خوب می داند چگونه از اين گرايش به فساد بھره
بجويد .پيش از انقالب شماری از ناشران دو چھره داشتند  .ھم از دستگاه بھره
می جستند و ھم با مخالفان به خصوص با توده ايھا حشر ونشر داشتند .کتابھای
دگرانديشان را به چاپ نمی رساندند و کتابھای نامطلوب چاپ شده را توزيع
نمی کردند .در آن ھنگام ھر ناشری يک کتابفروشی ھم داشت تا به بحران
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مالی گرفتار نيايد .اين دوشغلی بودن به ناشران مدد می رساند با ھم در تبادل
قرار گيرند و با اجماعی ھر چند کوچک کتابھايشان را پخش کنند و به فروش
برسانند .در آن وقت از مافيای جلوی دانشگاه تھران سخن می رفت  .جمھوری
اسالمی پس از استقرارترفند تازه ای به کاربست .حجب و حيای رژيم پيشين
را کنار گذاشت و به دست خود و با صرف ھزينه يبسيار تعداد در خور توجھی
ناشر به راه انداخت .از اين گذشته ناشران مطلوب خود را با کاغذھای حمايتی
و خريد يکجای تعداد در خور توجھی از کتابھايشان به بيشترين سود ممکن از
اين حرفه رھنمون ساخت .به عالوه تيراژھايی باورنکردنی برای کتابھای
سفارشی خود ممکن ساخت .کتابھای خمينی و مطھری و کتابھای دعا و آداب
مذھبی آن قدر به چاپ رسيد که در تصور نمی گنجد .مشتريان عمده ی اين
دست از کتابھا دستگاه ھای ارتشی و امنيتی و سپاه بودند و سفارش دھندگانشان
ادارات ايدئولوژی يا دستگاه ھايی از ھمين نوع .
اين بلبشو وضعيت تازه ای بود که به ذھن ھيچ کس نمی رسيد .برخی ازاين
ناشران تازه رسيده برای آن که بتوانند خود را جابيندازند يکی دو کتاب بحث
انگيز نيز به چاپ می رساندند .خانه و جايگاه ھمه ی اينان اتحاديه ی ناشران
بود که به تدريج افتاد به دست توده ای تبارھا .عمده ترين نقش فرھنگی توده
ايھا در جمھوری اسالمی در کنار تخريب شخصيتھای ملی و مستقل،توجيه
حضور وابستگان حکومتی در ھر رشته واصوالً ھمه جا بوده است .برخی از
اين ناشران توده ای در ھمين اتحاديه مميزان وزارت ارشاد را تحت حمايت
خود می گرفتند  ،آنان را مجلسی می ساختند  ،کارشان را عرضه می کردند و
وانمود می ساختند اينان فريب خورده اند و نمی خواھند کسی را بيازارند .اگر
کاری می کنند ازروی ناچاری است  .ھمين ناشران چپ مسلک ھرکه در
رزيم پيشين کار می کرد با تھمت و شايعه پراکنی طردميکردند و آثارشان را
خوار می شمردند و طردمی کردند .فريدون مشيری يا نادرنادرپور ساليان
دراز در صف طردشدگان جاداشتند .طبيعی است که حسادت شاعران توده ای
ھم در ترويج اين چنين دواريھايی سخت مؤثر بوده است .ھمين ناشران توده
ای اما با امنيتھايی ارشاد روابط خاص می پروراندند که جايی ديگر بايد به اين
چيزھا اشاره داشت .اين نوع روابط توده ايھا با امنيتيھا البته چيز تازه ای نبود
اما نکته در اينجاست که اين روابط  ،آشکارا به حوزه ی نشرھم سرايت کرد.
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ناشران ايرانی از بخت بد به اين حرفه روآوردند .آدم فرھيخته ای در ميانشان
ديده نمی شد .فرھيختگان يا دانش آموختگانی که بعدھا به خصوص پس از
انقالب به اين حرفه پيوستند در يک چشم به ھمزدن بساط را جمع کردند و با
اين صحنه وداع گفتند .آنان که ماندند ھمان ناشران قديم بودند به اضافه ی
ناشران حکومتی و ناشران توده ای .با اين حال نبايد تصور کرد موضوع نشر
و ناشران به ھمين حد ختم می شود .بامزه اين که ھمين حضرات حاال راه
افتاده اند و مدعی فرھنگسازی ھم شده اند .ھريک رسم الخطی واحد برای خود
تھيه کرده است و مؤلف را صرف نظر از سابقه و اعتبارش وادار به پذيرش
اين رسم من درآوردی می کند .نويسنده ای ھم که به اين کار تن ندھد کتابش را
در نسخه ی نھايی بی آن که به او بگويند از سر انتقامجويی ويران می سازند.
اين عمل را تا حال دو بار برسر اين قلم درآورده اندبه بدترين شکلی تجربه
کرده ام .اين ناشران تنی چند دختر بچه و پسربچه دور خود جمع می کنند و با
راه انداز ی اندکی روابط خصوصی ھر نويسنده ای را از ايستادگی باز می
دارند و حتی تھديد می کنند .اين ناشران از درون فاسدند ،از برون با دستگاه
مرتبط و در ارتباط با نويسنده مستبدند و بی رحم.
 -١۶چنانکه پيشتر آوردم نمی خواھم در اينجا تمامی ابعاد و خصوصيات و
جلوه ھای سياست فرھنگی و مديريت اين سياست را در چارچوب جمھوری
اسالمی بشکافم و نظر خود را در باره ی آنھا به بيان درآورم .ذکر گوشه ھايی
از اين سياست بدان سبب است که بتوانم حداقل بخشھايی از چھره ی اين
سياست را بنمايانم تا سخنان طرح شده در اين نوشته بی اتکاء به مثال و نمونه
نباشد .کوشيدم به نمونه ھايی از سياستھای فرھنگی سنتی و سياستھای نوين
فرھنگی اشاره کنم وگرنه سياستھای فرھنگی اسالمی در برابر کتاب يا در
ارتباط با حفظ ميراث فرھنگی ،در برابر انجمنھا و گردھمآييھای فرھنگی ،در
برابر مطبوعات،سازمانھای فرھنگی جھانی يا موسيقی و ديگر حوزه ھای
ھنرھرکدام بررسيھايی جداگانه ای را می طلبند .فعالً ما در کل از خود می
پرسيم آيا می توان در جھان امروز زيست و در برابر پديده ھای نوين فقط
واکنش کرد و ھر بار براثر ناچاری برخی چيزھا را پذيرفت و برخی را
نپذيرفت؟ روشن است که سياست واکنش کردن در برابر دستاوردھای فناورانه
و فرھنگی و ھنری در جھان و در حوزه ی تمدن خود ھر حکومت و ھر
فرھنگی را از روآوردن به يک سياست فعال بازخواھدداشت و آسان پسندی را
که چيزی نيست جز عکس العمل کردن ترويج خواھد داد .آسان پسندی يعنی
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کاھلی و سستی و به بيان ديگر يعنی روی گرداندن از بغرنجيھا و پيچيدگيھا.
جمھوری اسالمی به جای آن که به آينده بينديشد ،واکنش می کند يعنی از
خالقيت بيزار است و متنفر .بديھی است که در چنين وضعی جھان در انتظار
ھيچکس نخواھد ماند .ھر که نتواند بيافريند و از آفرينش ديگران به نحوی
مثبت بھره بجويد ناچار واکنش می کند و در نھايت مصرف کننده ای منفعل
می شود .در چنين وضعی جھان آفريننده برما تأثير خواھد گذاشت،نه ما براين
جھان .درچنين وضعی جھان آفريننده اجازه نخواھد داد ما رشد کنيم زيرا ما را
مصرف کننده ای می خواھد در مقياس جھانی .سياست فرھنگی فعال خواستار
آن است که عرصه ی فرھنگ فعاالنه عمل کند ،دست به گزينش زند و در
جھان آفرينش سھم بگيرد .فعال بودن يعنی آميزش با فرھنگھای ديگر،منفعل
بودن يعنی تن دادن به بدترين چيزھا.
حکومت برآمده از انقالب  ۵٧ھماره از ھمان آغاز انحصارطلب بوده است و
سعی داشته است ھمه چيز به ويژه فرھنگ را در حيطه ی نظارت خود
درآورد و در برابر ھرآنچه که تصور می کند غير اسالمی است سد ايجادکند.
به خصوص حکومت کوشيد پديده ی ليبرال را با تمام قوت طردکند و نگذارد
انديشه ھای ليبرال برمؤمنان چيره شود.از اين بابت رژيم اسالمی تامدتھا از
حمايت نيروھای چپ سود می جست .ھم از بابت آن که ساختار دولت بايد
تقويت شود و ھم از بابت آن که اجازه ندھد ليبرالھا تاخت و تاز کنند .نکته ی
در خور توجه اين است که ما در طول انقالب اسالمی تعريف واحد و
مشخصی از» ليبرال« نداريم .در ھر مرحله افراد و گروه ھايی از مخالفان با
اين نام از ميدان رانده شده اند يا محکوم و بدنام گرديده اند .ليبرال در يک کالم
ھر چيزی است که بخواھديا بتواند تماميت قدرت اسالمی را خدشه دار سازد و
به آن آسيب برساند .چپ انديشان که آتش بيار معرکه بودند سرانجام به
آمريکايی بودن متھم شدند و آنان ھم که با شوروی ارتباط تنگاتنگ داشتند
محکوم گشتند و در آتش خودآورده سوختند.
ھرايرادی به انقالب اسالمی بگيريد نمی توانيد اين واقعيت را انکار کنيد که
اين انقالب ھمواره در برابر عنصر غير خودی به گونه ای متحد و ھمسان
واکنش نشان داده است .طبييعی است نخواھد از اين بابت فريب خورد و
نگذارد اغواشود .آنچه انقالب اسالمی را وامی دارد گفتارھا و سخنان و انديشه
ھای غيرخودی را بپذيرد مصلحت است نه غلفت .اين دو را نبايد باھم اشتباه
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گرفت .اين رژيم به خاطر بقايش تن به مصلحت می دھد و اين عمل را آگاھانه
به انجام می رساند .گاه ديده ام خام انديشان در مرحله ای پنداشته اند رژيم
انقالب اسالمی سست شده است و راه کژکرده است درحالی که ھمه ی اين
راست رويھا و چپ رويھا و ميانه رويھا جلوه ھای مختلف سياستی واحد بوده
است  :مصلحت مقدم است برھر چيز ديگر .حکومت اسالمی حتی اگر ايجاب
می کرده است و ضرور می ديده است اصل را فدای استمرار و تداوم کل نظام
می کرده است .از سوی ديگر و با نگاھی متفاوت می توان گفت اتخاذ
سياستھای مبتنی بر مصلحت به معنا ی آن است که نظام فرھنگی اسالمی در
معرض تأثيرپذيری است و درست ھمين تأثيرپذيريھای برآمده از مصلحت
طلبی می توانند در درازمدت برساختار کل نظام آثاری جدی و ماندگار برجا
بنھد و چھره ی آغازين اسالمی اين نظام را دستخوش تغييرھای ژرف بسازد.
 -١٧سياست فرھنگی جمھوری اسالمی را نمی توان به بحث گذاشت بی آن
که سخنی از حجاب اسالمی به ميان آورد .فرھنگ حجاب چنان که مديران
رژيم اسالمی اين حوزه را می نامند يک امر گسترده و ميان وزارتخانه ای به
حساب می آيد .ھمه ی دست اندرکاران فرھنگی و امنيتی و انتظامی در نظام
جمھوری اسالمی موظفند به حجاب توجه کنند و ترويج آن را به ھر سيله ی
ممکن تبليغ کنند و رعايت آن را ازھمه طلب کنند .اين موقعيت پيچيده را نمی
توان به اختصار توضيح داد .تنھا می خواھم اشاره کنم که جمھوری اسالمی
حيثيت خود را در عرصه ی حجاب به حراج گذاشته است .ھمان سان که
رعايت اجباری حجاب به معنای حضور جمھوری اسالمی يا نشانه ای از
حيات اين جمھوری است ،برافکندن آنيز به معنای عدم حضور و موت اين
جمھوری محسوب می شود.اينھا به کنار دستگاه ھای فرھنگی جمھوری
اسالمی مانند ارشاد و راديو تلويزيون موظف شده اند حوزه ی حجاب را با
تمام امکانات خود به نمايش درآورند.ازفيلم گرفته تا سخن پراکنی،از عکاسی
گرفته تا نقاشی  ،از برنامه ھای نمايشی گرفته تا مجسمه سازی و موسيقی
وجزآن ،ھمه بايد به حجاب دل ببندند .اين سياست اغلب دستخوش تناقض شده
است و در حوزه ھايی به بحران انجاميده است .در سياست خارجی رعايت
حجاب به تمسخر گرفته شد و از ھمه بدتر مانع حضور ايران در اجتماعاتی
خاص گشت .در ميدانھای ورزشی موضوع حجاب و رعايت آن نه تنھا به
مضحکه ی اسالمی  -شيعی انجاميد ،بل حقوق ورزشکاران زن ايرانی را
سخت آسيب پذير ساخت.
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در اينجا خوب است يادآورشوم که موضوع حجاب در آغاز انقالب اسالمی
پيوندی تنگاتنگ داشت با موضوع حقوق زن .به تدريج جمھوری اسالمی اين
دو حوزه را بسته به مورد و بنابرمصلحت تا اندازه ای از ھم جداکرد و
ھمچون دو موضوع مجزی ازھم جلوه گرساخت .در آغاز قرار بود زنان خانه
نشين شوند؛ خانه داری پيشه کنند و از شوھرداری و بچه پروری غفلت
نورزند .اندکی نگذشت که زنان شاغل با سماجت تمام نه تنھا شغل خود را
حفظ کردند بل مسير ورود زنان ديگر را به اداره ھای دولتی گشودند  .به
حکومت قبوالندند کارنکردن زنان می تواند وضع اقتصادی بسياری از خانواده
ھا را درھم فروبريزد .ورود د فزاينده ی دختران جوان به دانشگاه تصويری به
کل متفاوت از آرزوھای گردانندگان انقالب به نمايش درآورد .با اين حال
انقالب اسالمی به ھيچ وجه حاضر نشد ازتن پوش اسالمی زنان ھمچون يک
ھدف حيثيتی درگذرد .از اين رو می توان گفت حجاب در جمھوری اسالمی
نقشی کليدی ايفا می کند .جمھوری اسالمی در اساس با تظاھر به دو جلوه
حيات بيرونی خود را به معرض نمايش می گذارد .نبستن کراوات توسط
مردان ھمراه با ته ريش از يکسو و رعايت چادر توسط زنان از سوی ديگر.
ھر دو طرف در اين جلوه ھا تغييراتی را وارد ساخته اند که از آن حالت کثيف
نمای آغاز انقالب اسالمی فاصله بگيرند .دختران و زنان شھری ھم در اين راه
به حدی پيشرفته اند که دايره ی منکرات آن را بدحجابی می نامد .اين اصطالح
تازه موجب شده است که مأموران دايره ی منکرات بنا به تشخيص خود و
دلخواه تصميم بگيرند و مورد بدحجابی را تعيين کنند.
سياست الزام به رعايت حجاب به تدريج به صورت ابزار سرکوب درآمد و
درست خالف ادعای اوليه ی جمھوری اسالمی خصلتی ابزاری يافت .رژيم
اسالمی می گفت غربيان زن را وسيله می سازند برای مقاصد کااليی خود.
حاال ھمين نظام زن را ابزاری ساخته است جھت واردساختن اجبار ھای
سياسی و فشار برمخالفان.
جمھوری اسالمی در مخالفت با رژيم پھلوی رعايت حجاب را الزامی دانست و
می خواست آنچه را که مدعی بود روزی به زور از سربرداشته شده بوده
است،حاال بايد به زور برسرگذاشت .اما گردانندگان فراموش می کردند که
درھمان ھنگام طبقه ی متوسط بالنده از اين اقدام رضاشاه حمايت می کرد و
حتی به استقبال از آن رفت .از اين گذشته ھمين اقدام رضاشاه به تدريج به
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انتخاب داوطلبانه در زمينه ی حجاب جاباخت و آزادی پوشاک به خصوص در
دوران پھلوی دوم زمينه ای بس گسترده از نظر پشتيبانی اجتماعی کسب کرد.
سرانجام تصور می کنم حجاب تبديل شده است به پاشنه ی آشيل رژيم اسالمی.
در يک لحظه ی نامنتظر ھمين حجابی که اين بار به زور بازگشته است ،
شکستی سخت تحمل خواھد کرد .آنچه که روزی با »زور« واردشد در جھت
خواست بالنده ی اجتماعی و طبقه ی متوسط نوخاسته بود،حاال اما اين اجبار
خالف تمايل اکثريت زنان ايران و در تضاد با عاليق فرھنگی طبقه ی متوسط
قديم و طبقه ی نوخاسته ی حتی ھمين رژيم است .از ھمه ی اينھا گذشته
مترادف گرفتن حجاب با دين ھمان قدر به زيان مذھب می انجامد که يکسان
گرفتن دين با حکومت دينی.
 -١٨کوشش در جھت تنظيم سياست فرھنگی متمايزی با سياست فرھنگی رژيم
پھلوی از آغاز انقالب  ۵٧دغدغه ی گردانندگان جمھوری اسالمی به حساب
می آمد .تصور براين بود که اتکاء به فقه شيعی چنان جامعيتی به دست می
دھد که به سھولت می توان به چنين ديدگاھی روآورد .پيرو اين ديدگاه
بنيانگذار جمھوری اسالمی فرض می کرد در ھمه ی زمينه ھای قادر است
فرھنگی ديگر به جامعه عرضه کند .اين انديشه و اين تصور چنان با سرعت
به شکست تن داد که باورکردنی نمی نمود.
در آغاز مخالفت با فردوسی ھمان قدر شدت و حدت داشت که مخالفت با زبان
فارسی ھمچون زبان ملی و فرھنگی ايران چه رسد به حوزه ی تمدن ايرانی.
زبان مقدس ھمانا زبان قرآن بود ودر نتيجه زبان عربی خودبخود تبديل شد به
زبان مقدس .اين استنباط نادرست که زبان کتاب الھی را تنھا زبان معتبر
فرض کردند به تضعيف زبان فارسی در سالھای آغازين انقالب انجاميد .يک
نکته ی ديگر نيز به نقويت زبان عربی منجرشد .روحانيت می خواست زبان
درسی خود را تبديل کند به زبان ملی و دست کم به زبانی برابر زبان ملی .از
اين گذشته بخشی از روحانيت تصور می کرد می تواند به مدد زبان عربی
معضل زبانھای قومی را از ميان بردارد و جانشين ھمه ی زبانھای رايج در
ايران شود .البته که اين تصور عبث بود.
کوشش در جھت خوار شمردن زبان فارسی در سالھای نخست پيروزی انقالب
اسالمی از پشتيبانی دو جناح چپ و قومی نيز برخوردار شد .جنون مخالفت با
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زبان فارسی به گونه ای نينديشيده و سطحی در ھردوسو رواج داشت .چپ
مخالفت خود را با زبان فارسی ناگفته تابع سياستھای ضدايرانی اتحاد جماھير
شوروی سامان داده بود .قوم انديشان مخالف زبان فارسی سياستھای عناد خود
را بازبان فارسی متأثر از نوعی ناسيوناليسم قومی و گسست از ايران پی
ريزی می کردند و البته از تأثيرپذيری از چپ انديشی باکی به دل راه نمی
دادند.
مديران انقالب اسالمی در آغاز در برابر زبان فارسی روشی ستيزه جويانه
اتخاذ کردند و برزبان عربی چنان که آمد به اعتبار قرآن تأکيد گذاشتند .نطقھا
و سخنان اوليه ی مديران نشان می دھند که گرايش به زبان عربی سخن
نيرومند بوده است و زبان فارسی را نماد ناسيوناليسم پھلوی می دانسته اند.
تناقض استداللی رھبران جمھوری اسالمی به خصوص در اين مورد نيز قابل
رؤيت است .ازسويی اين رژيم وابسته به بيگانان معرفی می شده است اما از
سوی ديگر ھمه ی تجليات فرھنگی رايج در ايران را ناشی از ناسيوناليسم
پھلوی می شناسانده اند .ھرد و جنبه در اين تناقض ساختاری مردود به حساب
می آمده اند .پس می بايد فرھنگی درونی و اسالمی پرورده می شد تا متناسب
با اسالم باشد نه برگرفته از تاريخ و ادب ايران به ويژه آنچه که پيش از اسالم
بوده است .در مقدمه ی جلد دوم ايران شناسی از يکی از مديران وقت
جمھوری اسالمی نقل کرده ام که گفته بود ايران پيش از اسالم محلی از اعراب
در تاريخ ايران ندارد و تازه آنچه که از آن دروان می شناسيم از نوشته ھای
پس از ورد اسالم است ١٤٩.اين استدالل سخيف معرف طرز تفکر گردانندگان
جمھوری اسالمی بوده است در يک دوره ی طوالنی و حتی اکنون با اين
تفاوت که حاال آموخته اند سخن خود را به گونه ای ديگر برزبان برانند و از
اين گذشته اين حوزه ھا را که فزاينده از استقبال مردم برخوردار شده اند دست
آموز کنند.
پس از دوره ی آغازين و پس از اتمام جنگ تحميلی به تدريج مديران رژيم
دريافتند خصومت با زبان فارسی به سودشان نيست .ھمينان در پاکستان که
کالسھای زبان فارسی را تعطيل کرده بودند .ھمه چيز گرايشی عربی يافته بود
و نفوذ عربستان سعودی در آنجا رشدی فزاينده و غير قابل تصور را به رخ
.١٤٩اين سخن را نصرﷲ پورجوادی در يک جمع بزرگ که به ايرا ن شناسی اختصاص يافته بود برزبان راند
؛ به خصوص که می خواست وضعگيری صاحب اين قلم راکناربزند و ايران شناسی را برابر بگيرد با اسالم
شناسی.
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می کشيد .عربی گرايی در آسيای مرکزی به زيان ايران انجاميد و مردم را
حيرت زده ساخته بود .ازسويی عربی توانسته بود زبان فارسی را به دست
صاحبان خود اين زبان کنار بزند و از سوی ديگر رقيب نيرومندی چون زبا ن
ترکی را که به ھرحال زبان مردم برخی از نواحی بود  ،بی اعتنا به زبان
فارسی رواج می داد.
با ھمه ی اين احوال زمامداران جمھوری اسالمی می گفتند درست است که
زبان اول ايران طبق قانون اساسی زبان فارسی است اما زبان اول مذھبی
ايران را بايد زبان عربی دانست نه زبان فارسی .در عين حال ھمين زبان
عربی را زبان دوم ايران می نماياندند .اين سخن نيز اعتباری نداشت .به
راستی در ايران مردم بيشتر از عربی بسته به ناحيه با ترکی
آذربايجانی،مازندرانی ،گيلکی ،بلوچی و جز آن آشنايی داشتند و دارند.
سياست عربی گرايی در ايران جمھوری اسالمی ريشه ھايی بس عميق دارد و
به زبان تنھا محدود نمی شود .در اينجا ولی ما تنھا به سياست زبانی توجه می
کنيم .به ياد بياوريم که خطبه ھای نماز جمعه با عربی آغاز می شود و با
عربی به پايان می رود.در مدارس به آموزش زبان عربی سخت توجه شده
است غافل از اين که موجی از امتناع و حتی انزجار در ميان دانش آموزان و
دانشجويان نسبت به زبان عربی و يادگيری آن سربرآورده است .از ياد نبريم
که خلخالی و افرادی چون او از فردوسی با بی احترامی يادمی کردند و ھمو
خواستار ازجابرداشتن مجسمه ی فردوسی بود .با اين حال نتوانست اين کار را
به انجام رساند .ھم مجسمه ی فردوسی برجا ماند و ھم نام اين ميدان که ميدان
فردوسی است .سکوت خشمگين مردم اجازه نداد خلخالی يکبارديگر بی خردی
خود را رسانه ای سازد .او که ارامگاه رضاشاه را در ھاله ای از جنون و
خردستيزی ويران ساخته بود و نفرت ورويگردانی مردم را به جان خريده بود
 ،اين بار در فوران تنفر مردم فرو غلطيد و فرو رفت.
جنگ ھمه چيز را زيروروکرد و طبيعی می نمود که مديران انقالب اسالمی
ازتأثيرگذاری امواج اين دگرگونی عظيم در امان نمانند .تنھا و سيله ی تھييج و
بسيج مردم در صحنه ی جنگ زبان فارسی بود ،نه زبان عربی .درست است
که خطبه ھا وشعارھايی به عربی سرداده می شد اما بسياری از نوحه ھا را
فارسی می سرودند و می خواندند و از اينھا مھمتر ارتباط با ھمه ی رزمندگان
تنھا به يک زبان امکانپذير می گشت .صرف نظر از اين که زبان مادری چه
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زبانی بوده باشد روشن شد که زبان فارسی ھم به صورت زبان ملی عمل کرده
است وھم به شکل زبان ميانجی .درست ھمين دو نقش است که جايگاه زبان
فارسی را درايران روشن و استوار می دارد .توده ھای حاضر در صحنه ھای
جنگ تنھا به مدد زبان فارسی با يکديگر ارتباط برقرار می کردند .در لحظات
حساس که جان ھر زمنده ای مطرح می شود تنھا به زبان فارسی بود که می
شد به ياری ھم شتافت و رزمندگان را به ھم پيونداند.
از اينھا که بگذريم به خصوص پس از انتشار مقاله ی معروف اين قلم به نام
»زبان فارسی و توسعه ی ملی« در نشريه ی آدينه توجھی به فزاينده به نقش
زبان فارسی در عرصه ی سوادآموزی معطوف گشت .حکومت حاال دريافت
ريشه کن کردن بی سوادی تنھا به مدد زبان فارسی ميسر می شود .حمالت تند
و پرخاشگرانه ای که عليه صاحب اين قلم پس از انتشار مقاله ی فوق
سربرآورد ،نتوانست از تأثير گذاری انديشه ھای آن مقاله بکاھد .آن مقاله در
خارج از ايران نيز سخت توجه برانگيزشد و ايران شناسان را ھم سرجايشان
نگاھداشت .در چنين اوضاع و احوالی فرھنگستان زبان و ادب سامان يافت که
مھمترين ھدفش را حمايت از زبان فارسی و گسترش آن اعالم کردند .ھمان
کسانی که در دوران آغازين انقالب دو فرھنگستان رضاشاھی و محمد
رضاشاھی را به سخره می گرفتند و می نکوھيدند سرانجام فرھنگستانی مشابه
سازماندھی کردند که به فرھنگستان سوم شھرت يافته است .متآسفانه عضويت
در اين فرھنگستان بنا به مالحظات سياسی و گروھی سرھم بندی شد.
درقانون اساسی جمھوری اسالمی در اصل پانزدھم چنين آمده است:
»زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است .اسناد و مکاتبات و
متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد و لی استفاده از
زبانھای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس ادبيات
آنھا در مدارس،درکنار زبان فارسی آزاد است «.بی ترديد در زمينه ی مسئله
و سياست زبانی در ايران مضمون اين ماده را بايد گامی به پيش دانست .اما
اين ماده ھم از نظر انشايی خوب تنظيم نشده است و ھم آن که به مسئله ی
زبانی از ديدگاه فرھنگی و تمدنی توجه نکرده است .از آنجا که اين مبحث
پيچيده و نيازمند توضيح و تفصيل است در نوشته ھای ديگرم آن را بسط داده
ام و خواھم داد.

270

در اصل شانزدھم ھمين قانون اساسی راجع به زبان عربی چنين آمده است:
»از آنجا که زبان قرآن و معرف اسالمی ،عربی است و ادبيات فارسی کامالً
با آن آميخته است  ،اين زبان بايد پس از دوره ی ابتدايی تا پايان دوره ی
متوسطه،درھمه ی کالسھا و در ھمه ی رشته ھا تدريس شود «.برخالف ماده
ی پيشين مضمون اين ماده يکسره تبعيض آميز و ناروشن است .ازسويی
اھميت عربی در اين است که زبان قرآن است و از سوی ديگر اھميتش در اين
است که بازبان و ادبيات فارسی آميخته است .اين دو نگاه يکسره از ھم
متفاوتند .می فھمم اگر زبان عربی را به اعتبار زبان قرآن بودن بخواھند
تدريس کنند اما اگر ادبيات فارسی کامالً آميخته با آن است پس بايد ھمين مقام
را برای زبانھای ديگری ھم که با ادبيات فارسی ارتباطی تنگاتنگ دارند در
نظرگرفت يا دست کم آنھا راھم در سطوحی در نظر داشت .اين دوماده نه تنھا
به مسئله ی زبانی در حوزه ی تمدنی اشاره ای ندارند در اصل نيز نمی توانند
ھدفگيری درستی انجام دھند و جايگاه شايسته ی زبانھای خويشاوند و ھمچنين
زبانھای غيرخويشاوند اما رايج در ايران را به نحوی شايسته تعيين کنند.
در اصل پانزدھم آشکارا نخواسته اند واژه ی ملی را به کاربرند وزبان فارسی
را زبان ملی بدانند .زبان رسمی و مشترک به واقع چيزی نيست جز زبان ملی.
ھنگامی ھم که اين قلم اصطالح »ملی« را در عنوان مقاله ی زبان فارسی و
توسعه ی ملی به کارگرفت ناچار شد توضيح دھد منظور از ملی مفھوم
سراسری است نه چيزی ديگر .حمالت عنان گسيخته ای که پس از انتشار آن
مقاله نصيب اين قلم شد از حوصله ی اين نوشته خارج است .تنھا خوب است
ذکر کنم که يک نويسنده ی آذربايجانی که در کانون نويسندگان فعاليت داشت و
پان ترکيسم پيش پا افتاده ای را کرده بود عنوان ھويت طلبی خود ،در ھرجا
که در آن ھنگام نشست وبرخاست داشت گفت اين مقاله به دستور سی آی ای
نوشته شده است .در آن مقطع شنيده بودم عده ای در داخل حکومت و عده ای
ھم از بيرون طرح چند زبانه کردن ايران را در سر می پرورانده اند و زمينه
ھای تصويب و اجرای آن را تدارک می ديده اند .ترديد نبود که خمينی ھم به
مخالفت برنمی خاست .تصور ھمه ی اين حضرات اين بود که از اين راه می
توان پشتيبانی گسترده تری برای حکومت دست و پاکرد .قوم انديشان و چپ
مسلکان ھم اين تصور باطل را می پراکندند و به واقع دست به کاری خطرناک
در آن مقطع می زدند.
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در ارتباط با اصل شانزدھم ھنوز تصور می کنم ضرورت نداشت چنين مطلبی
در قانون اساسی گنجانده شود .حتی اگر باور به اين اصل تا اين حد جدی می
نمود می بايد محتوای آن را در برنامه ھای آمزشی به اجرادرآورند نه آن که
ھمچون يک اصل حقوقی جايگاھی در قانون اساسی برای آن در نظربگيرند.
برعکس  ،ذکر برابری مردم ايران و برخودار بودن اين مردم از حقوق
مساوی از ھر قوم و قبيله  ،انديشه ای بوده است صواب و بجا .در اين اصل
ھمه ی مردم برابرند و رنگ،نژاد،زبان و مانند اينھا سبب امتياز نخواھد بود.
البته انديشه ای است قرآنی و حقوق بشری که به ھنگام از آن بھره گرفته شده
است .اما ناچار بايد بنويسم کاستی اين اصل در اصل بعد نمودار می شودزيرا
مجلس خبرگان نخواسته است از برابری زن و مرد در ھمين جا ياد کند.
در ماده ی بيستم اين برابری جداگانه مورد تأکيد واقع شده است اما با قيد
»بارعايت موازين اسالم«.
نکته ھايی که آوردم تنھا گوشه ھايی از وضع فرھنگ و سياستھای فرھنگی را
در جمھوری اسالمی نشان می دھند .درنوشته ھای ديگربه مطالب مختلف
اشاره داشته ام و در آينده نيز ھرگاه فرصت دست دھد چنين خواھم کرد .اين
حوزه ی پيچيده را بايد بارھا وبارھا بررسيد .کسانی که تصور می کنند با
اصطالح ساختگی »مھندسی فرھنگی« قادرند »فرھنگسازی« کنند راھی خطا
می پيمانند .به اين مقوله نيز جداگانه می پردازم.

انديشه مھر -١٣٨٩خرداد ١٣٩٠
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وﯾﺪ ﻮ ،رﺳﺎ ای ک

1

فھرست
نگاھی به موقعيت يک رسانه ی خطرناک
گذری و نظری .خطر ھجوم ضد فرھنگی گشايش ويدئو کلوپھا
گذری ونظری .بازگشايی مراکز عرضه فيلمھای مجاز ويدئو
مسلح شدن به سالح آفرينش ھنری
خبرنام ه داخل ی .وس ايل ارتب اط جمع ی – معاون ت فرھنگ ی س ازمان تبليغ ات
اسالمی
ورود و فروش ويدئو ھمچنان موضوع است
جمھوری اسالمی ايران -فرھنگ و وزارت ارشاد اسالمی
چند تن از اشاعه دھندگان فساد و عوامل توزيع فيلمھای مبت ذل وي دئويی دس تگير
شدند
ماموريت ماھواره چيست؟
 ٨٩دستگاه ويدئو غيرمجاز کشف و ضبط گرديد
درخواست مع اون دادس تان تھ ران از وزارت ارش اد و س ازمان تبليغ ات اس المی
برای عرضه فيلمھای مجاز ويدوئی
نامه وارده -منبع مطلق استفاده از ويدئو کاری عبث است
ويدئو ،حال و آينده
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تکليف »ويدئو« را روشن کنيم
ويدئو؛ باالخره تکليف چيست؟
ويدئو و تبعات فرھنگی آن در جامعه
ضرورت »جھاد فرھنگی«

1

نگاھی به موقعيت يک رسانه خطرناک

١

چنگيز پھلوان

در يکی از روزنامه ھای عص ر تھ ران در  ٢٩ارديبھش ت  ١٣۶٩ص فحه ی ١٨
خبری بود راجع ب ه »ط رح بازگش ايی و فعالي ت کلوپھ ای وي دئو« .اي ن ط رح را
سرپرست دايره ی امر به معروف و نھ ی از منک ر ارائ ه ک رده اس ت .در خب ر و
تفسيری که راجع ب ه اي ن ط رح آم ده ب ود ،اب راز نگران ی ش ده ب ود ک ه اي ن ط رح
»اگرچه با نيتی خيرخواھانه صورت گرفته ،اما ھمان گونه که عملکرد اين پديده
– وي دئو -در جھ ان نش ان داده اس ت ،مس تقيما ارزش ھای فرھنگ ی کش ورمان را
مورد تھاجم قرار داده است«.
بدين ترتيب ،ويدئو به عنوان يک رسانه ی فرھنگ ی در مع رض انتق اد ق رار م ی
گيرد .دليل آن ھم اين است که چون ما قادر نيستيم فيلمھای کافی برای اين رس انه
تھيه کنيم ،پس دارندگان اين رسانه به فيلمھای بيگانه و بدآموز روی می آورن د و
در نتيجه به ترويج فساد در جامعه مدد می رسانند.
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يک روز پس از اين خبر ،در ھم ان روزنام ه در ص فحه ی  ٢٠نظ ر ديگ ری ب ه
چ اپ رس يده ب ود ک ه از دي دگاه ي اد ش ده در ب اال انتق اد م ی ک رد و آن را حاص ل
»ترس ی موھ وم از تخطئ ه ش دن س ينمای تج اری« جل وه م ی داد .بن ابراين نظ ر،
کميت ه ی ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر در گ زارش خ ود ض رورت تعي ين
مراکزی جھت ارائه ی نوارھای مجاز ويدئويی را چنين بر شمرده است:
.١کنترل فيلمھا و سرويس دھی سالم و سازمان يافته؛
.٢جل وگيری از فعالي ت عناص ر س ودجو و فاس د ي ا ح داقل مح دود نم ودن
آنھا؛
.٣ايجاد رقابت در ارائه ی فيلمھای مناسب و سالم؛
.۴ت امين من افع دول ت از طري ق ماخ ذ مالي ات و ع وارض ،و نظ ارت ب ر
مراکز تکثير و توزيع و فروش.
در واقع ،نظر اول که در مخالفت با وي دئو اب راز ش ده اس ت ،نگ ران آن اس ت ک ه
مکانيسم نظ ارت و کنت رل نتوان د موف ق عم ل کن د؛ و نظ ر دوم ک ه در موافق ت ب ا
ويدئو ابراز شده است ،نگ ران آن اس ت ک ه اگ ر نظ ارت و کنت رل برق رار نش ود،
ک ار ب ه فس اد و اش اعه ی فيلمھ ای ناس الم م ی کش د .ھ ر دو نظ ر مواف ق کنت رل و
نظارت ھستند؛ ولی ھريک درباره ی کاربرد آن نگرشی خاص بر می گزينند.
ويدئو در جھان کنونی عمری دراز ندارد؛ به خص وص در بيس ت س ال اخي ر راه
خ ود را در سراس ر جھ ان ب از ک رده اس ت و ھواخواھ ان زي ادی يافت ه اس ت.
ھنگ امی ک ه وي دئو پ ا ب ه عرص ه ی وج ود م ی گذاش ت ،ب رای دس ت ان درکاران
سينما و تلويزيون رقيبی سرسخت و غيرقاب ل تحم ل م ی نم ود .ب ا گذش ت زم ان،
ھري ک ج ای خ ود را بازياف ت و ھ يچ ي ک جايگ اه خ ود را از دس ت ن داد .ب ا اي ن
حال ،ويدئو که اکنون در زندگی روزانه امری عادی شده اس ت ،ب ه ھنگ ام ورود
خود به جھان فنی ،مانند انقالبی دگرگون کننده ھمه ی رقيبان و بسياری از دست
اندرکاران فرھنگی را وحشت زده ساخت.
ويدئو مانند تلويزيون است؛ مانن د سينماس ت؛ باي د داس تان زم ان ورود آنھ ا را ب ه
جھ ان فرھنگ ی و فن ی ک ه ش يرين و دلپ ذير اس ت ،از درون سرگذش ت آنھ ا در
برابر چشمان قرار داد و به تماشا نشست تا ديد چگونه عده ای با ت رس و ب يم ب ه
آنھا برخورد می کرده اند.
اکنون ويدئو م ی رود ک ه سراس ر جھ ان را بپوش اند .ت ا ح ال ب ه ج ز چن د اس تثناء
مانند ايران ،اگر به کشوری راه نيافته ،به سبب فقر مادی مردم آن بوده است ،ن ه
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ب ه علت ی ديگ ر .ول ی در ع ين ح ال ،ھس تند کش ورھايی چ ون اي ران ي ا محفلھ ای
فرھنگی زيادی در جھان که با ويدئو و اصوال اي ن گون ه س رگرميھا و ابزارھ ای
فرھنگی مخالف اند؛ زيرا می ترسند مردم را به فساد بکشانند.
از ھنگامی که انقالب اسالمی به پيروزی رسيد ،ھرچن د وي دئو ف راز و نش يبھايی
را پيم وده اس ت ،ول ی در مجم وع و در اس اس ،ب ا حض ور وي دئو در جامع ه از
سوی مقامات سياسی و فرھنگی مخالفت شده است.
چرا حضور ويدئو نگرانی ايجاد می کند؟ آيا فقط به خاطر آن است که اين وسيله
ی فرھنگی می تواند فساد و به اصطالح فحشاء را رواج بدھ د؟ روش ن اس ت ک ه
ھر وسيله ای می تواند در معرض چنين استفاده ای قرار بگيرد.
پ س اگ ر درس ت اس ت ک ه ھ ر وس يله ای م ی توان د م ورد اس تفاده ی درس ت ي ا
نادرست قرار بگيرد ،در اين ص ورت ،وس يله ای چ ون وي دئو ني ز ھمانن د وس يله
ھ ای ديگ ر مث ل س ينما و تلويزي ون خواھ د ب ود .ھم ان گون ه ک ه م ا اکن ون خيل ی
طبيعی سينما و تلويزيون را پذيرفته ايم ،می توانيم ويدئو را نيز پذيرا شويم.
به ياد بياوريم که در آغاز انقالب  ،١٣۵٧بدگمانی شديدی نس بت ب ه س ينما وج ود
داشت .اين بدگمانی نه تنھا به تدريج برطرف شد ،بلک ه اکن ون دول ت م ی خواھ د
در اي ن ح وزه افتخ اراتی ني ز ب رای خ ود کس ب کن د .در دوران حکوم ت پيش ين؛
حوزه ھای دينی در ايران به شدت با حضور تلويزي ون در خان ه ھ ا مخالف ت م ی
کردند.
برخی از علماء حتی حاض ر نبودن د ب ه رادي و گ وش ف را دھن د ي ا از تلف ن اس تفاده
کنند ،چه رسد ب ه نگ اه ک ردن ب ه تلويزي ون .از آغ از انق الب اس المی  ١٣۵٧ني ز
بارھا بر سر تلويزيون بحث و حديث ب وده اس ت .ب ا اي ن ح ال ،از ھم ان آغ از ب ه
س بب اھمي ت ک اربرد تبليغ اتی تلويزي ون ،حکوم ت خيل ی آس ان آن را پ ذيرفت و
کوشيد برنامه ھای آن را اسالمی کند.
پس ،تلويزيون فی نفسه بد نبود؛ فقط برنامه ھای آن نياز به اص الح داش ت .ب دين
ترتيب ،ما می بينيم گروه ھايی که از قبول وسيله ھای مدرن در زندگی امروزی
سرباز م ی زدن د ،خ ود ب ه ھنگ ام ض رورت ،پ ذيرای آنھ ا م ی ش وند و ب ا گذش ت
زمان به آنھا خو می گيرند.
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وي دئو وس يله ای اس ت ک ه ب ه خص وص پ س از انق الب  ١٣۵٧در اي ران رواج
عم ومی ياف ت .ب ه اي ن خ اطر ب دگمانی ب ه آن زي اد ب ود .در آغ از ،چ ون سياس ت
مشخصی در برابر آن وج ود نداش ت ،باش گاه ھ ای وي دئو زي ر نظ ارت کميت ه ھ ا
اج ازه ی فعالي ت داش تند؛ ول ی چ ون کميت ه ھ ا ديدن د فيلمھ ای ناخوش ايند از نظ ر
حکومت ھمچنان در بين صاحبان وي دئو م ی چرخ د ،نگذاش تند اي ن فعالي ت ادام ه
بيابد .حاال دوباره پس از گذشت چند سال ،باز قرار است باشگاه ھای ويدئو فعال
شوند؛ برای آن که بتوان فعاليت آنھا را زير نظر در آورد.
آيا واقعا ً دايره ی منکرات می تواند اين وسيله را زير نظ ر بگي رد؟ خيل ی روش ن
و صريح بايد گفت :نه .امکان دارد که دايره ی منکرات باش گاه ھ ا را زي ر نظ ر
بگيرد ،ولی ھمان طور که اين وسيله بی باشگاه به خانه ھا راه ياف ت و نتوانس تند
آن را متوق ف بکنن د ،ھم ان گون ه ني ز اکن ون ب ا حض ور باش گاه ،نم ی ت وان اي ن
وسيله را به اصطالح تحت کنترل در آورد.
چرا؟ ويدئو وسيله ای است که جھان سينما را خصوصی م ی کن د و ب ه خان ه م ی
آورد .اي ن وس يله طبيعت ی خصوص ی دارد مانن د تلويزي ون ،ب ا ي ک تف اوت ک ه
تلويزيون يک مرکز منظم و س ازمان يافت ه دارد ک ه آن مرک ز قاب ل کنت رل اس ت،
ولی ويدئو فاقد چنين مرکز و احدی است .دس تگاه ھ ای بس ياری در جھ ان وج ود
دارند که در کار توليد و پخش فيلم دست دارند و حاصل کار آنھا به صورت ف يلم
ويدئو در می آيد.
چون دايره ی منکرات نمی تواند ھمه ی اين دستگاه ھا را زير نظ ر بگي رد ،پ س
در نتيجه ،ويدئو نيز تحت کنترل اين دايره يا ھر مقام مسئول ديگ ری در نخواھ د
آمد .بدين ترتيب ،بايد گفت کسانی که اکنون پس از س الھا مواف ق وي دئو ش ده ان د،
ب ه ش رط آن ک ه اي ن وس يله زي ر نظ ر آن ان باش د ،در محاس به ی خ ود اش تباه م ی
کنند؛ زيرا نوع نگرش آنان به اين وسيله نادرست است.
چن ان ک ه ھم ه م ی دانن د ،اس تفاده از م اھواره در س الھای آين ده اي ن امک ان را ب ه
وج ود خواھ د آورد ک ه ص احبان تلويزي ون بتوانن د مس تقيم از پخ ش م اھواره ای
بھره بگيرند .آيا در آن موقع دستگاه ھ ای مربوط ه ک اری خواھن د توانس ت انج ام
دھند؟ پاسخ باز روشن است :نه .اگر در مورد وي دئو دس ت ک م م ی ت وان باش گاه
ھای ويدئويی را در نظر گرفت ،در مورد پخش م اھواره ای اي ن ک ار ھ م امک ان
پ ذير نيس ت .پخ ش مس تقيم از م اھواره ب ه معن ای آن اس ت ک ه موجودي ت فعل ی
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نظامھای ملی تلويزيونی به خطر بيفتد .ولی چاره اين نيست که ما ب ا م اھواره ب ه
مخالفت برخيزيم.
در جھان کنونی تکنولوژی ،ب ه خص وص تکنول وژی فرھنگ ی ،ب ا ش تاب ش گفت
انگيزی تغيير و تحول می يابد .ما نمی توانيم ھربار که با پديده ای تازه روبه رو
م ی ش ويم ،س رگردان و آش فته ب ه راھي ابی ب رای مھ ار ک ردن آن پدي ده بپ ردازيم.
ت ازه ،ب ر ف رض ک ه موف ق بش ويم ،نق ش م ا نق ش فع ال و س ازنده ای در فرھن گ
جھانی نخواھد بود .نقش ما در حد نقش »ژاندارم فرھنگی« تنزل خواھد يافت.
چاره چيست؟ چاره آن است که ما به خالقيت و آف رينش فرھنگ ی رو بي اوريم .ت ا
ھنگامی که فرھنگی آفرينن ده نداش ته باش يم ،از راه نظ ارت نم ی ت وان ک ار را ب ه
پيش برد .فرھنگ آفريننده و خالق ،فرھنگی است ک ه نخس ت توانس ته باش د خ ود
را از قيد و بن د اي دئولوژی برھان د و ب ه ج ای قھ ر و س تيز ب ا فرھن گ جھ انی ب ه
گزينش و انتخاب درست بگرايد؛
ولی در ھمه حال ،به خالقيت و آفرينش خود يعنی عنصر سازنده ی درونی خ ود
متکی باشد .اگر فرھنگی در دنيای کنونی از ھمه ی پديده ھای ن و رو بگردان د و
از باروری فرھنگی غافل بماند ،س رآخر در ھم ان چي زی ح ل خواھ د ش د ک ه از
آن ،بی دليل و برھان ،ھراس داشته است.
امروز ويدئوست ،فردا ماھواره و پس از آنھا  ...کشور م ا نم ی توان د پدي ده ھ ای
م درن را نادي ده بگي رد و درھ ای خ ود را ببن دد ت ا ھ يچ عنص ر بيگان ه ای وارد
نشود .اين کار امکان پذير نيست .عنصر بيگانه اگر از در وارد نشود ،از پنج ره
به زور خواھد آمد؛ اگر از زمين نشود ،از ھوا فرود خواھد آمد.
روزگاری بود که روسيان دانشھايی چون جامعه شناسی و به ويژه روان شناس ی
را دانشھای بورژوايی م ی دانس تند و ب ا آنھ ا ب ه ش دت مخالف ت م ی کردن د .م دتی
گذشت تا فھميدند دانش متعلق به طبق ه ی خاص ی نيس ت و حاص ل س تيزه ج ويی
جز واپس ماندگی چيزی به بار نمی آورد.
آيا ما بايد اين تجربه ھا را نادي ده بگي ريم و ھم ه چي ز را از ن و بيازم اييم .درس ت
است که خاطره ی جمعی در ايران ضعيف است و تجربه آموزی ھنوز عادت ما
نشده است ،ولی در آس تانه ی ق رن بيس ت و يک م باي د اي ن عادتھ ای ناخوش ايند را
کنار بگذاريم و از علم نھراسيم .تکنولوژی چيز بدی نيست؛
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ما بايد بکوشيم در ساختن آن نيروی خ ود را ب ه ک ار ان دازيم و ب ه ج ای دل بس تن
به ساده انديشی ،به بغرنج ترين شيوه ھای تفکر خود بگيريم؛ يعنی نظام آم وزش
و فرھن گ خ ود را پ ذيرای دانش ھای ن و بس ازيم و ھ ر آن چ ه را ک ه ب ه س ود
پيشرفت علم است ،با ابزار ايدئولوژی دور نيندازيم .ناسودمندترين ک ار آن اس ت
که ما ايدئولوژی را پاسخگوی ھمه چيز و ھمه کار ب دانيم و ب اور را ب ه ص ورت
ايدئولوژی در آوريم.
جھانی که با تکنولوژی مدرن به پيش می رود ،جھانی اس ت ب از ب ه روی انديش ه
ھ ای ن و؛ جھ انی اس ت گش اده ب ه روی کارشناس ان و متخصص ان؛ جھ انی اس ت
نيازمند آفرينش ،و از آن کسانی است که در آفرينش شرکت می جويند ،ن ه از آن
کس انی ک ه م ی خواھن د از راه نظ ارت ب ه س ھل ت رين راه ممک ن دل ببندن د و از
تفکر ديگران نگران شوند.
غن ی ت رين زمين ه ب رای ش رکت آفرينن ده در فرھن گ جھ انی ،ب ی تردي د ،ھم ان
گنجينه ی فرھنگ ايرانی است که اندوخت ه ای پاي ان ناي افتنی دارد و بھ ره گي ری
از آن ،کشور ما را برای عرض اندام در برابر کشورھای ديگر و سھيم شدن در
رون د غن ی ک ردن فرھن گ بش ری آم اده و مھي ا م ی س ازد .از اي ن گنجين ه نباي د
گذشت و نبايد آن را کوچک شمرد.

4

گذری و نظری

١

خطر ھجوم ضد فرھنگی گشايش ويدئو کلوپھا
غ-م -طباطبائی

»طرح بازگشايی و فعاليت کلوپھای ويدئو« که اخيراً از س وی سرپرس ت محت رم
داي ره ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر کميت ه انق الب اس المی ارائ ه ش ده اس ت،
اگرچه با نيتی خيرخواھانه صورت گرفته ،اما ھمانگون ه ک ه عملک رد اي ن پدي ده-
ويدئو -در جھان نشان داده است ،مستقيما ً ارزشھای فرھنگی کشورمان را م ورد
تھاجم قرار خواھد داد.
اي ن ط رح در ص ورتی ک ه کش ورھايی بودن د ک ه ب ه بخش ی از ارزش ھای ن اب
انقالب اسالمی پ ای بن د بودن د و از اي ن روش ھا ب ه عن وان م الک ک ار در س اخت
فيلمھای سينمايی ،که عمده ترين وسيله ی تامين خوراک ويدئو اس ت اس تفاده م ی
کردن د ،م ی توانس ت موف ق باش د .ام ا واقعي ت اي ن اس ت ک ه در جھ ان فيلم ی ک ه
متناسب با فرھنگ اصيل ملی و اسالمی کشورمان باش د بس يار ان دک س اخته م ی
شود .بنابراين برای تامين خوراک اين پديده ،بايد به بنجلھای س اخته ش ده در اي ن
و آن کش ور روی آورد و ح داکثر خرس ند ب ود ک ه ص حنه ھ ای مس تھجن ف يلم را
قيچی کرد.
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برای اطالع بيشتر و توض يح مطل ب ف وق ،بناچ ار باي د واقعيت ی را مط رح ک رد.
سيمای جمھوری اس المی اي ران ھ ر س اله گ روه ھ ای مختلف ی را ب ه اقص ی نق اط
جھ ان اع زام م ی کن د ت ا از مي ان برنام ه ھ ا و فيلمھ ای س اخته ش ده خ ارجی در
بازارھای فيلم و تلويزيون ،تعدادی را برای پخش انتخاب کنند .ام ا ھ ر س ال ک ار
اين گروه ھا مشکل و مشکل تر می شود .چرا؟
گفت يم و تک رار م ی کن يم ک ه در دني ا کمت ر فيلم ی ب ا الگوھ ا و ارزش ھای انق الب
اسالمی ساخته می شود وگرنه نگارنده مطمئن است تلويزيون با توجه به نظرات
مديريت محترم آن تالش دارد تا برنامه ھای سرگرم کننده سالم را خريده و پخش
نمايد و در صورت وجود چنين برنامه و فيلمھايی به پخش آنھا اقدام می کرد.
البت ه ممک ن اس ت ک ه در س ال اول ش روع ب ه ک ار »وي دئو کلوپھ ا« تع دادی ف يلم
برای تغذيه ويدئوھا از اينجا و آن جا بخصوص با توج ه ب ه فيلمھ ای دھ ه س ی ت ا
پنجاه سينمای جھان فراھم کرد ،اما در سال دوم و سوم بدون ھيچ تعارفی کفگي ر
به ت ه دي گ خواھ د خ ورد و طبيع ی اس ت ک ه ص احبان »وي دئو کلوپھ ا« ک ه ط ی
سالھای اول و دوم با سودآوری چنين پديده ای آشنا ش ده ان د ،خ ود م روج و وارد
کننده فيلمھای مبتذل غربی ،ھندی و غيره ش وند و اي ن ب ار از طري ق ش بکه ھ ای
منظم که طی س الھای فعالي ت علن ی ش کل گرفت ه اس ت ،آنھ ا را ب ه م ردم عرض ه
کنند.
دليل ديگر کسانی که موافق بازگشايی وي دئو کلوپھ ا ھس تند کنت رل فيلمھ ای ارائ ه
شده می باش د .ام ا در اي ن م ورد ني ز واقعي ت ج ز اي ن اس ت .خ انم لي زا ب اير ط ی
گزارشی ب ا عن وان »وي دئو ،رس انه ی ي اغی« ک ه در مجل ه ی ت ايم ب ه ت اريخ ١١
سپتامبر  ٨٩چاپ شده است ،اعالم کرده است که حتی در کشورھايی که عرض ه
نوارھ ای مج از وي دئو آزاد اس ت ،قاچ اق نوارھ ای مبت ذل ب ه ش دت ادام ه دارد و
ھيچ تنابنده ای ھم جلودار آن نيست .اين نويسنده ی آمريک ايی نمون ه ھ ای زي ادی
را در کشورھای مختلف مثال زده است.
بنابراين عزيزانی که به حسن نيت شان نبايد شک کرد ،باي د مطم ئن باش ند ک ه ب ا
راه اندازی ويدئو کلوپھا ھيچ کنترلی بر روی نوارھ ای قاچ اق نخواھن د داش ت و
از ھم اکنون آماده باشند که شوھای مختلف و برنامه و فيلمھای مبتذل به خان ه ھ ا
راه يابد.

12

با توجه به آن چه آمد ،بی گم ان فرھن گ کش ورمان و ارزش ھايی ک ه ب ا پي روزی
انقالب اسالمی بر کشور ح اکم ش ده اس ت ،در مع رض تھ اجم ش ديد ق رار خواھ د
گرفت و طرح »بازگش ايی وي دئو کلوپھ ا« قب ل از س الھای  ٩٢و  ١٩٩۴ک ه گفت ه
م ی ش ود سيس تم پخ ش م اھواره ای ب ا امک ان درياف ت مس تقيم تلويزيونھ ا از آنھ ا
شروع به کار خواھد کرد ،فرھنگ انقالب اس المی را م ورد ھج وم ق رار خواھ د
داد.
ھمينج ا الزم اس ت اش اره ای ني ز ب ه ھج وم اي ن پدي ده مخ رب )وي دئو( ب ه ھن ر
کشورمان بکنيم .می دانيم که پس از انق الب اس المی ب ه يم ن ارزش ھای ح اکم ب ر
انقالب اسالمی و حض ور مس ئوالن در رده ھ ای مختل ف س ينما ،ت اثر و موس يقی
کش ورمان و ي اری ھنرمن دان س خت ک وش ،ھنرھ ای نمايش ی از کيفي ت بس يار
وااليی برخوردار شده اند.
رشد يافتن ھنرھای نقاشی ،ناشی از فرھن گ و برنام ه ري زی مس ئوالن فرھنگ ی
و تالش درخور تحسين ھنرمندان کشورمان می باشد و بازگش ايی وي دئو کلوپھ ا،
اين ھنرھا را مورد ھجوم قرار خواھد داد و سينما ،ت آتر و موس يقی رش د يافت ه و
متآثر از انقالب اسالمی را درگي ر مب ارزه ای ن ابرابر ب ا فرھن گ افس ار گس يخته
ای خواھد کرد که ھنوز توان مقابله با آن را ندارد ،چرا که در آغاز راه است.
البته اين ھنرھا به گمان نگارنده با برنامه ريزيھ ای دقي ق و ت الش ھنرمن دان باي د
بج ای برس ند ک ه ب ه زودی ت وان مب ارزه رودررو ب ا اي ن پدي ده و ھمچن ين راه
اندازی ماھواره ھا را داش ته باش ند ،ام ا اي ن حرک ت ب رای تثبي ت ،ني از ب ه زم ان
دارد و بايد اي ن زم ان و فرص ت را ب رای ھنرمن دان و مس ئوالن فرھنگ ی کش ور
فراھم کرد.
ب د نيس ت اي ن خب ر را ني ز ذک ر کن يم ک ه براب ر اطالع ات واص ل ش ده برخ ی از
واردکنندگان قديمی سينما در کشورمان از اين طرح به ش دت حماي ت م ی کنن د و
حت ی از مش وقان آن ھس تند .ام ا اينھ ا در پ س اي ن حماي ت چ ه در ب اغ س بزی را
مورد نظر قرار داده اند ،آي ا ھ دف اينھ ا بج ز واردس ازی فيلمھ ای خ ارجی بنج ل
خواھد بود؟
بی گمان در مضار آزادس ازی وي دئو کلوپھ ا مطال ب بس ياری م ی ت وان نوش ت و
دالي ل بس يار مس تندی ني ز ارائ ه ک رد ،ام ا ب ه گفت ه مع روف »در خان ه اگ ر ک س
است« يک حرف بس است«.
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در پاي ان چن د پ اراگراف از نوش ته خ انم »ليزاب اير« در مجل ه ت ايم م ورخ ١١
سپتامبر  ٨٩را برای آگاھی بيشتر خوانندگان محترم نقل می کنيم .با اين امي د ک ه
در م ورد چن ين اق دامی ک ه مس تقيما ً ب ا ھج وم ب ه ارزش ھا فرھنگ ی برخاس ته از
انقالب اسالمی ارتباط دارد ،با بينش و بررسی بيشتر تصميم گيری شود:
» ...اي ن کاس تھای کت ابی ش کل ک ه قاچ اق آن و تکثي ر آن ارزان
است از چشم ھوشيارترين ضابطان قانون )در تمام نقاط جھان( دور م ی
مان د  ...در جھ ان س وم ،تماش ای وي دئو تنھ ا ن زد طبق ات ب اال و متوس ط
ھوادار ندارد ،بلکه در ميان مردم بی چيزی که حتی در دور افتاده ت رين
نقاط در محلی جمع می شوند ،رونق روزافزونی يافته است«.
» ...در تايلند ،م ردم فقي ر اغل ب از ري اخواران وام م ی گيرن د و
سرانجام به صورت قسطی در واقع به دو براب ر قيم ت ،بھ ای خري د اي ن
دستگاه ھا )ويدئو( را می پردازند«.
» ...ھمين که نوار وي دئو در دس ترس کس ی ق رار گرف ت ،تکثي ر
آن بس يار آس ان و ارزان م ی ش ود ،زي را ب رای تکثي ر ن وار دو دس تگاه
ويدئو ،دو رشته سيم رابط و يک نوار خالی کافی است«.
» ...رھب ران م ذھبی در قب ال اي ن ح وادث )ح وادث ناش ی از
ب دآموزی وي دئو( ب ه ش دت عک س العم ل نش ان م ی دھن د .در اواي ل س ال
ج اری گروھ ی از رھب ران مس لمان پاکس تان ک ه وي دئو در آن تح ت
ش رايطی آزاد اس ت( تقاض ا کردن د ک ه ن وار وي دئو ب ه کل ی ممن وع ش ود.
واتيک ان اخي راً ض من گزارش ی اع الم ک رد ک ه پورن وگرافی و نم ايش
تصاوير خشونت آميز که قبالً در کشورھای غنی ب ود ،اکن ون ارزش ھای
اخالق ی کش ورھای در ح ال توس عه را ني ز در مع رض تب اھی ق رار م ی
دھد«.
 » ...کارشناس ان آموزش ی کوب ا م ی گوين د ک ه وي دئوھای غرب یارزشھای سرمايه داری را وارد کشورشان می کند«.
 » ...در تايلند نوارھای ھنريھ ای رزم ی چ ين و ھن گ کن گ محبوبي تفوق العاده ای دارند .اين محبوبيت نيز ماي ه نگران ی تايلن ديھای مس ن ت ر
است ،آنھا از اين امر بيم دارند ک ه جوان ان ھوي ت مل ی خ ود را از دس ت
بدھند«.
 و سرانجام به اي ن پ اراگراف ني ز توج ه فرمائي د» ... :نوارھ ای وي دئو،به عنوان تازه ترين مخدر توده ھا ،مانعی در پيش برد ام ر مب ارزه ب ا ب ی
سوادی نيز محسوب می شود .دکتر سليم سعيد اندونزيائی می گويد:
»تماشای اين فيلمھا مثل خوردن آشغال است .م ردم ب ه خوان دن نوش ته ای آش غال
عادت داشتند ،اما حاال ديگ ر مجب ور نيس تند بخوانن د «.ي ک نتيج ه رواج فيلمھ ای
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ويدئويی اين است» :فيلمھای غربی که اغلب بر اعمال خشونت و ث روت ھنگف ت
تاکيد دارند ،در بيشتر موارد چنان تصاوير تحريف ش ده ای از زن دگی ارائ ه م ی
دھند که تماشاگران خارجی ھيچ منبع اطالع ديگری برای مقايسه و مقابله با آنھ ا
در اختيار ندارند و در نتيجه تعادل الزم در ذھنشان برقرار نمی شود.
زم انی ن اپلئون گفت ه ب ود» :از س ه روزنام ه مخ الف باي د ب يش از ھ زار س رنيزه
ترسيد «.به زحمت می توان عکس العمل او را در مورد انبوه نوارھای وي دئويی
مخالف خوان مجسم کرد«.

11

گذری و نظری

١

بازگشايی مراکز عرضه فيلمھای مجاز ويدئو
ترسی موھوم از تخطئه شدن سينمای تجاری ...
حسين مھدوی

آن چه در ذيل می آي د دي دگاھی متف اوت ب ا مطل ب دي روز س تون گ ذری و نظ ری
پيرامون طرح گشايش ويدئو کلوپھا م ی باش د .توج ه خوانن دگان محت رم را ب ه آن
جلب می کنيم:
وقتی پديده ای نو وارد يک جامعه می شود ،به فراخ ور ک ارآيی اش و ب ه تناس ب
ميزان پ ذيرش اجتم اعی اش -ح ال ب ه ھ ر دلي ل -ج ای خ ود را ب از م ی کن د .اگ ر
ب دون دق ت نظ ر س عی در مح دود س اختن گرايش ھای اف راد جامع ه ب ه پدي ده ت ازه
وارد داشته باشيم و در کنار آن ھيچ برنامه ای جھ ت ايج اد انگي زه ب رای گ رايش
مطل وب ب ه آن پدي ده نداش ته باش يم و ي ا در ص ورت ط رد آن پدي ده در ج ايگزينی
چيزی مشابه که بتواند جای آن را گرفته و به طريقی صحيح نظر خواس تاران آن
را ت امين کن د ،موف ق نباش يم ب ه ط ور ح تم ط ی م دت زم انی کوت اه ش يرازه ھ ای
فرھنگ آن جامعه به سختی آسيب خواھند ديد.
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ويدئو پديده ای است نو و در شرايط کنونی حضور آن در جوام ع مختل ف بش ری
امری است اجتناب ناپذير .به کارگيری ويدئو در ي ک جامع ه ،ي ک طبق ه و حت ی
خانواده بستگی به بينش و فرھن گ اس تفاده کنن ده آن دارد .وي دئو ب ه تنھ ايی پدي ده
ھای مخرب نيست و به يقين می توان گفت يک پديده ضد فرھنگ نيست.
بايد پرسيد چرا ويدئو در ژاپن کاربردی سازنده دارد؟ اما در کشوری مث ل تايلن د
وسيله ای است برای اشاعه فساد و فحشاء در پاس خ روش ن اس ت جامع ه ای مث ل
ژاپ ن از کارآم دی وي دئو ب ه خ وبی آگ اه اس ت و ب ه خ اطر سياس تھای آموزش ی و
فرھنگ ی روش ن و منس جمی ک ه دارد از آن در جھ ت تعل يم و تربي ت و آم وزش
علم ی بھ ره م ی گي رد .ام ا کش وری مث ل تايلن د ک ه چن ين برنام ه ای ن دارد وي دئو
وسيله ای مخرب محسوب می شود.
بنابراين ھنگ امی ک ه ي ک جامع ه – حت ی جامع ه ی م ا -وقت ی دارای ي ک برنام ه
م نظم و روش ن فرھنگ ی نباش د وس يله ای مث ل وي دئو ک ه س ھل اس ت ،حت ی ي ک
عک س تبليغ اتی روی ي ک آدام س خ ارجی واردات ی م ی توان د ب ه ط ور مس تقيم
ارزشھای فرھنگی يک کشور را مورد تھاجم قرار دھد.
کس انی ک ه اس تدالل م ی کنن د چ ون فيلم ی مط ابق فرھن گ مل ی و اس المی م ا در
جھان يافت نمی شود .بنابراين برای ت امين خ وراک اي ن پدي ده ناچ ار خ واھيم ش د
سراغ فيلمھای بنجل کشورھای توليد کننده فيلم برويم ،باي د پرس يد چ را ب ه س راغ
فيلمھای بنجل مگر نمی توان فيلمھای خوب علمی و دارای جنبه ھای انسانی پي دا
کرد .يعنی ھمه توليد کنندگان فيلم در جھان توليداتشان مبتذل است؟!
وانگھی به فرض که اين استدالل درس ت باش د ،چ را س ينماگران م ا ط ی م دت ده
سال عمر جمھوری سعی نداش ته ان د اي ن خ الء را پ ر کنن د و فيلم ی ب ا ماي ه ھ ای
فرھنگ ملی و اسالمی بسازند .اگر ھم ساخته اند تع داد آن از نظ ر آم اری نس بت
به ساير توليدھا قابل بحث نيست .آيا غير اين است که دي دگاه تج اری ايش ان م انع
چنين خدمتی بوده است.
ھمين ديدگاه تجاری اکنون مخ الف ب از ش دن وي دئو کلوپھ ا اس ت .نگارن ده اکن ون
در ح ال انج ام مراح ل پاي انی تحقيق ی تح ت عن وان اث ر نوارھ ای وي دئويی روی
نوجوان ان و جوان ان اس ت .اي ن تحقي ق در ي ک جامع ه ی نمون ه  ١٠٠٠نف ری
نوجوانان و جوانان صورت گرفته است .با ي ک نظ ر کل ی ب ه آن م ی ت وان عل ت
گرايش نوجوانان و جوانان را به نوارھای ويدئويی خارجی دانست.
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اين موضوع ملموس و مطمح نظر است که نوجوانان و جوانان از ديدن فيلمھ ای
خ ارجی دچ ار ش عف و ش ادمانی م ی ش وند و بس ياری از امي ال درون ی ش ان ک ه
جزو خصوصيت دوران رش د آنھ ا اس ت ،مث ل دوس ت داش تن قھرمانھ ا ،ارض ای
حس کنجکاوی ،انجام کارھای خ ارق الع اده و امث الھم از طري ق دي دن اي ن فيلمھ ا
ارضا می شود .ھمين طبقه از جامع ه از دي دن فيلمھ ای ايران ی و رف تن ب ه س ينما
بيزارند .می دانيد چرا؟
به خاطر اين که فيلمھای ايرانی به خصوص آنھايی که در اي ن دوره از وانفس ای
س ينمای اي ران چش م ب ه گيش ه دوخت ه ان د آنھ ا را دچ ار اض طراب م ی س ازد
اض طراب ناش ی از قت ل ،س تيزھای انتق ام جويان ه و مس ائل ش ديدا ع اطفی و ب ی
مايه! کافی است تحقيق ی س اده کني د و مي زان ب ه ک ارگيری ان واع س الحھای س رد
مث ل چ اقو ،ب روز خش ونتھای رفت اری ،تفن گ و غي ره را ک ه جل وه ای ملم وس و
مستقيم در فيلمھای فارسی دارند بررسی کنيد و اثر آن را روی روحيه اين طي ف
از جامعه بفھميد.
علت موفق بودن فيلمھای خارجی در بين نوجوانان و جوانان )البته بيان موفقيتھ ا
دليل بر تاييد آنھا نيست( به خاطر ديد روان شناسی اجتماعی سازندگان آن اس ت.
آنھا به خوبی می دانند که چگونه روی نوج وان و ج وان ب ه گون ه ای دلخ واه اث ر
بگذارند آن ھم نه از طريق مستقيم بلکه از راه و شيوه ھای تبليغ غيرمستقيم.
اينجاست که سينماگر تجاری ايران چون به خوبی به اين مھم آشناست و م ی دان د
که دارای چنين ديد و مھارتی در تاثيرگذاری نيست به خاطر ترس از ورشکست
شدن مخالف باز شدن ويدئو کلوپھا است .در جايی ک ه باي د گف ت براس اس تحقي ق
انجام شده بيش از  ٧۵درصد از خانواده ھا چه آنھايی که صاحب ويدئو ھس تند و
چه آنھايی که کرايه می کنند از فيلمھای ويدئويی بھره مند ھستند.
نيازی نيست به آثار وحش ت آور نوارھ ای مبت ذل وي دئويی اس تناد کن يم ت ا بت وانيم
باز شدن ويدئو کلوپھا دستپاچه شوند ،نوارھای مبت ذل وي دئو ب ه ش کلھای مختل ف
از مرزھ ای ھ وايی ،دري ايی ،و زمين ی وارد کش ور ش ده ان د و م ی ش وند و اي ن
ادعا به طور مستند در گزارش کميته امر به معروف و نھی از منکر آمده اس ت.
فروشندگان اينگونه نوارھ ا ب ا خي الی آس وده کن ار خيابانھ ای ش لوغ ش ھر زمزم ه
کنان ندای ورود انواع جديد آن را می دھند.
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حال که ويدئو کلوپھا داير نشده اند آيا نوار تشييع جنازه ی الھه ی فس اد وارد اي ن
جامعه نشده و کرايه نرفته است؟
سرمان را زير برف کرده اي م م ی گ وئيم دني ا تاري ک اس ت ش ايد من افع م ادی م ا
چنين ايجاب می کند! غافل از اين که ديگران در روشنايی ما را می بينند.
س ينماگران تج اری اي ران ب رای ب ه اثب ات رس اندن ادع ای خ ود از نويس ندگان
خارجی می گويند که چگونه از مخرب بودن نوارھ ای مبت ذل وي دئويی داد س خن
می دھند .اما غافل از اينند که آنھا براس اس نت ايج تحقي ق خ ود ح رف م ی زنن د و
اگ ر ھ م داد س خن داده ان د ب ه اي ن خ اطر اس ت ک ه چ اره ج ويی کنن د چ ون آن
جوامعی که چنين گرفتارند دارای يک ھدفت و عقيده مشخص و منسجم فرھنگ ی
نيستند.
اما ما ک ه م دعی ي ک انس جام فرھنگ ی و عقي دتی ھس تيم م ی ت وانيم ھ دايت کنن ده
باش يم .و ب ه ج ای اي ن ک ه اج ازه ب دھيم نوارھ ای مبت ذل وي دئو از درون ريش ه
فرھن گ جامع ه را بج ود آن را تح ت نظ ارت و ھ دايت در آوردي م .و در ض من
نياز بخشی از جامعه را نيز برطرف کرده باش يم .کميت ه ام ر ب ه مع روف و نھ ی
از منکر در گزارش خود ضرورت تعي ين مراک زی جھ ت ارائ ه نوارھ ای مج از
ويدئويی را چنين برشمرده است.
 -١کنترل فيلمھا و سرويس دھی سالم و سازمان يافته.
 -٢جلوگيری از فعاليت عناصر سودجو و فاسد يا حداقل محدود نمودن آنھا.
 -٣ايجاد رقابت در ارائه فيلمھای مناسب و سالم.
 -۴تامين منافع دولت از طريق اخذ ماليات و عوارض و نظ ارت ب ر مراک ز
تکثير و توزيع و فروش.
بن ابراين تنھ ا ب ا برنام ه و ھ دفی مش خص و ب ا ب ه ک ارگيری اب زاری ص حيح م ی
توانيم ويدئو و چگونگی استفاده از آن را در مج رای س الم ھ دايت کن يم و ب ه ح ق
باي د گف ت :آن ان ک ه اي ن گون ه ش تابزده از در مخالف ت ب ا ب از ش دن وي دئو کلوپھ ا
برآم ده ان د ن ه اي ن ک ه ب ه س الم س ازی جامع ه ی خ ويش عالق ه من د نيس تند ،بلک ه
ترسی موھوم از تخطئه شدن سينمای تجاری شان دارند.
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مقاله چنگيز پھلوان درباره ويدئو
در ماھنامه »کلک«

مسلح شدن به سالح آفرينش ھنری

١

گرامی نامه ی »کلک« در شماره ی سوم خود ،به تاريخ خرداد ماه  ۶٩که چ ون
دو شماره ی قبل ،پ ر و پيم ان و خوان دنی س ت ،الب الی ھم ه ی مطال ب فرھنگ ی
خوان دنی خ ود ،مقال ه ي ی بس يار ھوش مندانه دارد از آق ای چنگي ز پھل وان ،تح ت
عنوان »نگاھی به موقعيت يک رسانه ی خطرن اک« .آق ای پھل وان ب ا نگ اھی ب ه
اخبار منتشر شده در روزنام ه ھ ای عص ر تھ ران در فاص له ی روزھ ای اواخ ر
ارديبھش ت و اواي ل خ رداد  ،۶٩و ب ه بھان ه ی بح ث و انتق ادی ک ه درب اره ی
بازگشايی باشگاه ھای ويدئو در گرفته بود ،مساله ی موقعيت کنونی ويدئو را در
جھان ،به عنوان يک عامل پيشرفت و توسعه ی تکنولوژيک بررسی م ی کنن د و
س پس مس اله ی اھمي ت و ارزش ،و طبع ا فواي د و مض رات آن را در جامع ه ی
ايران از ديدگاه مقامات رسمی مطرح می کنند.
م اجرا از آن ج ا آغ از ش د ک ه »در يک ی از روزنام ه ھ ای عص ر تھ ران در ٢٩
ارديبھش ت  ،۶٩ص فحه ی  ١٨خب ری ب ود راج ع ب ه ط رح بازگش ايی کلوپھ ای
وي دئو .اي ن ط رح را سرپرس ت داي ره ی ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر ارائ ه
کرده بود .در خبر و تفسيری که راجع به اين طرح آم ده ب ود اب راز نگران ی ش ده
بود ک ه اي ن ط رح اگرچ ه ب ا نيت ی خيرخواھان ه ص ورت گرفت ه ام ا ھمانگون ه ک ه
ان
ان نش
دئو در جھ
ده وي
ن پدي
رد اي
عملک
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داده اس ت ،مس تقيما ارزش ھای فرھنگ ی کش ورمان را م ورد تھ اجم ق رار داده
است) «.کلک ،شماره ی سوم ،ص (١٠٢
آقای پھلوان پس از تفسيری ب ر اي ن خب ر بقي ه ی م اجرا را چن ين ادام ه م ی دھن د
ک ه» :ي ک روز پ س از اي ن خب ر ،در ھم ان روزنام ه ،در ص فحه ی  ٢٠نظ ر
ديگری به چاپ رسيده بود ک ه از دي دگاه ي اد ش ده در ب اال انتف اد م ی ک رد و آن را
حاصل ترسی موھوم از تخطئه شدن سينمای تجاری جل وه م ی داد) «.ھمانج ا( و
سپس در ادامه ی ماجرا و پس از بحثھای مفص ل ،يک ی دو تايي د و تک ذيب ديگ ر
ک ه آق ای پھل وان در مقال ه ش ان ب ر نش مرده ان د ،ب ه اي ن نتيج ه م ی رس يم ک ه »...
مخالفان ويدئو نگران آن ھستند ک ه مکانيس م نظ ارت و کنت رل نتوان د موف ق عم ل
کند و نظر دوم که در موافقت ابراز شده نگران آن است که اگ ر نظ ارت برق رار
نش ود ک ار ب ه فس اد و اش اعه ی فيلمھ ای ناس الم م ی کوش د .ھ ر دو نظ ر مواف ق
کنترل و نظارت ھستند ،ولی ھريک درباره ی کاربرد آن نگرشی خاص ب ر م ی
گزينند« )ھمانجا ،ص (١٠٣
آق ای پھل وان مس اله را ن ه از اي ن دي دگاه کنت رل و نظ ارت ،بلک ه از دي دگاه ي ک
جامعه شناس بررسی می کنند .ويدئو را چون تلويزيون ،چون سينما ،و چون ھر
پديده ی تازه ی تکنولوژيک – فرھنگی و به عن وان ي ک عام ل ورودی جدي د ب ه
جوامع بشری و کشورھای جھان س وم م ورد بررس ی ق رار م ی دھن د و ت رس از
ويدئو را مشابه ترس از ھر عامل فرھنگی ديگری می دانند که به عنوان عوام ل
ايج اد فس اد اخالق ی در جامع ه ،در ورودش ان ب ه فض ای فرھنگ ی جامع ه ب ا آن
مخالفت شده است.
به مخالفتھای اوليه با تلويزيون و حتی راديو اشاره م ی کنن د و ب ه اي ن نتيج ه م ی
رسند که استفاده ی نادرست ،غلط ،مخ رب ،ي ا ايج اد کنن ده ی فس اد در اخالقي ات
جامعه به خود وسيله مربوط نيست ،بلکه به استفاده ی نادرست از وس يله مرب وط
اس ت .از س وی ديگ ر مش کل امک ان کنت رل ب ر وس ايل تکنول وژی را در جھ ان
معاصر بررسی می کنند و به درس تی ب ه اي ن نتيج ه م ی رس ند ک ه امک ان کنت رل
عمال بر ويدئو وجود ندارد.
ھمان طور که »ھمه می دانند استفاده از ماھواره در س الھای آين ده اي ن امک ان را
به وجود خواھد آورد که صاحبان تلويزيون بتوانن د مس تقيم از پخ ش م اھواره ي ی
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بھره بگيرند .آي ا در آن موق ع دس تگاه ھ ای مرب وط ک اری خواھن د توانس ت انج ام
دھند؟« )ھمان منبع -ص .(١٠۴
بنابراين به اين نتيجه می رسند که امکان فنی کنترل بر ويدئو عمال ميسر نيس ت،
چ را ک ه ب رخالف س ينما ،اساس ا ً پدي ده ي ی س ت ب ا طبيعت ی خصوص ی مانن د
تلويزيون ،با اين تفاوت که تلويزيون يک مرکز منظم و سازمان يافته دارد که آن
مرکز قابل کنترل است ولی ويدئو فاق د چن ين مرک ز واح دی اس ت) «.ھم ان منب ع
ص .(١٠۴
ب ا ش تاب حي رت انگي زی ک ه تکنول وژی فرھنگ ی بخ ود گرفت ه» ،م ا نم ی ت وانيم
ھرب ار ک ه ب ا پدي ده ي ی ت ازه روب ه رو م ی ش ويم س رگردان و آش فته ب ه راه ي ابی
برای مھار آن پديده بپ ردازيم  ...چ اره چيس ت؟ چ اره آنس ت ک ه م ا ب ه خالقي ت و
آفرينش فرھنگی رو بياوريم«.
آقای پھلوان ادامه می دھند که فرھن گ آفرينن ده ب ه ج ای قھ ر و س تيز ب ا فرھن گ
جھ انی ب ه گ زينش و انتخ اب درس ت م ی گراي د و در ھم ه ح ال ب ه خالقي ت و
آفرينش خود يعنی عنصر سازنده ی درونی خود متکی ست .ما نم ی ت وانيم پدي ده
ھای مدرن را ناديده بگيريم و درھا را ببنديم که اين پديده ھا وارد نشوند.
اين کار امکان پذير نيست» .غنی ترين زمينه ب رای ش رکت آفرينن ده در فرھن گ
جھ انی ب ی تردي د ھم ان گنجين ه ی فرھن گ ايران ی س ت ک ه اندوخت ه ي ی پاي ان
ناي افتنی دارد و بھ ره گي ری از آن کش ور م ا را ب رای ع رض ان دام در براب ر
کشورھای ديگر و سھيم شدن در رون د غن ی ک ردن فرھن گ بش ری آم اده و مھي ا
م ی س ازند .از اي ن گنجين ه نباي د گذش ت و نباي د آن را کوچ ک ش مرد) «.کل ک،
شماره ی سوم ،ص .(١٠۵
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خبرنامه داخلی
وسايل ارتباط جمعی

١

معاونت فرھنگی سازمان تبليغات اسالمی

ت ذکر مھ م -١ :اي ن خبرنام ه جھ ت مطالع ه حض رتعالی ارس ال م ی ش ود و چ ون
دارای اخبار طبقه بندی شده است الزم است از دسترس ديگران محفوظ بماند.
 -٢ارس ال پيش نھادات ،نظ رات ،انتق ادات ش ما موج ب تش کر و رف ع ن واقص و
معايب خبرنامه خواھد بود.
نشانی :ميدان امام حسين )ع( -خيابان
خواج ه نص ير طوس ی روب روی
انتش ارات اميرکبي ر – معاون ت
فرھنگی سازمان تبليغات اسالمی

 ...برای سه سال ديگر چه برنام ه ای داري م مب ادا ب ه خي ال اي ن ک ه مش کل را ب ه
چشم نمی بينيم ،آن را فراموش کنيم .تدوين استراتژی توسعه می بايست با ت دوين
استراتژی جامعی ھمراه باشد .امر دفاع در موشک و تانک و سالح ھسته ای
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خالصه نمی شود .دفاع از فرھن گ باي د الزام ا ب ا اس تفاده از تکنول وژی پيش رفته
ارتباطات صورت گي رد .ب رای مقابل ه ب ا ام واج نم ی ت وان م ردم را ب ه قناع ت و
رياضت دعوت کرد و يا برای جل وگيری از درياف ت کانالھ ای تلويزي ونی بيگان ه
نمی توان در ھر خانه ای مامور گذاشت«.
مجله آدينه در ھمين شماره اقدام به نظرخواھی از خوانندگان خود در اي ن م ورد
نموده است .در اين نظرخواھی از خوانندگان خواسته ش ده اس ت ت ا نظ رات خ ود
را در مورد »پخش فيلم و برنامه ھای م اھواره ای روی آنتنھ ای خ انگی و ت اثير
آن فرھنگ و ھويت مردم« اعالم دارند.
در جواب نيز ،جمعی از خوانندگان و ھمفکران آدينه ب ه جوان ب مثب ت و احتم االً
منفی و مخرب آن پرداخته اند.
ھم چنين »نگاھی به موقعيت يک رسانه ی خطرناک« ک ه مقال ه ای اس ت ب ه قل م
»چنگيز پھلوان« که در آخرين شماره ی ماھنامه جديد االنتشار »کلک« )ش ماره
 ٣خرداد ماه به چاپ رسيده است .بولتن رويدادھا با بيان اين مطالب می افزايد:
نويسنده در بخشی از مقاله مذکور با بيان اين نکت ه ک ه وي دئو وس يله ای اس ت ک ه
جھان سينما را خصوصی می کند و ب ه خان ه م ی آورد« امک ان ھرگون ه نظ ارت
را بر اين وسيله مردود دانسته و می نويسد:
»امکان دارد که دايره منکرات باشگاه ھ ا را زي ر نظ ر بگي رد ،ول ی ھم ان گون ه
ک ه اي ن وس يله ب ی باش گاه ب ه خان ه ھ ا راه ياف ت و نتوانس تند آن را متوق ف بکنن د
ھمان گونه نيز اکنون با حضور باشگاه نمی توان اين وسيله را به اصطالح تحت
کنترل درآورد«.
»در جھان کنونی ،تکنولوژی به خصوص تکنولوژی فرھنگی ،ب ا ش تاب ش گفت
انگيزی تغيير و تحول می يابد .ما نمی توانيم ھربار ک ه ب ا پدي ده ای ت ازه روب رو
می شويم سرگردان و آشفته به راه يابی برای مھار کردن آن پديده بپردازيم«.
نويسنده در ادامه مانع موجود در جھت ايف ای نق ش و حض ور فع ال و س ازنده در
فرھن گ جھ انی را پايبن دی ب ه اص ول اعتق ادی دانس تند و ب رای روی آوری ب ه
خالقي ت و آف رينش فرھنگ ی چ اره را در رھ ا ش دن از قي د و بن د اي دئولوژی
ارزيابی نموده و می نويسد:
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»چاره آن است که ما به خالقيت و آف رينش فرھنگ ی رو بي اوريم .ت ا ھنگ امی ک ه
فرھنگی آفريننده نداشته باشيم از راه نظارت نمی توان کاری بر پيش برد.
فرھنگ آفريننده و خالق ،فرھنگی است که نخست توانسته باشد خود را از قي د و
بند ايدئولوژی برھاند و (!) «...
نامبرده در پايان مقاله به زغم خود به معرفی »غنی ترين گنجين ه« ک ه م ی توان د
جھت شرکت فعال در فرھنگ جھانی مورد بھره ب رداری ق رار گي رد پرداخت ه و
توصيه می کند» :غنی ترين زمينه برای ش رکت آفرينن ده در فرھن گ جھ انی ب ی
تردي د ھم ان گنجين ه فرھن گ ايران ی اس ت ک ه اندوخت ه ای پاي ان ناي افتنی دارد و
بھره گيری از آن کشور را برای عرض اندام در برابر کشورھای ديگ ر و س ھيم
شدن روند غنی کردن فرھنگ بشری آماده و مھيا می سازد .از اي ن گنجين ه نباي د
گذشت و نبايد آن را کوچک شمرد«!).؟(

مالحظات :پس از اعالم خبر در دست اقدام ب ودن »ط رح بازگش ايی مج دد وي دئو
کلوپھا« از سوی حجة االسالم اکبرزاده مسئول داي ره ام ر ب ه مع روف و نھ ی از
منک ر کميت ه انق الب اس المی ،وزارت ارش اد ط ی واکنش ی خب ر بازگش ايی
وي دئوکلوپھا را تک ذيب ک رده اس ت الزم ب ه ي ادآوری اس ت ک ه در س ال ١٣۶٢
وزارت ارش اد ط ی ي ک اق دام سراس ری از فعالي ت علن ی وي دئوکلوپھا جل وگيری
نمود.
نظريه :ھماھنگ نمودن نظرات مسئوالن در ارتباط ب ا مس ئله ی نح وه ی اس تفاده
از ويدئو در کشور موج ب ش ده ک ه بعض ی جريان ات اي ن تلق ی را ايج اد کنن د ک ه
انقالب در برابر اين تکنيک پيش پا افتاده احساس ضعف می کن د .ب ه ط ور مس لم
در آينده ی نزديک پيشرفتھای ماھواره ای امکانات بيشتری را در خدمت ت رويج
فساد و ب ی بن د و ب اری ق رار خواھ د داد ک ه امک ان کنت رل آن ک امال از ق درت م ا
خارج خواھد بود.
بن ابراين ب ه نظ ر نم ی رس د ب دون برنام ه ري زی فرھنگ ی دقي ق بت وانيم برخ ورد
متناسب با اين پديده ھا داشته باشيم.
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در اين جا بايد پرسيد آيا ب ه لح اظ محت وا در آين ده م ی ت وانيم وي دئو را در خ دمت
خ ود ق رار دھ يم؟ برخ ورد واک نش در مس ائل فرھنگ ی مرحل ه ،مرحل ه م ا را ب ه
عقب نشينی وا خواھد داش ت ب دون اي ن ک ه بت وانيم از توانمن ديھای فرھنگ ی خ ود
کمترين بھره ای را برده باشيم.
متاسفانه دشمنان داخلی انقالب با تمام قدرت و امکانات خ ود م انع از آن ش ده ان د
که ما در بعد تربيت عناصر معتقد که بتوانند به لحاظ محتوا وي دئو و س اير اب راز
در خدمت فرھنگ و ھنر را تغذيه کنند موفقيت چندانی کسب کنيم.
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ورود و فروش ويدئو ھمچنان ممنوع است

١

وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی با انتشار اطالعيه ای ،ورود ،عرضه و فروش
ويدئو را ھمچنان ممنوع اعالم کرد.
اداره ی ک ل نظ ارت و ارزش يابی وزارت فرھن گ و ارش اد اس المی در اي ن
اطالعيه يادآور ش ده اس ت ورود وي دئو ھمچن ان ممن وع اس ت و ب ا کس انی ک ه در
اين زمينه فعاليت کنند برخورد قانونی خواھد شد.

توسط نيروھای کميتنه مبارزه با منکرات
 ٩عامل تھيه و توزيع فيلمھای مبتذل ويدئو دستگير شدند

٢

گروه ويژه دايره مبارزه با منکرات کميته انقالب اسالمی  ٩نفر از تھيه و توزي ع
کنندگان فيلمھای مبتذل و ناشايست ويدئويی را دستگير کردند.
بدنبال بازرش ی از خان ه يک ی از اي ن اف راد  ۵٠٠حلق ه ف يلم و چن د دس تگاه وي دئو
بدست آمد.
حجت االسالم محمد مھدی اکبرزاده مدير دايره ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر
کميته انقالب اسالمی در گفتگويی با خبرنگاران به تشريح فعاليت اخير نيروھای
اين دايره با اشاعه دھندگان فساد و فحشا از طريق نوارھ ای وي دئويی پرداخ ت و
گفت :پس از دستگيری يکی از عامالن توزيع نوارھ ای وي دئوئی خان ه ی وی ب ا
ھماھنگی قوه قضاييه مورد بازرسی قرار گرفت.
پس از بازرسی  ۵٠٠عدد ن وار وي دئوی مبت ذ و ناشايس ت ب ه ھم راه چن د دس تگاه
وي دئو ب ه دس ت آم د .وی اف زود :از ھم ين طري ق تع داد ديگ ری از اي ن اف راد
شناسايی و با ھماھنگی دادسرای ناحيه ی  ١۴دستگير شدند.
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اکبرزاده گفت :تعداد افراد دستگير شده تاکنون ب ه  ٩نف ر رس يده اس ت و ھمچن ان
عمليات شناسايی و دستگيری ادامه دارد.
وی ھمچنين اضافه کرد :اين افراد ھرکدام يک شبکه توزي ع داش تند و حت ی يک ی
از آنھا برای شبکه خود نام »راز« را انتخاب کرده بود .اينھا نوارھ ای وي دئو را
در خان ه خ ود تکثي ر م ی کردن د و ب ه عوام ل ف روش خ ود م ی دادن د و عوام ل
فروش آنھا نيز نوارھا را ب ه واس طه ھ ايی م ی دادن د ت ا ب ه مص رف کنن ده اج اره
بدھند.
رئيس دايره مبارزه با منکرات کميته پيرامون محتوای اين نوارھا به خبرنگ اران
گف ت :ھم ه ی اي ن فيلمھ ا مبت ذل و ناشايس ت ھس تند و بيش تر ب ه زب ان اص لی م ی
باشند و دارای صحنه ھای زشت می باشند.
وی افزود :در ميان اين فيلمھا شوھای افراد فراری که در خارج فعاليت می کنند
نيز وجود دارد و طبق اظھار يکی از متھمان اين فيلمھا از طريق يک واسطه از
دو سفارت خارجی در تھران به دست می آمد.
رئ يس کميت ه مب ارزه ب ا منک رات ب ه خبرنگ اران گف ت :يک ی ديگ ر از راه ھ ای
ورود اي ن فيلمھ ا ب ه داخ ل کش ور از طري ق مرزھ ای ھ وايی ،دري ايی و زمين ی
است .بعض ی از مس افران و قاچاقچي ان ب ا جاس ازی اي ن فيلمھ ا در لب اس و اثاثي ه
خود آنھا را وارد کشور می کنند.
وی ادامه داد ،عده زيادی در خانه ھای خود نياز به ف يلم دارن د و از آن ج ايی ک ه
مرکزی برای سرويس دھی سالم نداريم ب رای م ردم طبيع ی اس ت ک ه ب رای رف ع
نياز خود به اين افراد روی بياورن د .اکب رزاده گف ت :امي دواريم متولي ان فرھنگ ی
کش ور فک ری ب ه ح ال اي ن موض وع بکنن د و آن را ج دی بگيرن د .وی ھمچن ين از
م ردم خواس ت م وارد مش کوک را در اي ن زمين ه ب ا ش ماره تلفنھ ای -۶٢۴۴٨۶
 ۶٢٧٢٢٢-۶٢٢٩٣٠در جريان بگذارند.
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جمھوری اسالمی ايران
وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی

١

مدير مسئول محترم روزنامه ابرار
برادر ارجمند جناب آقای گراسبی

با سالم،
احتراماً ،خواھش مند اس ت دس تور فرمايي د ب ا توج ه ب ه غيرمج از ب ودن فعاليتھ ای
ويدئوئی و ممنوع بودن ورود آن از درج ھرگونه آگھی پيرامون خري د و ف روش
و خدمات مربوط به ويدئو تا اطالع ثانوی اکيداً خودداری نماييد.

احمد ستاری
مدير کل مطبوعات داخلی

 - 1ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻤﺎره  102/3841ﺗﺎرﻳﺦ .69/7/30

30

توس ط پاس داران داي ره ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر کميت ه انق الب اس المی
تھران

چند تن از اشاعه دھندگان فساد و عوامل
توزيع فيلمھای مبتذل ويدئويی دستگير شدند

١

از بازداشت شدگان  ٣٠٠حلق ه ف يلم مبت ذل ٣٠٠ ،ق وطی مش روبات الکل ی۶٠٠ ،
حلقه نوار صوتی مبتذل ،چن دين دس تگاه تکثي ر ن وار و ن يم کيل و تري اک ب ه دس ت
آمد.
در ادام ه دس تگيری عوام ل تھي ه و توزي ع فيلمھ ای وي دئويی مبت ذل و ب ا اس تفاده
اطالعات مردمی پاسداران دايره ام ر ب ه مع روف و نھ ی از منک ر کميت ه انق الب
اسالمی استان تھران طی چند روز گذشته چند تن ديگر از عناصر تھيه و توزي ع
فيلمھای مبتذل ويدئويی را دستگير کردند.
از بازداشت شدگان  ٣٠٠حلقه فيلم مبتذل و مستھجن و شوھای خارجی تھيه ش ده
در کشورھای اروپ ائی و آمريک ائی ٣٠٠ ،ق وطی مش روبات الکل ی و  ۶٠٠حلق ه
ن وار ص وتی مبت ذل و چن دين دس تگاه تکثي ر ن وار کش ف ش ده اس ت
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حجت االسالم اکبرزاده مسئول دايره امر به معروف و نھی از منکر با اعالم اين
مطلب به خبرنگاران گفت :در بازرسی از منزل مسکونی يکی از عناص ر فع ال
در زمينه ی تھيه و توزيع و تکثير فيلمھای مبتذل حدود نيم کيلوگرم ترياک آماده
توزيع به دست آمد.آقای اکبرزاده گفت :اين گونه عناصر فاسد ع الوه ب ر اي ن ک ه
در انحراف فکری جوانان از طريق پخش فيلمھای ويدئويی مبتذل فعالي ت دارن د،
با قاچاق مواد مخدر و توزيع آن بين جوانان ت الش م ی کنن د ت ا جس م آن ان را ني ز
از بين برده و به فساد بکشانند.وی با اشاره به اين که دستگاه ھ ا و نوارھ ای ف يلم
مکشوفه به طور کلی از خارج کشور وارد م ی ش ود گف ت :ھ دف عوام ل تھي ه و
توزي ع فيلمھ ای مبت ذل پ ر ک ردن اوق ات جوان ان نيس ت ،بلک ه انح راف جوان ان و
آين ده س ازان کش ور و ب ه فس اد کش اندن آنھ ا و در نھاي ت ب ه مخ اطره ان داختن
خانواده ھايشان ھدف غايی اين مفسدان است.
وی با ھشدار به خانواده ھا در اين زمينه آنان را به کنت رل ھرچ ه بيش تر رف ت و
آمد کردار فرزندانشان توصيه کرد و گفت :در صورت مشاھده تم اس عناص ر و
عوامل مشکوک با فرزندانتان ض من برخ ورد ب ا آن ان ،نيروھ ای کميت ه را ب رای
پيگيری بيشتر در جريان امر قرار دھيد.
به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی وی از امت حزب ﷲ و بويژه بس يجيان
ھميشه در صحنه که با مساعدتھای فکری و عمل ی خ ود در جھ ت بران دازی اي ن
عناصر فاسد و مخرب اجتماع ،کميته را ياری کرده اند قدردانی کرد.
وی ھمچن ين از م ردم خواس ت از ھرگون ه ھمک اری ب ا دائ ره ام ر ب ه مع روف و
نھی از منکر کميته انق الب اس المی دري غ نورزن د و ب ا مراجع ه ب ه آن اداره و ي ا
تم اس ب ا ش ماره تلفنھ ای  ٣۶١٠٠١-٣س تاد خب ری کميت ه اطالع ات خ ود را در
رابطه با اشاعه دھندگان فساد و منکرات ارائه دھند.
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ماموريت ماھواره چيست؟

١

به قلم :حسين شريعتمداری

اگرچ ه داس تان اس تفاده قري ب الوق وع غ رب از م اھواره ھ ايی تلويزي ونی بيش تر
»بلوف« است تا واقعيت و به نظر نمی رسد که اي ن م اجرا ب ه زودی قاب ل تحق ق
باش د ول ی ب ه ھرح ال در خبرھ ا آم ده اس ت ک ه عنقري ب غ رب ،م اھواره ھ ای
مخ ابراتی جدي دی را بک ار خواھ د گرف ت ک ه م ی توان د تقريب ا تم امی س طح ک ره
زمين را زير پوشش تلويزيونی خود قرار دھند.
برخالف گذشته ،برای دريافت صوت و تصويری که اين ماھواره ھا می فرستد،
به کانالھای عظيم الجثه نيازی نيست و گيرنده ھای تلويزيونی ،تنھا با نصب آنتن
کوچکی می توانند برنامه ھای تلويزيونی مخابره شده را به طور مستقيم درياف ت
کنند.
ت ا اينج ا ،س خن از دس ت آوردی ش گفت ،در دني ای عل م و تکنول وژی اس ت ،ام ا
اين ،ھمه م اجرا نيس ت و اگ ر ب ه م اجرای م اھواره ،ماھي ت س لطه غ رب و کين ه
عميقی که از اسالم در دل دارد را نيز اضافه کن يم از ھ م اکن ون م ی ت وان دنبال ه
اين داستان و ماجراھای بعدی آن را حدس زد.
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استفاده از ماھواره ھای تلويزيونی جبھه جديدی است که سرمايه داری غرب در
عرصه جنگ بی پايان خود عليه محروم ان و مظلوم ان ب از م ی کن د و از آن ج ا
که نھضت رو به رشد اس المی »ک انون امي د« پابرھنگ ان اس ت ،در اي ن ک ارزار
فرھنگی ،ارزشھای اسالمی اصلی ترين ھدف مورد حمله خواھند بود ،زيرا اگر
بپ ذيريم ک ه غ رب از پي دايش و ش تاب انق الب اس المی س يلی خ ورده اس ت و اگ ر
ب اور داش ته باش يم ک ه در زمين ه ی اھرمھ ای م ادی ق درت نظي ر ماش ين جنگ ی
مدرن ،توان و بنيه اقتصادی سطح ب اال ،در اختي ار داش تن رس انه ھ ای فراگي ر و
گسترده خبری و تبليغ اتی ،برخ ورداری از حماي ت کام ل مج امع ب ين الملل ی ،در
دس ت داش تن س ر نخھ ای ديپلماتي ک ،و  ...غ رب نس بت ب ه م ا ت وان و برت ری
غيرقابل مقايسه ای داشته است ،تنھا يک علت قابل قبول ب رای وحش ت غ رب از
انقالب اسالمی ب اقی خواھ د مان د و آن اعتق ادات و باورھ ای دين ی م ردم مس لمان
است.
ھم ان اعتق ادات ريش ه داری ک ه در عاش ورای حس ينی ،خ ون را ب ر شمش ير
شورانيد ،در کربالی ايران جنگ »ت ن و تان ک« را آفري د و در فلس طين اش غالی
با سنگ به جنگ توپ و تانک و تفنگ رفته است و ...
»دانيل پايپس« رئيس انستيتو پژوھشھای سياست خارجی آمريکا می گويد:
»ما ت ا ده س ال پ يش ،حساس يت خاص ی نس بت ب ه اس الم نداش تيم ،ام ا ام روز اي ن
طور نيست و ھمه ما نس بت ب ه اي ن پدي ده جدي د در اي ران و برخ ی از کش ورھای
ديگر بايد با حساسيت بيشتری برخورد کنيم«.
و ھم او اعتراف می کند که:
»امروز ،مس لمانان ب ه اي ران نظ ر دارن د و از آن الگ وبرداری م ی کنن د ،ام روز
ايران مانند يک آزمايشگاه است .اگر اي ن تجرب ه موف ق ش ود ،جس ارت مس لمانان
کشورھای ديگر ھم بيشتر خواھد شد«.
»ج ان پ المر« از روزنام ه گ اردين ض من ب ی خط ر دانس تن اس المی ک ه آن را
نرمال می خواند – و شما بخوانيد اسالم آمريک ايی – درب اره اس الم ن اب محم دی
)ص( که امام راحل )ره( منادی آن بود ،می گويد» :من نسبت ب ه اس الم بني ادگرا
ھش دار داده و اع الم خط ر م ی نم ايم و فک ر م ی ک نم ک ه جن گ م ا ب ا اي ن اس الم
است«.

34

»راجرھاردی« مفسر شبکه تلويزيونی »بی بی سی« ،ھشدار می دھد که:
»امروز ،اسالم بزرگت رين مس ئله ی غ رب اس ت و حت ی ي ک مش کل ب ين الملل ی
اس ت .اس الم ،ام روز ن ه فق ط ي ک مس ئله ی مرب وط ب ه خاورميان ه اس ت ،بلک ه
عالمگير شده و مبارزه با آن بسيار مشکل گرديده است .به ھر کشور اسالمی ک ه
رفتيم ،برايم تعجب آور بود ،چرا که در ھرج ا ب ا ق درت نھض ت جھ انی اس المی
مواجه شدم«.
اين »معادله« ھيچ عنصر مجھولی ن دارد ،غ رب از نھض ت جھ انی اس الم س يلی
خورده است و از گسترش روز افزون آن دلھره دارد ،چ را ک ه موجودي ت س لطه
گ ر آن را ب ا خط ر ج ديط روب رو ک رده اس ت ،و ام ا نھض ت جھ انی اس الم از
باورھای دينی و عميق اسالمی ملتھای مسلمان ريشه می گيرد.
پس چاره ای جز مقابله با ارزشھای اسالمی ندارد ولی از سوی ديگر جدا ک ردن
باورھای اسالمی از م ردم ،ب ه آس انی کن دن ي ک ت ابلو از دي وار نيس ت و »ھ زار
نکت ه ب اريکتر ز م و اينجاس ت« .غ رب نم ی توان د ب ا ارائ ه منط ق و اس تدالل ب ه
جنگ ارزشھای اس المی بياي د ،چ را ک ه اينھ ا ب ه حقاني ت اس الم رای م ی دھن د و
توسل به زور و استفاده از قدرت نظامی ھم در اين عرصه کارساز نيست ،زي را
روشھائی از اين دست ،اگر چه ممک ن اس ت ب رای م دتی کوت اه ش تاب حرک ت را
کاھش دھند ول ی چ اره س از نيس تند ،چ را ک ه اعتق ادات اس المی ،ريش ه در قل وب
دارن د و ب دين س بب آس يب پ ذير نيس ت ھم ه معض التی ھس تند ک ه از نخس تين
روزھای بعد از پيروز انقالب تاکنون فراروی غرب قرار داشته و دارند و بدليل
وجود ھمين معضالت است که آمريکا نتوانسته است ھيچ غلطی بکند.
و باز ھم بعلت ناکامی در غلبه بر ھمين دشوارھا و گره ھای ناگشودنی اس ت ک ه
غ رب وحش ی و س لطه گ ر ب رای مقابل ه ب ا ارزش ھای اس المی ب ه رواج فس اد و
فحشاء بعنوان آخرين تيری که در ترکش دارد می نگرد و باالخره م اھواره ھ ای
تلويزيونی جديد با ھمين ماموريت به فضا می روند.
مدتی است که رسانه ھای خبری غرب و برخی از دنباله ھای ري ز داخل ی آن در
پی الق اء اي ن ت وھم ھس تند ک ه ب ا آم دن م اھواره ھ ا »ديوارھ ای سانس ور خب ری«
شکسته ميشود و ملتھا بدون مزاحمت دولتھ ا از »اخب ار واقع ی« ب ا خب ر خواھن د
ش د ،ک ه اي ن ش گرد را ني ز بايس تی ب ه فھرس ت ط والنی ترفن دھای غ رب اض افه
کرد ،و اين نکته نه پيچيده است و ن ه م يھم ،زي را س اليان درازی اس ت ک ه غ رب
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ب رای پخ ش اخب ار دروغ و بمب اران روان ی – خب ری ،رس انه ھ ای م درنی در
اختي ار دارد و اي ن رس انه ھ ا خصوص ا علي ه اي ران اس المی در ب االترين س طح
ممکن مشغول کارند.
راديو آمريکا ،راديو اسرائيل ،راديو بی بی سی ،راديو مونت ک ارلو ،رادي و کل ن
و  ...و حتی فرستنده ھای راديويی دست چندمی نظير نظير رادي و ري اض تقريب ا
در تمامی نقاط ايران به آس انی قاب ل درياف ت ھس تند و اي ن راديوھ ا ھم ه روزه ده
ھا ھزار کلمه خبر و گ زارش دروغ و منف ی علي ه اس الم و جمھ وری اس المی ب ه
زبان فارسی و برخی زبانھای بومی ديگر پخش م ی کنن د ...بن ابراين ب ه وض وح
می توان فھميد که بکارگيری ماھواره ھای جديد برای باص طالح شکس تن دي وار
سانس ور خب ری نيس ت .پ س ماموري ت م اھواره چيس ت؟  ...پاس خ ب ه اي ن س ئوال
روشن تر از آن است که حتی به درنگ و تامين نياز داشته باشد.
و در يک ک الم »ماموري ت م اھواره اش اعه فحش اء اس ت« غ رب در مي دان نب رد
روياروی خود با انقالب اسالمی به اين نتيجه رسيده اس ت ک ه تنھ ا ب ا رواج فس اد
و فحشاء می توان روحيات انقالبی و انگيزه ھ ای عمي ق اس المی را ب ه سس تی و
رخ وت مب دل س اخت و ش ور و ش وق برخاس ته از باورھ ای دين ی را از جوش ش
انداخت.
رد پای استفاده از اين روش را نه تنھ ا در س اليان دور ،ک ه در س الھای اخي ر ھ م
ب ه وض وح م ی ت وان دي د و در اي ن زمين ه ،آن چ ه ب ر س ر »ان دلس« آم د ھش دار
درخور توجھی است.
و اما سئوال اين است که در مقاب ل اي ن ھج وم چ ه باي د ک رد؟ رس انه ھ ای خب ری
غ رب عل ی ال دوام رج ز م ی خوانن د ک ه باي د دس تھا را ب اال ب رده و تس ليم ش ويد!
دنباله ھای داخلی غرب که بعضا از باجه تاھ ل و تس امح و ن دانم ک اری مع دودی
از دست اندرکاران رسمی فرنگ و ھنر کشور ،برای حض ور علت ی در ص حنه،
بل يط تھي ه ک رده ان د ب ا قياف ه ح ق بجان ب چ اره ک ار را در »خالقي ت و آف رينش
فرھنگ ی« م ی دانن د و بالفاص له دلس وزانه توض يح م ی دھن د ک ه »فرھن گ
آفريننده« فرھنگی است که ايدئولوژی در آن راه نداشته باشد .نشريه »کلک« در
اين باره می نويسد:
»چاره آن است که ما به خالقيت و آفرينش فرھنگ ی رو بي اوريم ،ت ا ھنگ امی ک ه
فرھنگ ی آفرينن ده نداش ته باش يم از راه نظ ارت نم ی ت وان ک اری را پ يش ب رد.
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فرھنگ آفريننده و خالق ،فرھنگی است که نخست توانسته باشد خود را از قي د و
بند ايدئولوژی برھاند ) «...نشريه کلک شماره .(٣
مجله آدينه ،با ذوق زدگی از قريب الوقوع بودن »جھانی شدن تصوير« خبر م ی
دھد و اين پديده را طليعه تحق ق دھک ده موع ود جھ انی – ک ه مدين ه فاض له غ رب
است -می داند و ب ا خ وش خي الی ک ودکی ک ه در انتظ ار از راه رس يدن پ در قل در
خود چشم به راه نشسته است می نويسد:
»حکوم ت ھ ا ،الب د ک اری ھمانن د دول ت گورب اچف ص ورت خواھن د داد ،ک ه
پيشاپيش ،خود راه ھا را باز کرد ،تا از آسيب امواج برکنار بماند«.
و در اين معرکه ،ھرکه نقش خويشتن بيند در آب.
ترديدی نيست که خطر جدی است .ولی مگر ما اھل خطر نبوده و نيس تيم؟ ب رای
مقابله با ترفند جديد غرب بايستی ھرچه زودتر دست بکار و آم اده ک ارزار ،ش د.
و در اين باره نکات زير قابل توجه ھستند:
الف :انقالب اسالمی در حالی شکل گرفته و به پيروزی رسيد ک ه فس اد و فحش اء
در جامع ه رواج ک ام داش ت و ھم ه چي ز ب رای فاس د ش دن جوان ان و ب ه فحش اء
کش يده ش دن آن ان آم اده ب ود ،ل ذا م ا ق بال عب ور از اي ن عقب ه و غلب ه ارزش ھای
اسالمی بر ارزش ھای ض د اخالق ی را آزم وده اي م و از اي ن گ ذرگاه خطرن اک ب ه
سالمت عبور کرده ايم بنابراين:
ارزشھای اسالمی قابليت و توان الزم برای مقابله با فساد و فحش اء را در مقي اس
ب االيی دارا م ی باش ند و تاکي د و تکي ه ب ر ھم ان ارزش ھا م ی توانن د توطئ ه اخي ر
غرب را نيز مانند گذشته ناکام کنن د و ب رای اي ن منظ ور ،ب ی پ رده باي د گف ت ک ه
نظام جمھوری اسالمی ايران به يک خانه تکانی ش ديد فرھنگ ی نيازمن د اس ت ،و
اول ين ق دم در اي ن خان ه تک انی »مي دان دادن ب ه ي ار« و »خ الی ک ردن خان ه از
اغيار« است ،چرا که ندانم کاری ھا و بی ت وجھی ھ ا بص ورت نگ ران کنن ده ای
باع ث بي رون رف تن ت دريجی »ي اران« از عرص ه ش ده ان د و ھمزم ان ب ا آن
»اغيار« در لباس يار خزيده اند و اين ھر دو آف ت فرھن گ و ارزش ھای اس المی
ھس تند و ب ديھی اس ت ک ه اي ن خان ه تک انی ،در س اير عرص ه ھ ا خصوص ا
»اقتصاد« ھم شديدا ضروری است و به جرات می ت وان گف ت ک ه ب دون اي ن ،آن
نيز چندان موثر نخواھد بود.
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بسيجی مخلص و پابرھنه که امام راحل ما »س« ب ه حض ور خ ود در اي ن مس اله
افتخار می کرد ،نبايستی برای ھميشه پابرھنه بماند و س رمايه دار فاس د و عي اش
کماکان سوار بر »خر مراد« براند.
به اغياری که در لباس يار خزيده اند نبايستی فرصت داده شود تا با سوء اس تفاده
از تس اھل برخ ی مس ئوالن ،وف اداری و ثب ات ق دم نيروھ ای انق الب را »تن گ
نظری« بنامند و ب ا اي ن برچس ب آن ان را از مراک ز و ک انون ھ ائی ک ه متعل ق ب ه
خودشان است بيرون کنند و قصه اي ن غص ه دراز اس ت و ط والنی ت ر از آن ک ه
در اي ن مق ال ،مج ال پرداخ ت ب ه آن باش د و ب االخره در خاتم ه اي ن بخ ش ب ه س ه
نکته که مشتی از خروار ھستند اشاره می کنيم و می گذريم:
-١ھ م اکن ون فراوانن د خ واھران و ب رادران مس لمانی ک ه در کش ورھای
کفر و فساد گرفته غرب زندگی می کنند و اگرچ ه ب ا دش واريھای زي ادی
روبرو ھستند ولی ن ه تنھ ا ايم ان و خل وص خ ويش را محف وظ داش ته ان د
که بر پلشتی آن ديار نيز شوريده اند.
-٢حرک ت کوبن ده انق الب اس المی و رس وخ و نف وذ آن در فراس وی
مرزھ ا ،از ارزش ھای اس المی و فرھن گ غن ی و انس ان آف رين آن ريش ه
گرفته است ،وحشت از ھمين توانمن دی اس ت ک ه غ رب وحش ی را وادار
ساخته است تا با صرف ھزينه ای کالن و بک ارگيری ھم ه ت وش و ت وان
به مقابله با اسالم برخيزد.
 -٣در گذشته ای نه چندان دور ،برنامه تلويزيونی مستھجن ش وروی ک ه
در حاشيه ھای مرزی ايران قاب ل درياف ت ب ود ،مس ئوالن و دلس وزان را
نسبت به آث ار س وء اخالق ی ک ه ھموطن ان م ا در آن ن واحی را تھدي د م ی
کرد ،نگران بودند وی با حرکت اس المی پ ر خ روش مس لمانان ش وروی
معل وم ش د ک ه در ھم ان ح ال ک ه م ا نگ ران برنام ه ھ ای تلويزي ونی آنھ ا
بوديم ،امواج خروشان انقالب اسالمی مقدمات ي ک قي ام فراگي ر اس المی
به تبعيت از ايران را در جمھوريھای مس لمان نش ين ش وروی ف راھم م ی
کرد .و اين نکته عميقا قابل توجه است.
ب :توطئه جديد غرب نه تنھ ا اي ران اس المی ک ه تمامي ت اس الم و نھض ت رو ب ه
رشد آن را نشانه گرفته است و ترديدی نيست که ب ه زمام داران س اير کش ورھای
اس المی نم ی ت وان امي د بس ت ،چ را ک ه آنھ ا اگ ر چ ه خ ود را »رفي ق قافل ه« ج ا
ميزنند ولی شريک دزدند و در پی سپردن قافله به راھزنان.
اما ايران که به پرچمداری اسالم ناب محمدی )ص( شناخته ش ده اس ت م ی توان د
و بايد علما و متفکران و انديشمندان جھان اسالم را برای شرکت در ي ک کنگ ره
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اسالمی دعوت کند و بمنظور مقابله با ھجوم فرھنگی غرب با آنان به مشورت و
تبادل نظر و نھايتا اتخاذ تصميمی قاطع بنشيند.
چرا که مس ئله ی رودروئ ی مس تقيم و ب ی نق اب غ رب ب ا اس الم در مي ان اس ت و
طبع ا آنھ ائی ک ه ب ه اي ن ص ف نم ی پيوندن د بايس تی رس وائی و افتض اح غيرقاب ل
زدودنی را تحمل کنند.
ج :حضرت امام )ره( در يک موشکافی حکيمانه حساس ترين نقطه آسيب غ رب
و اصلی ترين نقط ه ق وت م ا را نش ان داده ان د .آن عزي ز بزرگ وار در پي امی ک ه
»منشور انقالب« نام گرفت ،می فرمايند.
»من ب ه تم ام جھ ان ب ا قاطعي ت اع الم م ی ک نم ک ه اگ ر جھ انخواران بخواھن د در
مقابل دين ما بايستند ،ما در مقابل ھمه دني ای آن ان خ واھيم ايس تاد  ...ي ا ھم ه آزاد
می شويم و يا به آزادی بزرگتری که شھادت است می رسيم«:
غرب از ناحيه ی منافع مادی و دنيائی ش ديداً آس يب پ ذير اس ت و اص الً ،غي ر از
اين ھويتی ندارد .برای غرب »دنيا« ھمه چيز اس ت و ب رای م ا پش ت پ ا زدن ب ه
دني ا و عب ور از ان» ،ھم ه چي ز« اس ت و اي ن دقيق ا ً ھم ان نقط ه حس اس و آس يب
پذير و به بيان ديگر »پاشنه آشيل« غرب است.
در اي ن »نقط ه تالف ی« م ا ب ا ش وريدن علي ه من افع حي اتی غ رب ،حي ات او را ب ه
مخ اطره م ی ان دازيم ول ی حمل ه او علي ه م ا ،ب ه م ا حي ات م ی بخش د ،دم وکرات
مابھ ا ،در قض اوت عجل ه نکنن د و ح داقل ب رای چن د دقيق ه توص يه ھ ای »آق ای
جفرسون« را ناديده بگيرند و به ما خرده نگيرند که چرا؟
زيرا ما برای دفاع از اسالم که دفاع از محرومان پابرھنگان در براب ر قل دران و
صاحبان زر و زور نيز جزء جدانشدنی آن است ،آمده اي م و دقيق ا ً ب ه ھم ان عل ت
ک ه ھج وم ب ه س رزمين اس المی خ ويش را تج اوز ب ه ح ريم اس الم دانس ته و ب ا
جانبازی به عرصه کارزار رفتيم.
ھجوم به ارزشھای اسالمی را نيز تجاوز به حريم مقدس اسالم می دان يم و نق ص
تکنولوژی خود را که آنھم زائي ده غ ارت غ ارتگران خ ونريز اس ت ،ب ا تس ليم در
براب ر دش منان خ دا جب ران نم ی کن يم و حاش ا ب ه غي رت پي روان خمين ی و بيع ت
کردگان با خلف برحق او خامنه ای ،که چنين کنند.
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اگر ارزشھای اسالمی ،پايه ھای اصلی ثبات و امني ت و بق ای جمھ وری اس المی
نيس تند پ س پاي ه ھ ای اص لی ثب ات و امني ت کدامن د؟ ت وپ و تان ک و موش ک و
ھواپيماھای ما ،نھايتا ً ساخته و پرداخته خود آنھا م ی باش ند و آن ان در اي ن زمين ه
نس بت ب ه م ا از برت ری غيرقاب ل مقايس ه ای برخوردارن د و س اير ش اخه ھ ای
کالسيک »امنيت ملی« نيز ھمين طور ھستند.
بن ابراين س اده انديش ی اس ت اگ ر از ھج وم غ رب علي ه فرھن گ و ارزش ھای
اسالمی تلقی حمله مستقيم به پايه ھ ای اص لی »امني ت مل ی« نداش ته باش يم و ل ذا،
چ را از فرم ول شخص ی و خ الی از ابھ ام ام ام راح ل )ره( پي روی نکن يم و ب ه
دشمنان اسالم و آنان ھشدار ندھيم که:
»اگر جھانخواران بخواھند در مقابل دين ما بايستند ،ما در مقابل ھمه دني ای آن ان
خواھيم ايستاد«.

ان ﷲ يدافع عن الذين امنو...

والسالم

33

 ٨٩دستگاه ويدئو غيرمجاز کشف و ضبط گرديد

١

با تالش پی گير و مس تمر پرس نل تجس س و کش ف ج رائم کالنت ر  ٩تھ ران تع داد
 ٨٩دستگاه ويدئو غيرمجاز کشف و ضبط گرديد.
ب ه گ زارش رواب ط عم ومی ش ھربانی جمھ وری اس المی ب ه نق ل از »س رھنگ
عليا« کالنتری منطقه  ٩تھران ،در پ ی درياف ت اطالعي ه ای مبن ی ب ر عرض ه و
فروش مخفيانه و غيرمجاز انواع ويدئو در يکی از فروش گاه ھ ای ف روش ل وازم
ص وتی در خياب ان فردوس ی ،اکي پ تجس س و کش ف ج رائم کالنت ری تحقيق ات
گسترده ای را آغاز و فلع و انفعاالت افراد مشکوک را در اين رابط ه تح ت نظ ر
ق رار داد و نتيجت ا موف ق ب ه شناس ائی عام ل اص لی عرض ه کنن ده وي دئوھا بن ام
»حبيب« سی ساله شد که با کنترل غيرمحسوس تردد وی متوج ه ش دند مش اراليه
ب ا ھمدس تی پ درش بن ام »ک ريم« وي دوھای م ورد بح ث را در منزل ی واق ع در
خيابان امام خمينی مخفی و برای فروش تک تک خارج کرده و می فروختند.
اين گزارش حاکی است :مامورين تجسس کالنتری با اخذ نمايندگی قضائی منزل
م ذکور را بازرس ی و در زي رزمين آن تع داد  ٨٩دس تگاه ان واع آک بن د کش ف و
ضبط کردن د .بن ابراين گ زارش تحقيق ات از متھم ان در کالنت ری جھ ت شناس ائی
ديگر ھمکاران آنان ادامه دارد.
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درخواست معاون دادستان تھران از وزارت ارشاد و
سازمان تبليغات اسالمی برای عرضه فيلمھای مجاز
ويدئوئی

١

ب رای جل وگيری از ھج وم فرھنگ ی غ رب بھت ر اس ت وزارت ارش اد س ازمان
تبليغات و سيمای جمھوری اسالمی ايران ،تھيه فيلمھای مجاز وي دئوئی مراک زی
را ب رای عرض ه اي ن قبي ل فيلمھ ا مش خص کنن د و ب ا توزي ع آنھ ا ،جوان ان را از
کشيده شدن به طرف فيلمھای مبتذل و فسادانگيز بازدارند.
اي ن مطل ب را حج ت االس الم محمدحس ن آش تيانی معاون ت دادس تان و سرپرس ت
دادسرای ناحيه ی چھارده در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد.
وی با اشاره به اين ک ه عرض ه فيلمھ ای وي دئوئی آموزن ده ،علم ی و فرھنگ ی در
مکانھ ای مش خص جوان ان را از مش اھده فيلمھ ای غيرمج از ب از خواھ د داش ت،
افزود :با ھماھنگی اين دادسرا تعدادی ويدئو در اختيار مراکز آموزش ی از جمل ه
وزارت آم وزش و پ رورش ق رار گرفت ه ت ا از آنھ ا در جھ ت ارتق اء فک ری و
فرھنگی دانش آموزان استفاده شود.
سرپرست دادسرای منطقه چھارده به خانواده ھا خصوصا ً جو آنھا ھش دار داد از
مشاھده فيلمھای غيرمجاز و مبتذل خودداری کنند چه براساس تحقيقات
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روانشناسان و جامعه شناس ان آث ار مخ رب اي ن قبي ل فيلمھ ا در تزل زل شخص يتی
جو آنھا م وثر ب وده اس ت و اس تمرار آن باع ث متالش ی ش دن خ انواده ھ ا گردي ده
است و پرونده ھای تکميلی در اين دادسرا مويد اين مدعا است.
ل ذا توص يه م ن ب ه ب رادران و خ واھران اينس ت ک ه در فرص تھای مناس ب از
فيلمھای مجاز که در قالب آموزشی ،و ھنری عرضه می ش ود اس تفاده کنن د و ب ه
اين ترتيب ضمن جلوگيری از ھج وم فرھنگ ی غ رب ب ا بھ ره گي ری از اي ن قبي ل
فيلمھا در جھت رشد فکری و فرھنگی خود بکوشند.
حجت االسالم آشتيانی در مورد پارتيھا و ميھمانيھايی که برخالف شئون اسالمی
تشکيل می شود گف ت :نيروھ ای انتظ امی در پ ی اع الم م ردم ب ا کس ب مج وز از
اين دادسرا با اين قبيل ميھمانی ھا که زن ان و م ردان مخ تلط از مش روبات الکل ی
و موس يقی اس تفاده م ی کردن د برخ ورد ک رده و م ی کنن د و ب ا ارس ال پرون ده ب ه
دادس را ،ب ه ج رم اي ن اف راد در دادگ اه ھ ای کيف ری دويس ت و دويس ت و پ نج
رسيدگی کرده و متھمين را به حدود شرعی و ضبط آالت جرم محکوم م ی کنن د.
در ھمين ارتباط تاکنون متھمين به پنجاه ميليون توم ان ج زای نق دی محک وم ش ده
اند.
وی با اعالم اين که دادسرا با ميھمانی ھائی که تحت عنوان پ ارتی ي ا جش ن تول د
با رق ص ،و اخ تالط زن و م رد و اس تفاده از مش روبات باش د و ب رای ھمس ايگان
مزاحمت ايجاد کند ش ديداً برخ ورد م ی کن د .اف زود :در بررس يھای ب ه عم ل آم ده
معلوم شده اکثر تشکيل دھندگان اين قبيل برنامه ھا محصلين ھس تند ل ذا ب ه پ درھا
و مادرھا توص يه م ی ش ود ب رای جل وگيری از ب ه ھ رز رف تن جوان ان ،مراک ز و
محلھ ای رف ت و آم د آن ان را کنت رل کنن د ،چ ه س رآغاز بس ياری از مفاس د و
انحرافات اخالقی از ھمين مجالس است.
و در بسياری از موارد طی گزارشات به عمل آمده ،در اين قبيل مجالس دختران
و پسرانی که از فرھنگ منحط غرب الگو گرفته اند ،با ھم زمين ه ی آش نائی پي دا
کرده و کال از منزل و مدرسه بريده اند.
مع اون دادس تان تھ ران ،در ج واب اي ن س ئوال خبرنگ ار قض ائی کيھ ان ک ه چ را
دادس را اف راد خالفک ار را فق ط ب ه ج زای نق دی محک وم م ی کن د ف ازود :براب ر
موازين شرعی و مستندات قانونی ،دادگاه متھمين را ب ه ح دود ش رعی و ح بس و
تبعيد نيز محکوم می کند.
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ق بالً ب ه اس تناد م اده  ٣۵مج ازات اس المی و ھ م اکن ون ب ه اس تناد م اده  ٢٢ق انون
مجازات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام دادگ اه ھ ا مجازن د ھ ر کيف ری را
به جزای نقدی تبديل کنند و متھمين و اين چنين به نسبت جرم به جزای نقدی پ نج
ھزار تومان تا يک ميليون تومان محکوم می شوند.
معاون دادستان در جواب اين س ئوال ک ه در برخ ی از م وارد دي ده ش ده ک ه اف راد
برای بار اول گرفتار ش ده ان د برخ ورد دادس را ب ا اي ن قبي ل اف راد چگون ه خواھ د
بود گفت :افرادی که س ابقه ای نداش ته باش ند ،چنانچ ه پ س از دس تگيری از عم ل
خ ود پش يمان و متنب ه ش وند دادس را و مح اکم ب ا راف ت اس المی ب ا آن ان برخ ورد
خواھند کرد و چون ھدف قانون گذار در جھت ارشاد و ھدايت متھم است.
به استناد ماده  ٢٢قرار تعليق تعقي ب دو س اله ص ادر م ی ش ود .ام ا ف رم مربوط ه
در مورد متھم تکميل می شود و چنانچه متھم مرتکب جرم جديد شود در بررسی
دادسرا و محاکم جرم قبلی ھم ملحوظ می شود.
سرپرست دادسرای منطقه چھارده در جواب اين پرسش که پرون ده قبل ی متھم ين
چگونه بررسی می شود؟ گفت:
دادسرای ناحيه ی چھارده مجھز به سيستم ک امپيوتری ش ده و ن ام کلي ه محک ومين
و نوع محکوميت آنان به کامپيوتر سپرده می شود که بعداً از آن استفاده شود.
وی در ج واب اي ن س ئوال اس ت ک ه اگ ر پرون ده ھم ين متھم ين ب ه ن واحی ديگ ر
دادس رای عم ومی تھ ران ارس ال ش د چگون ه س ابقه ی اف راد مش خص م ی ش ود
گف ت :ب ه دس تور دادس تان عم ومی تھ ران نوع ا ً ج رايم مفاس د اخالق ی در س طح
تھران ب ه اي ن دادس را ارس ال م ی ش ود و چنانچ ه متھم ی محکومي ت کيف ری پي دا
کرد نواحی دادسرای تھران ن وع محکومي ت را ب ه اراده ی تش خيص ھوي ت کتب ا ً
اعالم می کنند و در صورت تکرار جرم از اين اداره سابقه ی م تھم درياف ت م ی
شود.
معاون دادستان تھران در مورد پرون ده ھ ائی ک ه اخي راً در اي ن دادس را رس يدگی
شده است گفت :چندی پيش ب ه دنب ال دس تگيری ي ک بان د توزي ع کنن ده مش روبات
الکلی ،معلوم شد اعضای باند مقادير زيادی مشروب الکلی از خ ارج وارد ک رده
اند که پس از کشف محل مشروبات و معدوم کردن آنھا ،پرونده متھمين به دادگاه
ارسال شد و به مجازات سنگينی محکوم شدند.
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طبق قانون جديد مجازات اسالمی که از ھفت ه پ يش ب ه م ورد اج را در آم ده اس ت
مجازات اف رادی ک ه اق دام ب ه س اختن مش روبات الکل ی ي ا تھي ه خري د و ف روش و
حمل آن کنند به شش ماه تا دو س ال ح بس محک وم م ی ش وند .و ي ا اگ ر ف ردی در
اث ر ترغي ب ي ا تطمي ع و نيرن گ وس ايل اس تفاده از آن را ف راھم نماي د در حک م
معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازيان ه ت ا  ٧۴ض ربه محک وم
می شود.
وی اف زود :براس اس گزارش ات م ردی مبن ی ب ر اع الم مراک ز فس اد و پ ی گي ری
دادس را تع دادی از اف رادی ک ه از من زل خ ود ب ه عن وان مرک ز فس اد اس تفاده م ی
کردند و افراد را آلوده وادار به گن اه م ی کردن د دس تگير ش دند پرون ده آن ان تح ت
رسيدگی است که احکام آنان متعاقبا ً اعالم خواھد شد.
وی در پاي ان ب ا اع الم اي ن ک ه اي ن دادس را ب ا چھ ار ش عبه دادي اری ي ک ش عبه
بازپرس ی ،ي ک ش عبه اج رای احک ام و دو ش عبه دادگ اه مس تقر در دادس را ،آم اده
دريافت گزارشات مردمی پيرامون برخورد با مفاسد اجتماعی است از مردم خ و
است ،امر به معروف و نھی از منکر در قبال افراد مختلف را فراموش نکنند ،و
با ارشاد راھنمائی منحرفين آنان را با مکتب انسان ساز اسالم آگاه کنند.
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نامه وارده
منع مطلق استفاده از ويدئو کاری عبث است

١

مقام محترم وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی
حجت االسالم ،جناب آقای دکتر محمد خاتمی
ب ا س الم و آرزوی س المت و س عادت ب رای ھمگ ان ح ال ک ه ب ه گفت ه جنابع الی
»نظ رات مخ الف باي د بص ورت منطق ی در اجتم اع مط رح ش ود« )ص  ١کيھ ان
 (٧٠/١٢/۵اينجان ب مخالف ت ص ريح خ ود را ب ا سياس تگذاری ج اری آن
وزارتخان ه محت رم در م ورد »غيرمج از ب ودن ھرگون ه فعالي ت وي دئويی حت ی
فعاليتھای آموزشی« کتبا ً و رسما ً خدمتتان تقديم می دارم ،زيرا:
 -١فعاليتھای ويدئوئی کماکان از »سيما« گرفته تا »شيوا« )مرکز ض بط
ويدئوئی برای انواع مراسم و ام ور تبليغ اتی و  «...ادام ه داش ته ،دارد و
خواھد داشت.
 -٢وي دئو چ اقويی بس يار تي ز اس ت ک ه »غيرمج از انگاش تن ھرگون ه
ک اربرد آن« حت ی ب رای »جراح ان« و »کم ک جراح ان« ک اری اس ت
عبث و غيرمنطقی.

 - 1ﻛﻴﻬﺎن 7 ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه .1370

47

 -٣مسئله ای اساسی ما »کيفيت« فيلمھای ويدئوئی است که ب رای آن ھ م
بايد افرادی که در رشته ھای روانشناسی و آموزش ی تجرب ه و تخص ص
دارند نظر بدھند نه کارمندانی که فقط »مامورند و معذور« )اج ازه نش ر
فيلمھايی با کيفيت بس يار پ ايين و حت ی »ب دآموز« از س ينماھا ي ا »س يما«
را چ ه کس انی ص ادر م ی کنن د و پاي ه تحص يلی و تخصص ی آن ان ک دام
است؟
 -۴ح ال ک ه در کش ور ،متخصص انی در رش ته ھ ای تعل يم و تربي ت و
رس انه ھ ای آموزش ی وج ود دارن د ک ه مش تاقند ب رای ھ م وطن ان عزي ز
فيلمھای مفيد و آموزنده بسيارند و تع داد دس تگاه ھ ای وي دئو در خان ه ھ ا
نيز رو به افزايش است و از سويی ديگر از آن جا ک ه ق درت تکنول وژی
به زودی حتی مسموم ترين امواج را نيز به درون خانه ھايم ان س رازير
خواھد کرد ،پس چرا با اين سياستھای واپسرگايانه )به معنی دقي ق کلم ه(
انديش ه ھ ا و ارواح عزي زان ايران ی را ب ه س مت تماش ای فيلمھ ای مبت ذل
)مجاز و غيرمجاز( سوق می دھيد؟
در انتظار پاسخی »منطقی« و قضاوتی سالم
ارادتمند – محسن خاتمی
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ويدئو ،حال و آينده

١

عصر حاضر ،عصر ارتباطات ماھواره ای است ،ما م ی ت وانيم از امکان ات اي ن
عصر ،در جھت اھداف خود استفاده کنيم.
تنھا با يک برخورد عميق فرھنگی است که ما می توانيم حرف آخر را بزنيم
بد نيست از تاريخچه ی ويدئو ،اي ن رس انه ی ي اغی ،در اي ران،

حض ورش در دوران قب ل و بع د از انق الب و م اجرای وي دئو کلوپھ ا
شروع کنيم.
بس م ا ...ال رحمن ال رحيم .در زمين ه ھ ائی ک ه گفتي د بحثھ ای بس ياری
•
انجام گرفته و جزوات متعددی منتشر شده و فکر می کنم می توانيم با عناي ت
به در دسترس بودن آنھا سريعتر از اين قضيه بگذريم و بيش تر ب ه سياس تھا و
عملکردھا و اشکاالتی که به آنھ ا ب از م ی گ ردد ص حبت کن يم ،ت ا انش اا ...در
کنار آن محفوظات مکتوب ،بررسی مکتوب و جامعی را شکل بدھند.
قاعدتا ً خود شما و ديگرانی که عالقه مند به بحث وي دئو ھس تند ،م ی دانن د ک ه
اصوالً ويدئو تکنيک نو و جدي دی اس ت و ل ذا نم ی توانس ته در دوران قب ل از
انق الب حض وری ق وی و گس ترده داش ته باش د .احتم اال تولي د انب وه وي دئو در
سرتاسر دنيا از سالھای پنجاه و ھفت تا پنجاه و نه شروع شده است.

 - 1روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼم 25 ،ﺧﺮداد  ،1371ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره .303

49

* برخی اين طور تصور می کنند که توليد انبوه ويدئو برای مقابل ه
با فرھنگ و انقالب ما بوده است.
*ساده نگريستن .اگر فرض کنيم وي دئو را س اختند ک ه ب ا انق الب م ا مقابل ه
کنند ،چنين تکفری تنھا ،از اذھان ساده انديش بر می آيد .اما نکته مھم اي ن
اس ت ک ه س رمايه گ ذاری روی وي دئو در ادام ه سياس ت م رز ش کنی ھ ا و
ترسيم دنيائی ب ی م رز )از نظ ر فرھنگ ی( ص ورت م ی پ ذيرد و ب ه ش دت
امروز روانه بازار می شود.
در حقيقت ادامه اين سياست و توليد انبوه وي دئو ،ب ا پي روزی انق الب م ا مص ادف
بود و اين بدان معنا نيست ک ه در ص ورت تولي د انب وه در دوران قب ل از انق الب،
ويدئو روانه ايران نمی شد .ويدئو م ی توانس ت در آن اي ام ،ک اربری و ماموري ت
ديگری داشته باشد .مثالً رژيم گذشته می توانست از اين دستگاه در جھت تکمي ل
اھداف خودش استفاده کند .اما در دوران پس از انق الب ،قطع ا ً و يقين اً ،وي دئو در
ھويتی ديگر و با نقشه و ماموريتی ديگر به اين کشور آمده است.
ماموري ت ديگ ر وي دئو در کش ورھای جھ ان س وم و فرات ر از اي ن ،در تم ام دني ا،
شکس تن مح دوديت اس ت .ممک ن اس ت در ي ک کش ور ب ه لح اظ مس ائل سياس ی،
مح دوديتھائی برق رار ش ود و در کش ور ديگ ر ب ه لح اظ مس ائل اخالق ی و  ...اي ن
محدوديتھا اعمال شوند .ويدئو ھدفی جز شکستن اين محدوديتھا ندارد .پس وي دئو
م ی توان د در ھ ر کش ور ،ھ دفی متناس ب ب ا اوض اع و اح وال سياس ی ،فرھنگ ی،
اجتماعی و اقتصادی آن کشور داشته باشد.
ويدئو در کشورھای بلوک شرق چھره ای سياسی داشت ،چه بس ا در بس ياری از
اين ممالک تظاھرات ب ه راه ان داخت ،ب از ھم ين وي دئو در بس ياری از کش ورھا،
محمل فرھنگ غرب شده ،ھدف وي دئو در کش ور م ا ،ب ه ط ور مش خص ،از ب ين
بردن حريمھا ،حرمتھا و مح دوديتھای اخالق ی و ش رعی م ی باش د و متاس فانه ب ا
توجه به گزارشھای موجود ،در رسيدن به ھدف خود تا حد زيادی ھم موف ق ش ده
است .البته ويدئو به ھر کجا پاگذاشته ،در آن جا موفق بوده است.

*آيا مشکل ويدئو صرفا گربيانگير ممالک جھان سوم است؟
• قطعا ً اين طور نيست .ويدئو صاحب توانائيھای بسياری اس ت و مخاط ب
خود را ھم متاثر از اين توانائيھا م ی کن د .مخاط ب وي دئو ،ق ادر اس ت ھ ر آن
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چه را که می خواھد در ھر زمان و مکان و با ھرکسی که می خواھد ،تماش ا
کند ،ب دون ھيچگون ه مح دوديتی .البت ه فيلمھ ای م ورد اس تفاده طيف ی وس يع از
فيلمھای پورنو تا ورزشی ،موزيکال و  ...شامل می شود.
تاثيری که فيلمھای ويدئوئی بر مخاطب خود برجای م ی گ ذارد بس يار ب يش از
تاثيری است که صدا و تصوير به تنھايی در س ينما و تلويزي ونی ب ر تماش اگر
می گذارد .ل ذا ،ع وارض پدي ده ای مانن د وي دئو نم ی توان د منحص ر ب ه جھ ان
سوم باشد .بلکه تظاھر و ظھور ويدئو در ھر عرصه ای متفاوت است.
مثالً در آمريکا مسئله ی تجاوز و تعدی ويدئو به آثار سينما و عدم پايبن دی وي دئو
به کپی رايت به سطح سران مملکتی کشيده شده ب ود .در فرانس ه ي ا انگلس تان ،ب ا
تم ام آزاديھ ای جنس ی موج ود ،فيلمھ ای ھ ارد پورن و بش دت ب ر نگرانيھايش ان
افزوده است .آنھا که حت ی در م دارس ب ه ش اگردان آم وزش جنس ی م ی دھن د ،از
ناحيه ی ويدئو مضطربند و آن را غيرقابل کنترل می دانند.
اي ن کش ورھا در ح ال حاض ر در ص دد تص ويب ق وانينی ب رای مقابل ه ب ا چن ين
فيلمھايی برآمده اند .می بينيد که ويدئو و مشکالتش ،يقه باعث و بانی خود ،يعنی
کشورھای غربی را ھم گرفته است .از آن جا گرفته بيائيد تا پاکستان و ھن د و ...
ک ه مش کالت ديگ ری از باب ت وي دئو دارن د و مس ائل آن ب ه س نخ مش کالت م ا
نزديکتر است.
*کش ورھای جھ ان ،ھري ک ب ه نس بتی خ اص از مش کالت وي دئو
برخوردارن د ،ام ا ظ اھرا کش ورھای جھ ان س وم ب ا اي ن پدي ده برخ ورد
عصبی تری دارند ...
برخورد عصبی تر نمی کنند ،بلکه کشورھای جھان س وم آس يب
•
پذيرترن د .عم ده مش کل کش ورھای غرب ی اي ن اس ت ک ه کودکانش ان
»ھاردپورنو« تماشا نکنند و البته اي ن برخ ورد در س طح عم ومی نيس ت و
در اي ن ح د اس ت ک ه ي ک نماين ده ی مجل س چن د دقيق ه ای درب اره ی آن
صحبت کرده باشد.
مشکل آن جماعت ،رسيدن »ھ ارد پورن و« ب ه دس ت بچ ه ھاس ت و حت ی »س افت
پورنو« را که در دسترس بچه ھاس ت خطرن اک تلق ی نم ی کنن د و دلش وره آن را
ندارن د .اينھ ا در م دارس خ ود آم وزش جنس ی م ی دھن د ،ل ذا م انعی برايش ان
محسوب نمی شود که بخواھند با وجود فيلمھای پورنو در سطح جامعه به عن وان
يک مشکل برخورد کنند.
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ام ا در جھ ان س وم ب ه دلي ل اھمي ت مس ئله ی فرھن گ ،ب دليل ھم ين فرن گ و
اعتق ادات ،چن ين فيلمھ ايی را ض د ارزش م ی دانن د بھم ين دلي ل وي دئو ب رای اي ن
ممال ک ،دردس ر بيش تری م ی آفرين د ،پ س آنھ ا مجبورن د ب ا اي ن پدي ده ب ه ش کلی
حادتر برخورد کنند و عکس العلمھای بيشتری نشان بدھند.
مثالً در کشوری مانند کشور ما ،بدليل ھمبستگی نظام و مردم ،ھم واره س عی در
مشارکت مردم در صحنه ھای سياسی و تصميم گيری م ی ش ود ،ح اال ج دا ش دن
مردم از حکوم ت )ن ه مخالف ت آنھ ا ،تنھ ا ج دا شدنش ان( ومس ائلی ک ه حکوم ت و
نظام به آنھا مبتالست ،برای ما خطر است و نبايد چنين اتفاقی بيفتد ،و بايد با ھ ر
آن چه که چنين حالتی را ممکن است ايجاد کند ،برخورد نمود.
از اين طرف ويدئو نه تنھا مردم را جدا ميکند ،بلکه ن وع آموزش ی ک ه م ی دھ د،
آم وزش فرھن گ غرب ی اس ت و در ح ال حاض ر وظيف ه وي دئو انتق ال فرھن گ و
ارزشھای فرھنگی غرب است ،ارزش ھايی ک ه م ا معتق ديم در مقايس ه ب ا فرھن گ
ما ،ض د ارزش ھس تند ،بيم اری م دگرائی ي ا مص رف زدگ ی و  ...ج زو عارض ه
ھايی ھستند که تماش ای فيلمھ ای وي دئوئی ب ه ارمغ ان آورده ان د ،در ح ال حاض ر
حتی مدل مو و فکل جوانک ھا را ھم ويدئو تعيين می کند ،حاال اين تاثيرات ضد
ارزشی ،الزاما ً تنھا به فيلمھای پورنو بر نمی گردد.
*وقتی ويدئو اينقدر ت اثير م ی گ ذارد ،حتم ا ً زمين ه ھ ائی در مي ان م ردم
دارد.
اي ن ب ه مجموع ه خص ايص انس ان ب ر م ی گ ردد .انس ان ب ر ھ ر
•
چيزی که منع بشود حريص است »اال انسان حريص علی م ا من ع» اي ن
در فطرت انسان است .اين امر در بنی آدم فطری است که ھر آن چ ه را
از وی منع کنيد گرايش به آن پيدا می کند ،حس اس م ی ش ود ت ا بدان د چ ه
بود و چه شد.
اگر نام اين محدوديتھا را زمينه بگذايم بايد بگوئيم بله زمين ه ی گ رايش ب ه وي دئو
وجود دارد .يکی از خصوصيات مھم ويدئو اين است که مخاطبينش را تا مادامی
که مشغول تماشای فيلم باشد ،از تفکر در م ورد س اير قض ايا ب از م ی دارد .ح اال
فرض کنيم اگر ما صاحب جامعه ای با مشکالت بس يار باش يم ،مش کالتی اع م از
اقتصادی و معيشتی ،اجتماعی و  ...آيا ھمه بايد ب رای رف ع مش کالت فع ال ش وند
يا به طور انفعالی و دسته جمعی پای ويدئو بنشينند و فيلم تماشا کنند؟
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اتفاقا ً يکی از داليل رواج ويدئو در ميان اقشار فقير جوامع ،ھمين است ک ه اف راد
فقير فراغت پيدا می کنند و ذھن را از انديش يدن پيرام ون مش کالت و ب دبختيھا و
علت فقر ،باز می دارند.
* درست مثل نقش سينما در ھندوستان و ...
 ...و وي دئو در ھندوس تان .در ھندوس تانی ک ه خيل ی ھ ا ب دليل
•
گرسنگی دارند تلف می شوند ،آدم گرسنه ويدئو می خرد و به جای ن ان،
فيلم کرايه می کند ت ا ببين د ،او اي ن ط ور اس تدالل م ی کن د» :ن ان فق ط دو
س اعت م ن را راه م ی ان دازد ام ا ف يلم  «...ش ب ت ا ص بح م ی نش يند پ ای
ويدئو و شب تا صبح فيلم تماشا می کند تا گرسنگی را نفھمد.
دلي ل ديگ ر رواج وي دئو در مي ان اقش ار فقي ر ش ايد اي ن باش د ک ه اينھ ا راه گ ذران
اوقات فراغت را ،ک ه درص د عم ده ای از وق ت و عمرش ان را تش کيل م ی دھ د،
نمی دانند و يا احيانا ً راھی ب ه ارزان ی وي دئو نم ی شناس ند .ي ک خ انواده ی مرف ه
امکانات بسياری برای گذران اوقات فراغت دارد ،م ی توان د ب ه س فرھای داخل ی
يا خارجی برود ،می تواند پارتی بدھد يا به پارتی برود و با ھ زار راه ديگ ر م ی
تواند اوقات فراغتش را پر کند ،اما اقشار کم درآم د چ ون نم ی توانن د ب ه اي ن راه
ھای گذران اوق ات فراغ ت ،ب ه دلي ل بودج ه قاب ل ت وجھی ک ه الزم دارد ،نزدي ک
شوند ،به ويدئو که ارزانترين راه گذران اوقات فراغت است پناه می برند.
*به طور مشخص کداميک از اي ن زمين ه ھ ای پ ذيرش وي دئو در اي ران
مصداق دارد؟
ھم انطور ک ه گف تم برخ ی زمين ه ھ ا ب ه ماھي ت بش ر و
•
انس ان ب از م ی گ ردد و برخ ی ھ م ب ه وض عيت معيش تی خ انواده ھ ا .ب ه
عقيده م ن مش کل م ا ،در اي ران ،زمين ه ھ ای معيش تی اس ت .طب ق ط رح
آم ارگيری ک ه م ا در تھ ران داش تيم ،دري افتيم ک ه متاس فانه رج وع ب ه
دستگاه ويدئو و فعاليتھای ويدئوئی در جنوب ش ھر و در مي ان اقش ار ک م
درآمد رواجی بيش از ساير نق اط ش ھر ک ه وض عيت معيش تی ساکنانش ان
رضايت بخش است ،دارد.
از سوی ديگر ،صرف نظ ر از وض عيت ن امطلوب اقتص ادی و معيش تی ،جامع ه
ی ما از فقر برنامه ھای فرھنگی رنج می برد و بھرح ال برنام ه ھ ای فرھنگ ی،
تنوع و گستردگی الزم را به جھت موضوعات و برنامه ريزيھا ندارد.
ما تنھا دو کانال تلويزيون داريم ،با وضعيتی که شاھدش ھس تيد .تع داد س ينماھای
ما به نسبت جمعيتمان خيل ک م اس ت .از اي ن دو عام ل ک ه بگ ذريم ،ديگ ر فعالي ت
مستمر فرھنگی در سطح توده و عموم مردم نداريم .يعنی نمی ت وان از م وزه ھ ا
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و نمايشگاه ھا و تآترھا و مجالس موسيقی و  ...ب ه عن وان برنام ه ھ ای فراگي ر و
عمومی نام برد .لذا تمامی اين عوامل باعث و زمينه ساز توجه به ويدئو ھستند.
* طبيع ی ب ود ک ه پ س از پي روزی انق الب م ا نم ی توانس تيم الگوھ ای
گذران اوقات فراغت و سياستھای ارتب اطی و رس انه ای قب ل از انق الب
را ادام ه ب دھيم .بھم ين دلي ل پ س از پي روز انق الب ،در سياس تگزاری
ارتباطی خالئی به وجود آمد که شايد تاکنون ھ م پرنش ده باش د .آي ا اي ن
عامل زمينه ساز ديگری در گسترش ويدئو نبود؟
نخي ر ،ب ه م ن نباي د اي ن ط ور ب ه قض يه نگ اه ک رد .وي دئو زم انی
•
شروع به گسترش فزونی کرد که سالھا از انقالب گذشته بود ،يعنی اگ ر
درست يادم باشد از سال  ۶۴و  ۶۵ب ه بع د ب ود ک ه وي دئو رش د عجي ب و
تصاعدی خود را شروع ک رد .در آن س الھا م ا ب ه ان دازه ک افی ب ا دوران
قبل از انقالب فاصله گرفته بوديم.
اما اين که در اين مدت چه کرديم ،طبيعتا ً و قطعا ً اين طور است ک ه م ا نتوانس تيم
تمھيدات الزم را برای پر کردن صحيح اوق ات فراغ ت م ردم ف راھم کن يم ،ن ه آن
موقع ،بلکه ھنوز ھم نتوانسته ايم اين کار را انجام دھيم .اين مشکل ھمچون سدی
در برابر فعاليتھای ما قرار دارد .ما نتوانسته ايم حداقل در وھل ه ی اول ب ه لح اظ
کمی و در وھله ی بعد به لحاظ کيفی اوق ات فراغ ت م ردم را پ ر کن يم ،نتوانس تيم
م ردم را در گ ذران اي ن اوق ات ي اری کن يم .لذاس ت ک ه زمين ه ب رای حض ور و
گسترش ويدئو ھمچنان باقيست و نه تنھا باقيست بلکه در حال تقويت است.
 يعن ی ھن وز ھ م نم ی دان يم چط ور ب ا ت وده ھ ای م ردم ارتب اط برق رار
کنيم؟
خ ب ،نخي ر م ا م ی دان يم ام ا نم ی ت وانيم .م ا اب زار اجرائ ی اي ن
•
توانس تن را در اختي ار نداش تيم و ھمچن ان ھ م ن داريم .م ا ھمچن ان اب زار
گس ترش تولي دات فرھنگ ی و گس ترش عرض ه تولي دات فرھنگ ی را در
اختيار نداريم ما ھمچنان از اين ابزار را بی بھره ايم.
اگ ر احس اس خط ر م ی کن يم ،باي د چ ه راھ ی ب رای ح ل

بحران ويدئو بينديشيم؟
برای پاسخ ب ه اي ن س ئوال از يک ی دو جمل ه س ئوال قبل ی اس تفاده
•
م ی ک نم .راھ ش تھي ه خ وراک فرھنگ ی و در اختي ار م ردم ق رار دادن
اس ت .م ا باي د خ وراک فرھنگ ی و خ وراک گ ذران اوق ات فراغ ت تھي ه
کنيم .اين برنامه ھا بايد ابت دا در حج م و بع د در کيفي ت ب ه گون ه ای باش د
که مخاطب کامالً امکان انتخاب داشته باشد.
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وج ود اي ن ح س در مي ان م ردم ک ه م ی توانن د ،ب ا توج ه ب ه اص ول و مب انی ،ھ ر
برنام ه دلخ واه خ ود را انتخ اب و تماش ا کنن د ،گ رايش م ردم را ب ه رس انه ھ ای
عم ومی س بب م ی ش وند .م ا باي د تولي دات خ ود را اف زايش ب دھيم ،باي د م ردم از
مقطع قبل از دبستان بتوانند شروع به آموزش و فراگيری و حتی عرضه و تولي د
کنند.
توليدات بچه ھای زيردبستانی می تواند ديدنی ،جالب و جذاب باشد ،حداقل ب رای
ھمساالن خودشان .بھرحال من تنھا راه در برخورد ريش ه ای فرھنگ ی م ی دان م.
تنھا با يک برخورد عميق فرھنگی است که ما می توانيم حرف آخر را بزنيم.
* ابزار مختلف ما در اين رھگذر بايد شناخته شوند؟
عالوه بر سينما ،تلويزي ون ،مطبوع ات و  ...حت ی م ا م ی ت وانيم
•
از خود ويدئو ھم استفاده کنيم ،بله ،زمانی که حداقل توليدات فرھنگی م ا
با محصوالتی که از خارج از فرھنگ خودمان وارد می ش وند ،براب ری
کنن د م ی ت وانيم از وي دئو ھ م اس تفاده مثب ت ب ه عم ل بي اوريم .در چن ين
ص ورتی اس ت ک ه م ی ش ود انتظ ار داش ت در ص د ب االئی از م ردم ،در
مواجھه با امکان انتخاب سالم قرار بگيرند .اين طرح اين وقتی اس ت ک ه
توليدات ما از جھت کمی رشد قابل توجھی داشته باشند.
* و کيفی؟
•
کيفيت يک اث ر ،در مرحل ه انتخ اب تعي ين کنن ده
ً
م ی ش ود .ب دوا مھ م اي ن اس ت در مقاب ل دو ف يلم خ ارجی م ا ھ م دو ف يلم
داشته باش يم .بع د ک ه بح ث انتخ اب پ يش بياي د ،فيلمس از م ا و سپاس گزار
فيلمسازی بايد متوجه اين قض يه باش ند ک ه کيفي ت اث ر ،نق ش تعي ين کنن ده
دارد .بايد کيفيت آثار داخلی به گونه ای باشد ک ه انتخ اب کنن ده ب ه س مت
تماشای آثار داخلی گرايش پيدا کند.
* و آن موقع ويدئو آزاد می شود؟
و آن موقع می شود به اين فکر
•
کرد در حال که توليداتمان به س طح مطل وب کم ی و کيف ی رس يده اس ت،
بيائيم در جھت استفاده از ويدئو سيستم و شرايطی مطلوب طراحی کنيم.
* تا آن زمان چه؟
• ت ا آن زم ان بھرح ال باي د از وس ايل ديگ ری ک ه مض ار مھل ک وي دئو را
ندارند بعنوان جايگزين استفاده نمود .بھرحال بايد خ الء موج ود در اوق ات
فراغت و زندگی م ردم پ ر ش ود .طبيع ی اس ت ک ه اگ ر م ا اق دامی در اي ن
جھت انجام ندھيم ،اين خود مردم ھستند که راسا ً اقدام خواھند کرد.
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می توان از کانالھای تلويزيون خصوصی به عنوان جايگزين ويدئو ياد کرد .اي ن
کانالھ ا م ی توان د ب ه بخ ش خصوص ی ي ا ارگانھ ايی ک ه توان ائی ت امين برنام ه را
دارن د واگ ذار ش ود .م ثالً ف رض کني د م ی ت وان ي ک کان ال اي ن تلويزي ون را ب ه
سازمان تربيت بدنی داد که منحصراً برنامه ھای ورزشی پخش کنند.
يعنی ابت دا باي د سيس تم و مک انيزم تولي د برنام ه را ف راھم کن د و پ س از آن ک ه ب ه
ح دی الزم رس يد ش روع ب ه پخ ش برنام ه نماي د .ب ا توج ه ب ه جايگ اھی ک ه االن
ورزش در مي ان ت وده م ردم دارد و اس تقبالی ک ه از آن م ی ش ود ،يک ی از
سريعترين کارھايی که می توان انجام داد ،اين است که يک کان ال ورزش ی داي ر
کرد.
بھرحال اين کانال از طريق وجه اشتراک و آگھی ھايی که می گيرد و با اس تفدده
از ساير اھرمھا ،می تواند مخارج خود را تامين نماي د .در مراح ل بع د م ی ت وان
به آنتن ھايی با برد کوتاه انديشيد که می تواند در شھرھا و مناطق مختلف مستقر
شده و به پخش برنامه بپردازد.
برنامه ھای محلی؟

ً
بل ه و حت ی م ی توان د ص رفا برنام ه ھ ای خاص ی مانن د ھم ين
•
برنامه ھای ورزشی پخش کند .در مراحل پيشرفته تر ،چن ين طرحھ ايی
م ی ت وان ب ه م اھواره فرک ر ک رد و از م اھواره اس تفاده نم ود .در ح ال
حاض ر اي ن مملک ت تح ت پوش ش ب ی از چھ ار کان ال م اھواره ای ق رار
دارد ،اگر امکانات آنتن گيرنده فراھم شود ،گرفتن اين برنام ه ھ ا چن دان
دشوار ھم نيست.
بھرحال عصر حاضر ،عصر ارتباطات ماھواره ای اس ت ،م ا ني ز م ی ت وانيم از
امکانات اين عصر در جھت اھداف خود استفاده کن يم .البت ه وارد ش دن در مقول ه
ماھواره مستلزم صرف ھزينه ھای بااليی است .ام ا بھرح ال م اھواره وس يله ای
اس ت ک ه م ی توان د ب ه س رعت نق اط مختل ف کش ور را تح ت پوش ش ق رار داده و
خ دمات بيش تری ارائ ه کن د .باي د ب ه روی چن ين طرحھ ايی ب ه ط ور بس يار ج دی
مطالعات ھمه جانبه ای را آغاز نمود.
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تکليف »ويدئو« را روشن کنيم

١

علی اکبر کسائيان

سالھاست بر س ر اي ن ک ه اس تفاده از »وي دئو« باي د ھمگ انی باش د ي ا اختصاص ی،
بحث و گفتگوست .و در چند سال اخي ر سياس تھای دو گان ه ای در اي ن م ورد ،ب ه
وس يله مس ئوالن ارگانھ ای مختل ف اتخ اذ ش ده اس ت .م ی بين يم ک ه از ي ک ط رف
»ويدئو« به حد وفور به وسيله مسافران – ت اجران – س فارتخانه ھ ای خ ارجی –
نوارھ ای م رزی -بن ادر آزاد -و حت ی ش رکتھای تج اری تح ت پوش ش نھادھ ای
دولتی وارد کشور شده و در معرض فروش قرار داده می شود.
و از سويی ديگر عده ای داشتن آن را جرم می دانند و استفاده کنن ده از وي دئو را
مورد تعقيب و سرزنش قرار می دھند) .البته استفاده کنندگان از فيلمھای ممنوعه
و فسادانگيز به وسيله ويدئو قابل تعقيب است(.
باي د پ ذيرفت ک ه »وي دئو« مث ل تلويزي ون ي ک اب زار اس ت ک ه م ی ش ود ب ا آن
فيلمھ ای خ وب و آموزن ده و س ازنده نش ان داد و م ی ت وان آث ار مبت ذل و خ الف
ش رع و اخ الق را ب ه وس يله آن ب ه نم ايش گ ذارد .نس ل قب ل از انق الب فرام وش
نک رده اس ت ک ه در دوره ط اغوت ،تلويزي ون ب ه وس يله علم ا مح روم ش ده ب ود،
چ ون برنام ه ھ ا و س ريال ھ ا و فيلمھ ای فس ادانگيز و خ الف عف ت عم ومی و
منحرف کننده و ضد اسالم در آن به نمايش گذاشته می شد.
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ولی تلويزي ون بالفاص له بع د از انق الب ،مش روع و حت ی آموزن ده و نيک و اع الم
شد .چون برنامه ھايش سالم و اسالمی شد .ساختمان و سالن سينما به خودی خود
يک مکان نمايش است و ھيچ عيبی ندارد که حسن ھم دارد .اما ھم ين س ينما اگ ر
بخواھد در آن فيلمھای بدآموز و مبتذل و ضد اسالم به نم ايش گذاش ته ش ود مح ل
اشکال و ايراد است.
و در ص ورتی ک ه در آن فيلمھ ای خ وب ب ه نم ايش در آي د مج از و ص واب و
س ازنده و ب رای عم وم مفي د م ی باش د »وي دئو« ني ز ي ک چن ين اب زار نمايش ی و
تصويری و صوتی است که اگر به وسيله آن ف يلم خ وب و مفي د نم ايش داده ش ود
آموزنده و سازنده و رشد دھنده است و در صورتی که با آن فيلمھای فاسد و ض د
اخالق و شرع به نمايش در آيد ،مذموم و به حال اجتماع و مردم مضر است.
ابتکار جالبی به کار برده است ،سازمان تبليغات اس المی ک رج در م ورد اس تفاده
صحيح و سالم از »ويدئو« »روحی« مسئول سازمان تبليغات اسالمی ک رج خب ر
داد که» :طرح بانک نوارھای کاست و فيلمھای ويدئويی به وسيله واحد سمعی و
بص ری اي ن نھ اد در ک رج ب ه مرحل ه اج را در آم ده اس ت ک ه منظ ور اص لی آن
کرايه فيلمھای مجاز به ساکنان مناطق شھری و روستايی با ھدف مقابله با تھ اجم
فرھنگی غرب می باشد.
بدين ترتيب که م ردم م ی توانن د در مقاب ل پرداخ ت  ۴٠توم ان ف يلم مج از و مفي د
ويدئويی را به مدت  ٢۴س اعت کراي ه کنن د ک ه البت ه پرداخ ت اي ن  ۴٠توم ان ھ م
اجباری نيست «...
آيت ﷲ جنتی رئيس سازمان تبليغات اسالمی نيز ضمن تاکيد بر عط ش ب ی پاي ان
س اير کش ورھا ،ب رای ش نيدن پيامھ ای رھ ايی بخ ش اس الم ،تبليغ ات از طري ق
»ھنر« را موثرترين وسيله برای ارسال پيامھا و تبليغات دانست«.
ترديدپذير نيست که اگر »پي ام« ب ه وس يله »ھن ر« انج ام ش ود .و ي ک اث ر اگ ر ب ا
چاشنی و نمک ھنری ھمراه باش د ،در مخاط ب اث ری چن د براب ر و م وثر خواھ د
داش ت ،در اي ن مي ان ،ف يلم خ وب ي ک اث ر »ھن ر«ی اس ت و »وي دئو« و
»تلويزيون« و »سينما« ابزار نشان دادن اين ھنر و پيام به مردم می باشند.
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چ اقو را م ی ش ود ب ا آن خي ار و س يب پوس ت کن د و در جراح ی ،ج ان آدم ی را
نج ات داد و م ی ت وان ب ا آن آدم کش ت .پ س اي ن س اده انديش ی اس ت ک ه بگ وئيم
»چ اقو« مض ر و زي ان آور اس ت و باي د تح ريم ش ود .بيائي د بج ای وحش ت از
»وي دئو« ،مث ل اق دام مفي د س ازمان تبليغ ات ک رج ،ب ا تش کيل بان ک ف يلم مج از و
توليد و تکثير فيلمھ ای مفي د تربيت ی -م ذھبی -آموزش ی -ورزش ی و س رگرميھای
آموزن ده و اخالق ی و در اختي ار گذاش تن آنھ ا ب ه م ردم ب ا کراي ه ای افتخ اری و
ارزان و با برنامه ريزی صحيح و حس اب ش ده ،ب ه خنث ی ک ردن تھ اجم فرھنگ ی
بيگانگ ان بپ ردازيم و آنق در فيلمھ ای متن وع و جدي د و آموزن ده و س الم در اختي ار
مردم و شريف ايران بگذاريم که ديگ ر فري ب فيلمھ ای ب دآموز و منح رف بيگان ه
را نخورند و در صدد تھيه آن برنيايند.
اگ ر چن ين رس می در جامع ه ش ود و ارگانھ ای فرھنگ ی مث ل ارش اد اس المی و
سازمان تبليغات و امور تربيتی و غيره فيلمھای مفيدی توليد کنن د ،اکثري ت م ردم
از آن استقبال کرده و خالء فکر و اوقات فراغت خود را با آن پر خواھن د ک رد و
البته در اين ميان ،عده بسيار قليلی که بيمارند و فساد اخالفی فکر و روحش ان را
تسخير ک رده اس ت مث ل ھ م اکن ون ممک ن اس ت ب از ھ م ب ه ط ور مخف ی ب ه دنب ال
نمايش فيلمھای مستھجن و منحرف باش ند و اي ن پروائ ی نيس ت .باي د نخس ت آن ان
را ارشاد کرد و اگر ھدايت نشدند با قاطعي ت برخ ورد ک رد .ب رای ي ک ب ی نم از
که در مسجد را نمی بندند.
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اخبار شھرستانھا
ويدئو؛ باالخره تکليف چيست؟

١

استاندار ھمدان:

ھمدان – خبرنگار ابرار:
ام روزه ي ک و ن يم ميلي ون دس تگاه وي دئو در کش ور وج ود دارد و اگ ر ب ه ط ور
متوسط از ھر دستگاه  ٢خانوار اس تفاده کنن د ١۵ ،ميلي ون نف ر از جمعي ت کش ور
را تحت پوشش قرار داده است.
مھن دس خ رم اس تاندار ھم دان ک ه در س مينار بررس ی راه ھ ای عمل ی فرمايش ات
اخير مقام معظم رھبری در ارتباط با امر به مع روف و نھ ی از منک ر س خن م ی
گفت ،با اظھار مطالب فوق افزود :مجموع فيلمھای مناس ب و م ورد تايي د ب ه ١٠
حلق ه ني ز نم ی رس د ،و اس تفاده کنن دگان از وي دئو ب ا مح ور ق رار دادن ص احبان
دستگاه ھا محفل تشکيل می دھند و بصورت باندی در خانه ھا فيلمھ ای س اخته و
پرداخته ای را تماشا می کنند که مقدسات اسالمی و ارزش ھا تثبي ت ش ده و م ورد
قبول مردم را ،نشانه گرفته است.
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وی ب ا ذک ر اي ن مطل ب ک ه بع د از  ١۴س ال برنام ه م ا در رابط ه ب ا وي دئو ھن وز
مشخص نيست و در عين حال که کااليی که قاچاق تلقی می شود ،در بس ياری از
شھرھا در مغازه ھا به مردم عرض ه م ی ش ود ،ب ه دس تگيری  ٢بان د تولي د کنن ده
فيلمھای مستھجن در بندرعباس اشاره کرد که  ١۴نفر مرد و  ٩زن را شامل م ی
شد.
وی در زمينه ی نحوه ی ورود ويدئو به کشور گفت :تنھ ا در س ه ماھ ه اول س ال
قب ل از مب ادی ورودی اس تان ھرمزگ ان  ۵ھ زار دس تگاه وي دئو قاچ اق در ح ال
حم ل ب ه داخ ل کش ور کش ف ش د ک ه براس اس برآوردھ ای کارشناس ی  ۵درص د
قاچاق اين دستگاه را ش امل م ی گردي د و  ٩۵درص د آن ب ه داخ ل کش ور رد ش ده
است.
استاندار ھمدان ب ا اش اره ب ه فراگي ری جھ انی سيس تمھای م اھواره ای تلويزي ونی
گفت :اخيراً دستگاه ھای گيرنده ی جديدی ساخته شده ک ه قيم ت آنھ ا زي ر يکص د
ھزار تومان است و پيش بينی م ی ش ود ب ا تولي د انب وه و اش باع بازارھ ای منطق ه
ای قيمت آنھا به زير  ٣٠ھزار تومان برسد.
وی ضمن اظھار نگرانی از اين موضوع ،خاطرنشان کرد که ب ا بک ارگيری اي ن
دستگاه ھ ا ٢٠ ،کان ال تلويزي ونی ب ه زبانھ ای مختل ف قاب ل درياف ت خواھن د ب ود.
اس تاندار ھم دان ب ا مخ رب توص يف ک ردن اي ن پدي ده خواس تار ايج اد تح ول و
دگرگونی در برنامه ھای فيلم سازی متوليان امور فرھنگی و ھنری کشور ش د و
اضافه ک رد :اگ ر برنام ه ھ ای م ا جاذب ه نداش ته باش د ب ه ج ايی خ واھيم رس يد ک ه
بگوئيم ھمان فيلمھای قبل از انقالب را به نمايش بگذاريد.
خ رم در بخ ش ديگ ری از س خنان خ ود ض من اش اره ب ه وج ود چھ ار ھ زار نف ر
مستشرق و اسالم ش ناس در نيوي ورک ک ه ب ه  ٣٢زب ان ب ر علي ه نظ ام جمھ وری
اس المی م وجی از ش ايعه و جوس ازی ب راه انداخت ه و ب ا ايج اد ذھني ت ھ ای غل ط
القاء مبارزه منفی می کنند و با بزرگ نمايی اعي اد غيراس المی زمين ه ھ ای الزم
را برای منزوی نمودن تفکرات بسيجی و کنار گذاشتن نيروھای انقالبی و ح زب
ﷲ فراھم می سازند ،از دوستان انقالب و نيروھای جوان و حزب اللھی خواس ت
در ھيچ شرايطی دلسرد نشوند.

63

استاندار ھمدان ضمن تاکي د ب ه اج رای س ريع و برنام ه ري زی ش ده ف رامين اخي ر
مقام معظم رھبری خاطر نشان کرد :وظيفه ھمه ماست که با بسيج کلي ه امکان ات
در ني ل ب ه اھ داف متع الی ايش ان اق دامات شايس ته را ب ه عم ل آوري م و ب ا روش ن
شدن وظيفه و اتخاذ شيوه ھای برخورد مناسب با منکرات و تداوم و اس تمرار آن
دين خود را ادا نمائيم.
وی با اشاره به لزوم سازماندھی و ايجاد تشکيالت مناس ب جھ ت اج رای ف رامين
رھب ری ،طراح ی پ روژه ،س ازماندھی ،رھب ری س ازمانی و نظ ارت و کنت رل و
ارزشيابی را الزمه کار و از پارامترھای اصلی ک ار س ازمانی اع الم ک رد ،و از
نيروھای بسيجی خواست تا با حضور در اماکن عمومی به افراد الابالی و سس ت
ايمان اجازه عرض اندام و ابراز وجود ندھند و با حضور خ ود چھ ره اي ن ام اکن
را عوض کنند.
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ويدئو و تبعات فرھنگی آن در جامعه

١

ماھنامه آزادگان شماره ھفتم و پنجم

ويدئو رسانه ای است که عمر کوتاه ول ی پ ر تحرک ی در اي ران داش ته و افک ار و
توجھات فراوانی را به خود معطوف کرده است .تاريخ وي دئو در اي ران ھمزم ان
ب ا مھمت رين تح والت در ت اريخ اي ن جامع ه ب وده و التھاب ات و نابس امانيھای اي ن
سالھا شرايط مساعد و ھمواری را برای رشد افسار گسيخته آن فراھم کرد.
ھر از چندگاه موضوع پديده ويدئو به افکار عمومی کشيده می ش د و توجھ ات را
به خود معطوف می کرد و باز ب ا ف روکش ک ردن م وج آن در مطبوع ات ،مج دداً
سر در الک به حرک ت و نف وذ موذيان ه خ ويش ادام ه م ی داد .گ اه ب ا آن برخ ورد
انتظ امی در م ی گرف ت و گ اه سياس ی گ اھی آن را ي ک دس تاورد فرھنگ ی جھ ان
تکنولوژی قلمداد می کردند و گاه سالحی مخرب در دست توطئه گران.
گاھی رسانه ی ياغی ،نام می گرف ت و گ اھی اب زاری در خ دمت دھک ده جھ انی،
اما علی رغم اين برداشتھا ،ھنوز آثار و ع وارض ،نق ش و ک ارکرد و ماھي ت آن
برای جامعه ناشناخته است .ھنوز کسی جز برخی جامعه شناسان دوران ديش ،ب ه
آين ده ی مرم وز اي ن رس انه ی م وذی پ ی نب رده ان د و چ اره ای ب رای پرھي ز از
عوارض سوء آن نيانديشيده اند.
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اين تحقيق به نحو بسيار مجمل ابتدا ب ه معرف ی وي دئو ب ه عن وان ي ک »اب زار« و
تبيين آ» به عنوان يک پديده و سپس به ص ورت مختص ر ب ه ظھ ور آن در اي ران
و آثاری که برجای می گذارد ،می پردازد.

ويدئو چيست؟
با اختراع اليه ھای سلولوئيد و ق رار دادن آن در مقاب ل ن ور پدي ده ای ب ه ن ام ف يلم
بوجود آمد و اين پديده تاکنون موفق شده اس ت ک ه در س ينما ب ه عن وان رس انه ای
با بيشترين ارتباط حسی مورد استفاده قرار گيرد.
با شکل گيری تلويزيون و اخت راع آن رقيب ی ق وی ب رای س ينما ب ه وج ود آم د ک ه
اگرچه از لحاظ ح س ارتب اط گي ری ب ه دالي ل مختل ف در ح د س ينما نب ود ول ی ب ه
علت ھزينه کم تنوع برنامه ھا به عنوان رقيب ج دی س ينما قلم داد ش د .تلويزي ون
ھم راه ب ا خ ود پدي ده ای بن ام »وي دئو« ي ا ن وار تلويزي ونی ب ه وج ود آورد ک ه در
حقيقت ابزاری جھت ضبط ھمزمان صدا و تصوير و پخش اختياری آن با کيفيت
عالی و در زمان مناسب بود که به علت ھزينه بسيار سنگين و حجم زياد دس تگاه
ھای آن تا مدتھا به عنوان يک وس يله ک امال تخصص ی در جھ ان رس انه ھ ا ب اقی
ماند.

کارکردھای ويدئو
برای دستگاه ويدئو به عن وان ي ک رس انه ھ م چ ون ديگ ر وس ائل ارتب اط جمع ی،
کارکرد و وظايف مختلفی متصور است که برحسب نياز و تمايالت استفاده کننده
و شرايط و مقتضيات اجتماعی ،فرھنگی مورد بھره برداری ق رار م ی گي رد .از
رايجترين کارکردھای آن می توان به موارد زير اشاره کرد.
 -١استفاده تخصصی در برنامه سازيھای تلويزيونی و حتی سينمائی.
 -٢کارکرد آموزشی ،فرھنگی.
 -٣کارکرد تبليغی.
 -۴کارکرد ثبت اطالعات در سيستم اداری )استفاده اسنادی(
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 -۵کارکرد شخصی ،تفريحی.
مقايسه اجمالی ويدئو با دو رسانه ی مھم تصويری سينما و تلويزيون
در م وارد زي ر ،ت ا ح دی عل ل اس تقبال و توج ه عم ومی ب دين رس انه ی جدي د را
نشان می دھد.
-١
-٢
-٣
-۴
-۵

مخاطب و گيرنده چه کسانی اند.
قدرت انتخاب گيرنده )مخاطب( چقدر است.
ميزان تمرکز روانی گيرنده.
ھزينه ثابت و ھزينه نگھداری.
ميزان کنترل دولت.

مخاطب و گيرنده چه کسانی اند
-١
ھمواره بح ث اس تفاده از رس انه ھ ای تص ويری ب ا گ ذران اوق ات فراغ ت توأم ان
مطرح می شود يعنی عموما ً م ردم ب رای پ ر ک ردن اوق ات خ ويش ب ه اي ن رس انه
روی می آورند ،در حالی که در مورد رسانه ھای مکتوب چون جرايد و کت ب و
يا رسانه ھای سمعی چنين قصدی کمتر مطرح می شود.
بر ھمين اساس ھمواره نقش و رس الت ايج اد اوق ات تف ريح و تف نن ب يش از ديگ ر
وظائف آن چون »آموزش« و آگاھی دادن ،متصور بوده است.
علی رغم ھمسانی و تشابه انگيزه استفاده کنندگان از سينما ،تلويزيون و ويدئو به
لحاظ تيپ شخصيتی و گروه سنی ،تفاوت بارزی ب ين آنھ ا وج ود دارد .تلويزي ون
امروزه جايگاه خ ود را در من ازل بخ وبی يافت ه اس ت و ب ه عن وان عض و دائم ی،
يکی از افراد خانواده محسوب می شود و در شبانه روز به طور متوسط ب يش از
 ٢ساعت از توجھات اعضا خانواده را به خود جلب می کند.
در حالی که دي دن فيلم ی در س ينما يک ی از برنام ه ھ ای خ ارج از روال و قاع ده
خانواده ھاست که بعضا ً به دليل در برداشتن ھزينه اضافی و لزوم سفر و تحرک
مک انی ،از اس تقبال عم ومی برخ وردار نب وده و ب ه ط ور خ اص از مخ اطبين ک م
درآمد ،اف راد پرمش غله و مھمت ر از ھم ه کودک ان و نوجوان ان ب ه ص ورت دائم ی
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محروم اس ت ،ل ذا ب ه ت دريج ب ا ب ه مي دان آم دن وي دئو س ينما م ی رود ک ه ب ه ي ک
رسانه ی خاص با مخاطبين ويژه تبديل شود.
وي دئو اگرچ ه ھن وز ب ه گس تردگی تلويزي ون پ ای در ح ريم خ انواده ھ ا نگ ذارده،
ل يکن پيش بينی آين ده ای نزدي ک ب رای رس وخ آن در خ انواده ھ ا ،حت ی در
کش ورھای فقي ر جھ ان س وم ،غيرواقع ی و بعي د نيس ت .وي دئو در راه گس ترش و
تس لط خ ود ،بس ياری از رس انه ھ ای رقي ب را از مي دان ب در ب رده و م ی رود ت ا
مخاطبين تلويزيون را نيز تصاحب کند.
عمده ترين مخاطبين ويدئو در حال حاضر را جوانان تش کيل م ی دھن د اي ن قش ر
از جامع ه ب ه عل ت داش تن روحي ه تن وع طلب ی و نوج وئی و ب ه واس طه اوق ات
فراغت و بيکاری فراوان و داشتن بيشترين زمينه ی جذب به ويدئو را دارند.

قدرت انتخاب گيرنده )مخاطب( چقدر است؟
-٢
در سينما قدرت انتخاب مکان با فرستنده پيام است مخاط ب باي د در محل ی خ اص
حاض ر ش ده و الزام ا ً مط ابق آداب و رس وم خ اص آن مک ان رفت ار کن د زم ان و
موضوع نمايش تا حدی توسط مخاطب انتخ اب م ی ش ود .در تلويزي ون زم ان از
اختيار او خارج است.
در ح الی ک ه اس تفاده کنن ده از وي دئو ق درت انتخ اب »مک ان«» ،زم ان« و
»موضوعات« مورد عالقه خود را دارد .اين ويژگی از مزايا و برتريھای ويدئو
بر ديگر رسانه ھای تصويری است.

ميزان تمرکز روانی گيرنده
-٣
در س ينما مخاط ب در مع رض پي ام ب ه ط ور کام ل ق رار دارد ت اريکی ،س کوت
قدرت تصوير و صدا باعث م ی ش ود ک ه »ارتب اط احس اس برانگي ز« در جري ان
مشاھده فيلم به ط ور کام ل ب ه وج ود بياي د .تلويزي ون از ق درت تمرک ز ب ه مي زان
فوق بی بھره است.
وي دئو از وض عيت وي ژه ای برخ وردار اس ت ،از س ويی ق درت انتخ اب ت ا ح د
زيادی در دست مخاطب است ،از س ويی ديگ ر امک ان تک رار وج ود دارد .بينن ده
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می تواند بارھ ا و در ھ ر زم انی ک ه ماي ل اس ت برنام ه را مش اھده کن د و در ھ ر
مکانی که امکان بردن صفحه نمايش و دستگاه ھای ويدئو باشد فيلم را ببيند.

ھزينه ثابت و ھزينه نگھداری
-۴
نکته ديگری که مخاط ب را ب ه انتخ اب اب زار م ورد اس تفاده اش وام ی دارد و او
را مخير به استفاده از يکی از چند رسانه ی تصوير می کند ،مي زان ھزين ه ھ ای
مالی است که در اي ن راه م ی باي د ص رف ش ود .س ينما ھزين ه ثاب ت ن دارد ھزين ه
اس تفاده و نگھ داری آن ني ز مح دود ب ه خري د ي ک بل يط و اس تفاده از ف يلم اس ت
برحس ب وض عيت اقتص اد کش ورھا ،مي زان بھ ره من دی اف راد از اي ن رس انه
متفاوتند.
تلويزي ون ني از ب ه ي ک ھزين ه ثاب ت و اولي ه نس بتا ً ب اال دارد .اي ن ھزين ه در ح ال
حاضر معموالً برای ي ک ف رد ع ادی در اکث ر من اطق دني ا چن دان س نگين نيس ت.
ھزينه نگھداری و استفاده نيز در اين رابطه وجود ندارد .ويدئو به طور نس بی از
ھزينه سنگينی جھت خريداری سيس تم يعن ی وي دئو برخ وردار اس ت و د ر نتيج ه
در جامعه افراد خاصی از اين وسيله استفاده می کنند.
 -۵ميزان کنترل دولتھا
رس انه ھ ای تص ويری ب ه عل ت اھمي ت خاص ی ک ه دارن د ھم واره م ورد کنت رل
دولتھا قرار داشته اند .اين کنترل که از جھت سياسی ،اجتماعی ،اخالقی ،حق وقی
اعمال می شود ھمواره مسئله ساز رسانه ھای تصويری و ھنرھای نمايشی ب وده
است.
در س ينما امک ان کنت رل براحت ی وج ود دارد ،سانس ور ف يلم و کنت رل تولي د و
واردات فيلم از سياستھای مشخص کنت رل ف يلم اس ت .ش بکه ھ ای تلويزي ونی ني ز
از سيس تمھای خ اص کنت رل برخوردارن د و ب ديھی اس ت ک ه برنام ه ھ ای ،تح ت
کنترل آنان ساخته م ی ش ود .ش بکه ھ ای خصوص ی ک ه عم دتا ً اج اره ای ان د ني ز
معموالً طبق قوانی کنترل شده خاصی فعاليت می کنند ک ه تخط ی از آنھ ا موج ب
پيگرد قانونی می شود.
امک ان کنت رل ب رای وي دئو ب ه عل ت س اخت وي ژه ای ک ه دارد ،دارای ش رايط
خاصی متفاوت از سينما و تلويزيون است.
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کنترل دستگاه ھای ويدئو
کنترل ميزان توليد داخلی و نحوه ی توزيع آن قواعد خاص خ ود را دارد .کنت رل
واردات نيز توسط دولت به سھولت عملی است .روش آن نيز از اي ن ق رار اس ت
که نام ويدئو در ليست کاالھای غيرمجاز جھت ورود به کشور وارد شود.
البته بديھی است که چنين حکمی تنھا قابل اط الق ب ر وي دئويی خ انگی اس ت .چ ه
در باب اس تفاده ھ ای ديگ ر معم والً دولتھ ا خ ود طالبن د ام ا اي ن مس ئله ای را ح ل
نمی کند چرا که در وض عيتی ک ه قاچ اق اس لحه و م واد مخ در در جھ ان براحت ی
صورت می گيرد قاچاق چنين وسيله ای نيز ممکن است.
مضافا ً بر اين که دارند معموالً کشف آنھا مستلزم وجود يک رژيم بسيار خش ن و
پليس ی برخ ی کش ورھا کاس تھای وي دئو رس ما ً توزي ع م ی ش وند .در چن ين ح التی
توليد کنندگان نوارھايی را که غيرمجاز در ميزان محدود نوارھای غيرمجاز نيز
براحتی توزيع می شوند.
در کشورھايی که ورود وي دئو ،ب ه ط ور کل ی ممن وع اس ت توزي ع براحت ی و در
شبکه ھای زيرزمينی پيچيده ويدئو صورت می گيرد که معموالً تمھي دات ق انونی
و قض ائی در برخ ورد ب ا آن اس ت .در مجم وع م ی ت وان چن ين بي ان داش ت ک ه
مکانيزم استفاده از نوارھ ای وي دئو ،کنت رل پ ذيری آن را بس يار مش کل س اخته و
ويژگی خاصی بدان بخش يده اس ت ع الوه ب ر مس ئله ای کنت رل سياس ی – اخالق ی
وي دئو ک ه دولتھ ا را ب ه ن وعی مش غول ک رده اس ت ،معض ل کنت رل حق وقی ک ه
اصطالحا ً به عنوان " "copyrightمی شود ني ز باع ث ش ده اس ت ک ه آن را ي ک
رسانه ی ياغی قلمداد کنند.
توليدکنندگان برنامه ھای نمايشی اعم از تلويزيون و سينما ،مالک کليه مربوط به
برنامه ھای توليد شده خودند .معم والً مخ ارج تولي د برنام ه از روش کلي ه حق وق
يک نسخه و يا حق نمايش کسب می شود ...
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در ايران
ح ال ک ه ب ا ماھي ت و ک ارکرد وي دئو ب ه عن وان ي ک رس انه ی تص ويری نوپ ا و
سرکش شديم ،به بررسی عملکرد آن در ايران به عنوان يک کشور جھان سومی
]به پيشرفت ھای تکنولوژيک خصوص ا ً در زمين ه ی تکنول وژی ارتباط ات[ م ی
پردازيم.
ويدئو در ايران ھمچون ديگر ابزار رسانه ای ،يک درون زا توام با رشد انق الب
برای ھر  ۵دقيقه نوار ويدئو مبلغ  ٢٠﷼ ماليات در نظ ر گرفت ه ش د و اي ن ام ر
ب رای اج را ب ه وزارت ام ور اقتص اد و داراي ی اب الغ ش د و ھنگ امی ک ه واردات
مرب وط ب ه دس تگاه ھ ا و نوارھ ای م ذکور ممن وع ش د ،ح داقل ح دود ۵٠٠٠٠٠
دستگاه وارد و توزيع شده بود.
در اين ميان راديو و تلويزيون از يک سو و صنعت فيلمسازی از سوی ديگ ر ب ه
داليل متعدد نتوانستند نقش اصلی و اساس ی خ ود را در پ ر ک ردن اوق ات فراغ ت
مردم و ارائه برنامه ھايی با محتوای فرھنگ اسالمی ايفا کنند .اين خ الء موج ب
شد که تماشاگران ويدئو دائما رو به تزايد گذارند اي ن آغ از راه کانونھاي ت تکثي ر
و توزيع نوار بود که بعداً عنوان »ويدئو کلوپ« برای خود برگزيدند.
پس از يک دوران  ۵ساله سردرگمی و افس ار گس يختگی نس بت ب ه کنت رل وي دئو
در س طح جامع ه ،ارش اد اس المی در س ال  ،١٣۶٣فعاليتھ ای وي دئو کلوپھ ا را
ممنوع اعالم کرد .بع دھا پ س از بررس ی نت ايج و دس تاورد اي ن حرک ت مش خص
شد که اقدام وزارت ارشاد يک حرکت انفعالی و انفرادی بوده و ھيچ گونه تحقيق
و مطالع ه ی گس ترده و برنام ه ري زی ھماھن گ و بلندم دت ب ر روی آن ص ورت
نگرفته است.
معاونت سينمايی وزارت ارشاد در توجي ه اي ن عم ل م ی گوي د »مط ابق اس ناد ب ه
دس ت آم ده از الن ه جاسوس ی« ،يک ی از بھت رين راه ھ ای نف وذ ب ه قل ب فرھن گ
اسالمی و تھدي د قواع د و نظ ام انق الب اس المی ورود ،توزي ع و اش اعه نوارھ ای
مبت ذل وي دئويی تش خيص داده ش ده و س فارش موک د ب ه عوام ل داخل ی و خ ارجی
آمريکا در ايران برای شيوع دستگاه ھای خانگی و نارھای مبتذل صادر شد.
در نتيج ه تع داد بس ياری کل وپ وي دئويی در سراس ر اي ران گش ايش ياف ت .ان واع
دستگاه ھای ويدئويی به کشور سرازير شد ،کرايه نوارھای مبتذل ب ا تب ادل س اير
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م وارد ممنوع ه از جمل ه م واد مخ در ،نوارھ ای موس يقی ،عکس ھا و نوش ته ھ ای
ضد انقالبی و ضد فرھنگی ھمراه شد.
تولي د برنام ه ھ ای مبت ذل ايران ی ت ا ح د مبت ذلترين تص اوير جنس ی چش م روش نی
جديد بود ،که فعاليت آزاد ويدئوکلوپھا به فرھنگ نوخاسته انقالب اھدا ک رد و ل ذا
وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در اولين گام مبارزه خود با اين فرھن گ مبت ذل
فعاليت »ويدئوکلوپھا« را غيرقانونی اعالم کرد.
در عين حال راه اساسی مقابل ه ب ا اي ن تھ اجم فرھنگ ی توس عه ی فرھنگ ی کش ور
است و تنھا با طرح ش عارگونه مقابل ه ب ا اي ن تھ اجم ب ه نتيج ه نم ی رس د .راه ح ل
مقابله با اي ن تھ اجم ،توج ه ج دی نظ ام ب ه اي ن ام ر توس عه ی فرھنگ ی و س رمايه
گذاری گسترده ی فرھنگی است ک ه توس ط دول ت و مجل س ش ورای اس المی باي د
صورت گيرد.
تجديد نظر در تقسيم بندی بودجه ھ ای ج اری و عمران ی و ارزی کش ور ،توزي ع
مناس بتر آن ب ه نف ع بخ ش فرھن گ عم ومی ،ايج اد تس ھيالت الزم ب رای انج ام
فعاليتھای سالم بخش خصوصی در زمينه ی فرھنگ و ھنر ب ه گون ه ای ک ه آن ان
برای سرمايه گذاری در اين زمينه تشويق و حمايت شوند از جمله راه ھای مثمر
ثمر برای مبارزه با تھاجم فرھنگی غرب محسوب می شوند.

عوارض تاخير در تغيير فرھنگی جامعه
شکی نيست که انق الب ب ا درھ م ريخ تن پاي ه ھ ای اقت دار سياس ی – نظ امی رژي م
شاھنش اھی س خت ت رين ض ربه را ب ر س لطه غ رب در منطق ه وارد آورد و
مھمت رين تح ول سياس ی را در آس تانه ورود ب ه ق رن  ٢١در س طح جھ ان و در
بلوک بندی سياسی جھانی باعث شد.
اين انقالب پتانسيل و ظرفيت آن را تدريجی نداشته است و لذا امکان ھمس ازی و
ھماھنگی با ديگر عناصر ساختی جامعه را پيدا نکرده و بيش تر ب ه ص ورت ي ک
عنص ر ب ر ھ م زنن ده تع ادل و نظ م اجتم اعی ظ اھر ش ده و طبيعت ا ً مس اوی و
مشکالتی را با خود به ارمغان آورده است.
کارشناسان در مورد چگونگی ورود ويدئو به ايران می گويند:
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در س الھای آخ ر رژي م قب ل ،وي دئو ب ه عن وان ي ک تکنول وژی جدي د ک ه ک ارآيی
بااليی در برنامه سازی تلويزيون داشت ،وارد کشور شد.
با ورود ويدئوی خانگی به بازار آمريک ا در نيم ه دوم دھ ه  ،٧٠زمين ه ی ظھ ور
آن در کش ورھای ديگ ر ني ز ف راھم ش د ،ل يکن ب ه واس طه ب اال ب ودن قيم ت ھ ر
دستگاه نمی توانست جز در بين اقشار ثروتمندان جوامع رسوخ کند.
احتماالً تا روزھای آخ ر رژي م س ابق ،تع داد دس تگاه ھ ای وي دئوی خ انگی ک ه در
اختي ار درباري ان و ثروتمن دان وابس ته ق رار داش ت مح دود ب ود و اث ری از اي ن
رسانه ی نوظھور در جامعه ی بزرگ ديده نمی شد .براس اس آم ار موج ود ،پ س
از انق الب ،يعن ی از تيرم اه س ال  ١٣۵٨ت ا ش ھريور  ،١٣۵٩ح دود  ۴٣٠ھ زار
دستگاه ويدئو که  ٩٠درصد آن از نوع بتاماکس و بقيه از انواع ديگر دس تگاه ھ ا
بود وارد کشور شد.
بعد از اعالم ممنوعيت ورود دستگاه ھ ای وي دئو ح دود  ٨۵ھ زار دس تگاه وي دئو
در انب ار گم رک موج ود ب ود ک ه ح دود  ٩٠٠٠ع دد از آنھ ا ب ه کش ورھای تولي د
کننده مرجوع و بقيه مجدداً روانه بازارھای داخلی شد.در ابتدا قيم ت ھ ر دس تگاه
در حدود  ١۶٠ھ زار ﷼ ب ود و ل ی ب ه م رور ب ا توج ه ب ه فق دان آگ اھی الزم در
م ردم در ارتب اط ب ا اث رات مخ رب اي ن پدي ده و اس تقبال از آن ثيم ت آن ب ه ي ک
ميليون ﷼ افزايش يافت.
ممنوعيت ورود قانونی دس تگاھھای ف وق ،ش اخه جدي دی از فعالي ت قاچ اق را در
کش ور گش ود .کارشناس ان معتقدن د ک ه پ س از ورود وي دئو از طري ق مرزھ ای
کشور به راحتی وارد و در اختيار متقاضيان قرار می گرفت.
در ھم ين ارتب اط از طري ق مرزھ ای غ رب  ٧٠درص د و از مرزھ ای جن وب و
شرق  ٣٠درصد داشته و دارد که با وسعت يافتن در جغرافيای منطقه و جھ ان و
رس وخ ب ه ديگ ر ابع اد حي ات اجتم اعی انس ان ،ک اخ ظل م و تج اوز ،فس اد و م اده
پرستی ،ابتذال و تباھی را در قلب اروپا و آمريکا بر سر ساکنين آن ويران کند و
جھان را در مسير فالح و ھدايت قرار دھد.
اما حوادثی که در آغاز حرک ت ،در ھ ر ق دم ب رای انق الب پ يش آم د ،ني ل ب ه اي ن
اھداف عاليه را دستکم به تاخير انداخت .آغاز جن گ و ادام ه آن ب ه م دت  ٨س ال
و شدت گرفتن مش کالت سياس ی – داخل ی ،بھت رين و پرب ارترين س الھای انق الب
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را به خود مشغول داش ت و امک ان ت دبر و برنام ه ري زی دقي ق ب ه وي ژه در ابع اد
اجتماعی – فرھنگی را از مسئولين و مردم سلب کرد.
آث ار و ع وارض س وء ن ای از اي ن ت اخير در برنام ه ري زی و توج ه ريش ه ای و
عمي ق ب ه مس ائل فرھنگ ی و مق والتی چ ون ھن ر ،مس ائل آم وزش و پ رورش،
ام روزه ب ه خ وبی مش ھود و ملم وس اس ت .خ الء ناش ی از فق دان برنام ه ھ ای
تفريح ی و در ع ين ح ال فرھنگ ی و س ازنده در رس انه ھ ای جمع ی و ع دم
تخص يص بودج ه ک افی ب رای پيش گيری و درم ان ب ه موق ع برخ ی از معض الت
اجتماعی که آسيب و خطر آن برای آگاھان مسای اجتماعی بخوبی روشن بود.
ھ م چن ين رواج برخ ورد س طحی و احساس ی برخ ی ب ا اي ن ن وع مس ايل ،ھمگ ی
باعث شد که اوالً بيماری گسترش يافته و ثانيا ً مزمن شود و به مثاب ه ي ک بح ران
و معضل ھمگانی قد علم کند و جامعه را درگير خود سازد و وي دئو ني ز ھمچ ون
ديگ ر پدي ده ھ ای اجتم اعی ،در ش رايط اجتم اعی مح يط متف اوت ،دس تخوش قل ب
ماھيت و دگرگونی در کارکرد شده است.
ھمچنان که اشاره شد مھمترين و مفيدترين کارکرد ويدئو در توسعه ی فعاليتھ ای
آموزش ی – فرھنگ ی نھفت ه اس ت .در ح الی ک ه ام روز کمت رين و اس تثنائی ت رين
فعالي ت آن ،اس تفاده آموزش ی و فرھنگ ی اس ت .برخ ی از اي ن ام ر را ناش ی از
توطئه دستھای مرمو می دانند ،اگر چه نسبت به نقش اين دس تھای توطئ ه گ ر در
ايجاد انحراف نسبت به کارکرد اين رسانه ی جديد نبايد غافل بود و ترديد داشت.
ليکن وجود چنين امک انی ب رای س وء اس تفاده از اي ن رس انه ی تص ويری را باي د
در ويژگيھای آن جست و جو کرد.
ويدئو ،تلويزيون و سينما رسانه ھای خنث ی نيس تند ،بلک ه خصوص يات و ظرفي ت
ويژه ھرکدام ،امکان و شرايط خاصی را برای استفاده کنندگان خويش فراھم م ی
کند که ديگر رسانه ھا گاھا ً اين قابليت و امکان را ندارن د .ن وار ص وتی وي دئويی
اس تعداد و امک ان اي ن را دارد ک ه تب ديل ب ه ي ک وس يله خ ارج از کنت رل اخالق ی
جامعه و دولت شود تا آھنگھای مبتذل يا فيلمھای مستھجن را ب ه دس ت مش تاقانش
برساند ،اين امکان را به ھيچ وجه رادي و تلويزي ون و ي ا س ينما ک ه براحت ی تح ت
کنترل و نظارت دولتی قرار می گيرند ،در اختيار ندارند.
از يکس و جامع ه ی اس المی م ا نم ی توان د و نم ی خواھ د خ ود را در مرزھ ای
فک ری و جغرافي ايی خ ويش محص ور ک رده و کش ور را از دس تاوردھای
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تکنول وژيکی مح روم کن د و از س ويی ديگ ر ب ا اي ن معض ل مواج ه اس ت ک ه
تکنولوژی وارداتی به علت عدم انطباق با ويژگيھای س اختاری جامع ه ب ه س ختی
ب ا مقتض يات فرھنگ ی م ا س ازگاری يافت ه و کن ار م ی آي د و غالب ا ً ب ه دلي ل ع دم
دورانديشی و برنامه ريزيھای صحيح جامعه و مسئولين با ورود ناگھ انی و پ يش
بينی نشده آن مواجه م ی ش وند و طبيعت ا ً ق درت ھرگون ه برخ ورد منطق ی و فع ال
آنھ ا س لب م ی ش ود و بارھ ا س اختن آن ب ه دس ت »رون د خ ود ب ه خ ودی« ب ر
عوارض اجتماعی – فرھنگی آن می افزايد.
ويدئو در جامعه ی ما دچار چنين »پارادوکسی« اس ت ،ک ه از بالتکليف ی م ردم و
س ردرگمی مس ئولين در برخ ورد ب ا آن ک امالً ھوي دا و نماي ان اس ت .تحليھ ا و
برداشتھای متف اوت مس ئولين و ص احب نظ ران فرھنگ ی و ارتب اطی ب ا مس ئله ی
وي دئو ک ه بعض ا ً در دو س ه س اله ی اخي ر در جراي د م نعکس و راه حلھ ای
گون اگونی ک ه ب رای مقابل ه ب ا آن ارائ ه م ی دھن د ،ش اھد گوي ای اي ن بالتکليف ی و
سردگمی است ،اما به ھ ر ح ال وي دئو ج ای خ ود را ھمچ ون ديگ ر رس انه ھ ا در
خانواده ی ارتباطات باز کرده است و در جامعه ی ما نيز علی رغم وجود امواج
مختل ف برل ه ي ا علي ه آن ب ه ش دت رس وخ ک رده و افک ار و توجھ ات بس ياری از
نيروھای جوان و آينده سازان انق الب و نظ ام را ب ه خ ود معط وف داش ته اس ت و
می رود تا پيوندھای فرھنگی و ھمبستگی دينی و ملی ما را سس ت کن د و جامع ه
را با مشکل بی ھويتی مواجه سازد.
اين که تا چه ھنگام می تواند ھمچنان نظاره گر ب ی تف اوت ،ترکت ازی اي ن رس انه
ی ي اغی مان د و ب ه انتظ ار مکانيزمھ ای خ ود ب ه خ ودی اداره ی جامع ه نشس ت،
سئوالی است که مردم از متوليان فرھنگی جامعه ی خويش دارند.
طب ق آمارھ ای غيررس می گفت ه م ی ش ود ب يش از  ٢ميلي ون
•
دستگاه ويدئو در ايران وجود دارد.
ما اگر به خويشتن خودمان برگرديم و بدانيم که پدرانمان چگونه زندگی کرده ان د
و چه يادگاری برای ما گذاشته اند و بعد اين يادگارھ ا را بشناس يم و نش ناخته اي ن
يادگارھا را تخطئه نکنيم و يا تحت تاثير يک عده وطن فروش مزدور که ھميش ه
در تاريخ ايران ،شاھد شانتاژھای آنھا ب وده اي م ،ق رار نگي ريم ،آن وق ت ب ه نت ايج
مثبتی می رسيم.
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گاندی م ی گوي د» :م ن در و پنج ره کش ورم را ب از ک رده ام ت ا تم ام نس يم دني ا ب ه
کش ور م ن ب ورزد .ام ا اج ازه نم ی دھ م اي ن نس يمھا ھوي ت ھن ری م ا را ھم راه
خودش ببرد«.
ام ا م ا اج ازه دادي م ھوي ت م ا را بعض ی منح رفين ن ابود کنن د و ي ا ب ه انح راف
بکشانند .بعد خيلی راح ت ھمت ای واردات ی آن را وارد کنن د و ب ه م ا بقبوالنن د ک ه
اي ن ھوي ت واردات ی درس ت اس ت .اي ن ي ک فاجع ه اس ت .ح ال چ ه در رابط ه ب ا
رنگ باشد و چه در ارتباط با ديگر مسائل.
م ا باي د ھوي ت ايران ی و اس المی خودم ان را در زمين ه ی رن گ بشناس يم و اي ن
ش ناختن ب ا ش عار ميس ر نيس ت .باي د ک ار ک رد .ک ار ک ردن ھ م ب دون بازگش ت ب ه
فرھن گ و ھن ر گذش ته ،ميس ر نيس ت .م ا گذش ته خودم ان را م ی شناس يم و م ی
توانيم برای آينده يک راه عبور مشخص به وجود آوريم.
ما قومی نيستيم که تازه خلق شده باشيم تا امپرياليس م ھ ر گون ه ک ه خواس ت ب ا م ا
رفتار کند و يا ھر چيز را که خواست به ما تحميل کند .ما ق ومی ھس تيم ک ه ھف ت
ھزار سال پش توانه داري م ج زء اق وامی ھس تيم ک ه در تم دن دني ا جايگ اه وي ژه ای
داريم.
خود غريبھا ھ م ب ه اي ن معتقدن د .فرھن گ ايران ی فرھنگ ی اس ت ک ه ب ر تم ام دني ا
تاثير سازنده داشته است .ما بايد در مورد گذشته خودم ان تحقي ق کن يم و آن را ب ا
زبانی ساده در اختيار مردم بگذاريم.
اجازه بدھيد مورد ديگری را توضيح بدھم آرمھايی که روی لباسھا ھست ،ھم ين
لباسھا که ما می پوش يم ،ن وعی تبليغ ات ش رکتھای چن د مليت ی اس ت .ي ا دس ت ک م
ھنر پيشه ای است يا خط التين ،که مردم م ا ع ادت ک رده ان د ،خ ط الت ين را زيب ا
ببينند.
ھمين آرمھا می توانند در فرمھای ايرانی به خطھای نستعليق زيبا يا غيره توس ط
ھنرمندان ما به گونه ای طراحی شود که زيبايی فوق العاده ای داشته باش د .حت ی
اين نوع موزيکی که از صدا و سيما پخ ش م ی ش ود .م وزيکی ک ه ب دون ص دای
خواننده پخش می شود و معلوم نيست موسيقی سنتی ما چه شده ،باي د تجدي د نظ ر
بکنيم.ھمه چيز دارد اتفاق می افتد و م ا م دام م ی گ وييم ي ورش فرھنگ ی .ي ورش
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فرھنگی ،يعنی چه؟ آيا فقط يک شعار است يا بايد عم ال در براب ر آن ايس تاد؟ ام ا
چگونه؟ من می گويم بايد جايگزين کنيم و يک عمل ناپسند را پسنديده کنيم.
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ضرورت »جھاد فرھنگی«

١

ضرورت مقابله با تھاجم فرھنگی غرب
و شيوه ھای اجرا و نيز شرايط مجري ان
آن در نام ه يک ی از خوانن دگان – ب ا
امض ای محف وظ – مط رح و برايم ان
ارسال شده اس ت .در زي ر م تن خالص ه
شده اين نامه را می خوانيد.

مديريت محترم کيھان ھوائی
شکست ھوا ايدئولوژی در بسياری اوقات ناشی از تض اد درون ی آن نب وده ،بلک ه
در اث ر اش تباھات اجرائ ی آن اس ت و ھ ر نظ امی ک ه اي دئولوژی را ب ه دس ت
تکنوکراتھای بی لياقت و بی اعتقاد و بوروکراسی اداری – که تک ت ک اف رادش
به نه از روی ايمان به ايدئولوژی ،بلکه برای حفظ منافع ف ردی ،ب ا کاغ ذ ب ازی،
رش وه خ واری ،پ ارتی ب ازی ،ح ق و حس اب بگي ری ،ب ه ک ار ادام ه م ی دھن د –
بسپارد محکوم به فناست.
رژيم حاکم در گذشته و نيز نظام کشورھای سوسياليستی چنين بودند .تکنوکراتھا
و بروکراتھ ائی ک ه ن ه ب ه »اومانيس م« ن ه ب ه سوسياليس م ،ن ه ب ه م يھن ،ن ه ب ه
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کمونيسم و نه به خدا ،بلک ه تبھ ا ب ه من افع ف ردی و حف ظ موقعي ت خ ود و خ انواده
شان فکر می کنند آنان به آسانی رنگ عوض می کنند و تغيير چھره می دھند.
به اين دليل جھاد فرھنگی ب رای بين ان گ ذاری فرھنگ ی ک ه اف رادی بش ر دوس ت،
متعھد و مومن به ايدئولوژی را بپروراند از اھم امور است.
جھاد فرھنگی کوشش برای ساختن اف رادی اس ت ک ه ب ا اعتق اد ب ه اي دئولوژی در
راه آرمانھ ای بش ری و ن وع دوس تی اي ن مل ت ،ب ا جانب ازی و ب دون چشمداش ت
مادی ،به مبارزه ادامه دھند ،و در ھر لحظ ه ب ا آگ اھی درون ی ب ه رد افک ار ض د
فرھنگی و ملی از خود و اطرافيان ،اقدام کنند.
در جھ اد فرھنگ ی باي د ب ا تم امی عناص ری ک ه کارش ان تظ اھر و پ رده پوش ی و
کتمان حقايق است مبارزه کنيم ،زيرا پرده کشيدن ب ر حق ايق فرھنگ ی ،سياس ی و
اقتصادی ،خيانت است.
ب رای توفي ق در جھ اد فرھنگ ی باي د از تم امی نيروھ ای معتق د و پيش رو ،مانن د
آزادگان ،سپاھيان ،بسيجيھا ،معوالن جنگ و خانواده ی معظم ش ھدا ،تنھ ا و تنھ ا
براساس معيار از خو گذشتگی و اعتقاد به خدمت به مردم اين مرز و ب وم ،بھ ره
جست.
جھاد فرھنگی بايد با فرھنگ متجاوز و مخرب آمريک ائی ک ه روز و ش ب توس ط
راديوھای خود فروش ،فيلمھای مبتذل و ماھواره ھای جاسوسی و مخابراتی ،ب ر
ما تحميل می شوند مبارزه کند.
شما بگوئيد چگونه و به چه طريق می خواھي د در يک ی دو س ال آين ده ک ه آمريک ا
توسط ماھواره ھای جديد مخابراتی اش برای ما صدھا برنامه تلويزي ونی خواھ د
فرس تاد و ھ ر ده ک وره ای را زي ر پوش ش ق رار خواھ د داد ،در مقاب ل ھج وم
فرھنگی مقاومت کنيد؟ و چگونه می توانيد از ساختن گيرنده ھای امواج ماھواره
ھا – که ھر فردی می تواند از آن به دست آورد – جلوگيری کنيد.
تنھا يک راه برای بقای فرھنگی در مقابل تجاوز وجود دارد و آن جھاد فرھنگ ی
واقعی برای پرورش افرادی است که نفسا ً و عقالً پذيرای فرھنگ بيگانه نباشند.
مبارزه برای بنيان گذاری ھسته مرکزی ونطفه فرھنگ انقالبی معم والً ھمزم ان
با حرکتھا و جنبشھای انقالبی آغاز می شود.
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ام ا در انق الب م ا متاس فانه ب ه عل ت تخطئ ه گ روه ھ ای فرص ت طل ب اي ن ک ار
صورت نگرفت شما نمی توانيد با فرھنگ ی ک ه اساس ش ب ر تزوي ر ،فس اد ،رش وه
خواری و پرستش بيگانه است ،به جنگ فرھنگ متجاوز برويد.
دف اع در مقاب ل تج اوز فرھنگ ی تنھ ا ب ا س الح خل وص ني ت ،ايم ان ب ه اص ول
اعتقادات يک ملت و پ ايمردی در راه تحق ق ي ک اي دئولوژی پيش رو امک ان پ ذير
است.
وقتی تبليغات فرھنگی از بدو تولد قوی نباشد ،و نت وانيم باورھ ای فرھنگ ی را ب ا
رضا و رغب ت ب ه ت ک ت ک س لولھای جامع ه بقب والنيم و در زم انی ک ه کودک ان،
نوجوانان و جوانان که جوانه ھای رشد ،نمو و بقايای فرھنگ ی ان د از دل و ج ان
متقاعد به درستی عقايد فرھنگی موجود در جامع ه نش وند ھ ر ف رد تب ديل ب ه ي ک
»بمب ساعتی« می شود ک ه ب ا ک وچکترين جرق ه ،ح رارت و تحريک ی از جان ب
فرھنگ بيگانه ،با يک »انفجار فرھنگی« به تخريب جامعه کمک می کند.
آری در تعل يم و تربي ت »ص داقت فرھنگ ی« قدرتمن دان و يکرنگ ی مبلغ ان
فرھنگ ی ق ويترين س الح ب رای پ ذيرش اص ول م ورد تبلي غ از جان ب مستض عفان
اس ت .تقل ب ،دوروئ ی و رياک اری فرھنگ ی را حت ی از کودک ان نم ی ش ود پنھ ان
داشت ،آنھا در ھر موردی به حکايت واع ظ غي ر م تعظ رج وع ک رده تبليغ ات را
براساس آن قبول يا رد می کنند.
ھر قدر که در گفت ار و ک ردار مبلغ ان فرھنگ ی ص فا ،ص ميميت و حقيق ت بيش تر
باش د تقب ل فرھنگ ی زي ادتر م ی ش ود .جھ اد وظيف ه اش خش کاندن ريش ه ھ ای
»اعتراض فرھنگی« است.
جامع ه ای ک ه نتوان د »تقب ل فرھنگ ی« را در ض مير ھ ر ف رد بک ارد در مقاب ل
فرھن گ متج اوز محک وم ب ه فناس ت و م ا چن ين جامع ه ای نم ی خ واھيم .جھ اد
فرھنگ ی باي د در ع روق ،ش رائين فرھنگ ی و قل ب و مغ ز اف راد ج ايگزين ب ی
تفاوتی فرھنگی شود.
شکی نيست که ما به سرمايه و تکنولوژی غ رب نيازمن ديم ،ام ا در اي ن راه نباي د
تمامی مقدسات فرھنگی مانند دين ،شرف ،حميت ،و غيرت مل ی خ ود را قرب انی
کنيم .جھاد فرھنگی تنھا راه زنده نگاھداشتن فض يلتھا و ارزش ھای اس الم انقالب ی
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است .اگر خيال کنيم با شعار و مقال ه و س خنرانی و تحقي ق م ی ش ود ب ه مقابل ه ب ا
شيوه ھای مزورانه استعمار فرھنگی پرداخت ،تالش ما نقش بر آب است.
جھاد فرھنگ ی تنھ ا راه باقيمان ده ب رای قط ع س لطه اس تعمارگران و جل وگيری از
تھ اجم فرھن گ بيگان ه اس ت و ج ز م ومنينی افش اگر ،ف داکار و خس تگی ناپ ذير،
کسی نمی تواند به آن جال بخشد.
امضاء محفوظ

1

ﺶ ا ﻨ ﺎد

2

ا ﻨﺎد ﯽ آ ﯿﺎ
اﺟﺎزه ﺲ و ﯿﺎد
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اجازه تاسيس مرکز اسناد فرھنگی آسيا

بموج ب اي ن پروان ه ،باس تناد بن د  ۴اص الحی از م اده شش م ق انون تاس يس
شورايعالی فرھن گ و ھن ر مص وب شش م دی م اه س ال  ٢۵٣٣شاھنش اھی اج ازه
تاسيس مرکز اسناد فرھنگی آس يا در تھ ران داده م ی ش ود ت ا براس اس بني اد نام ه
 ......................و چھ ارمين جلس ه ش ورای ع الی فرھن گ و ھن ر م ورخ
 ٢۵٣۵/١/٢١شاھنشاھی بتصويب رسيده است به فعاليت بپردازد.

ذبيح ﷲ صفا
دبير کل شورای عالی فرھنگ و ھنر
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بنياد نامه مرکز اسناد فرھنگی آسيا

ماده  -١بمنظور شناس اندن مي راث فرھنگ ی مل ل آس يا بيک ديگر و ب ه جھاني ان در
ارتب اط ب ا س ازمان آموزش ی علم ی و فرھنگ ی س ازمان مل ل متح د )يونس کو( در
جھت گردآوری و طبقه بندی و انتشار اطالعات مربوط ب ه کلي ه اس ناد و م دارک
فرھنگ ی و تش ويق و کم ک ب ه پژوھش ھا و بررس يھای فرھنگ ی و ھن ری مل ل
آسيای و ھمچنين گسترش تفاھم علمی و فرھنگی بين اين ملل مرکزی بنام مرک ز
اسناد فرھنگی آسيايی که مترادف انگليسی آن عبارتست از:
ASIAN CULTURAL DOCUMENTATION CENTER FOR
UNESCO, TEHRAN

اسم مخفف آن ACDCUاست در تھران تاسيس می گردد.
ماده  -٢اين مرکز برای دستيابی به آرمانھ ای خ ود دارای فعاليتھ ای زي ر خواھ د
بود:
 -١ايجاد رابطه علمی با کليه اف راد و ي ا موسس اتی ک ه بنح وی در زمين ه
فرھنگ آسيا فعاليت دارند.
 -٢پ ژوھش ،بررس ی ومطالع ه درب اره اس ناد و جل وه ھ ای فرھن گ مل ل
آسيايی و کمک به انتشار آثار ارزشمند دانشمندان در اين زمينه.
 -٣ترتي ب س خنرانيھا ،س مينارھا ،کنگ ره ھ ا و نمايش گاه ھ ا در زمين ه
فرھنگ آسيا.
 -۴کمک به ترتيب پژوھشگران در موارد ياد شده.
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 -۵انتش ار کتابشناس ی وي ژه زمين ه ھ ای فرھنگ ی آس يا و کتابشناس يھای
ادواری.
 -۶دع وت از متخصص ان آس يايی ب ه منظ ور ايج اد و تحک يم رواب ط و
ھمکاری در زمينه آرمان مرکز.
ماده پنجم -مسئوليت دبير کل و قائم مقام دبير کمل و خزانه دار مرکز
دبي ر ک ل و قائمق ام دبيرک ل و خزان ه دار مس ئول ص حت اج رای مق ررات اي ن
اساس نامه ھس تند و در مقاب ل مرک ز ي ا اش خاص ثال ث ب رای تخل ف از مق ررات
موض وعه و تقص يراتی ک ه در اعم ال اداری مرک ز مرتک ب ش وند مواف ق قواع د
مسئول می باشند.
ماده ششم – سال مالی مرکز
سال مالی مرکز از اول فروردين ھر سال شروع و تا آخر اسفند آن سال ختم می
گردد.
ماده ھفتم – انحالل مرکز
انحالل مرکز به پيشنھاد رئيس افتخاری مرکز و تص ويب ھيئ ت امن اء انج ام م ی
پذيرد و کليه دارائی مرکز به وزارت فرھنگ و ھنر منتقل می شود.
ماده ھشتم -شخصيت حقوقی مرکز
اي ن بني اد نام ه پ س از تص ويب و اج را در دفت ر مخص وص ثب ت و موسس ات و
تش کيالت غيرتج ارتی طب ق م اده  ۵٨۴ق انونی تج ارت مص وب س ال  ١٣١٢ب ه
ثبت رسيده و مرکز شخصيت حقوقی پيدا می کند.
ماده نھم – تغيير مواد بنياد نامه
اين بنياد نامه در نه ماده و يک تبصره تنظيم و بامضا رسيد .تغيير تمام و قسمتی
از مواد آن به پيشنھاد دبيرکل و موافقت رئ يس افتخ اری مرک ز و تص ويب ھيئ ت
امناء خواھد رسيد که در اين مورد بايد حداقل سه چھ ارم اعض اء ھيئ ت امن اء ب ه
آن رای موافق بدھند.
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 -٧راھنم ايی و کم ک ب ه پژوھش گران در زمين ه پژوھش ھای فرھنگ ی
مربوط به ميراثھای مشترک کشورھای آسيايی بنحوی ک ه ب ه تف اھم و ص لح
در آسيا کمک کند.
 -٨تشکيل بان ک اطالع اتی بمنظ ور گ ردآوری و تجزي ه و تحلي ل و ذخي ره
اطالعات مربوط به فرھنگ آسيا.
 -٩انج ام کلي ه فعاليتھ ا و کوشش ھايی ک ه مرک ز را ب ه ش کلی در رس يدن ب ه
آرمان خود ياری کند.
ماده  -٣مرکز سازمانی است غير انتفاعی با رياست وزير فرھنگ و ھن ر اي ران
و دارای ارکان زير خواھد بود:
الف -ھيات امناء مرکب از اشخاص زير به ترتيب الفبا:
 -١دبير کل کميسيون ملی يونسکو
 -٢رئيس دانشگاه فارابی
 -٣رئيس موسسه تحقيقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی
 -۴معاون روابط فرھنگی وزارت فرھنگ و ھنر
 -۵ت ا پ نج ت ن از شخص يت ھ ای فرھنگ ی و متخصص ان ام ور اس ناد ک ه
يکی از آنان کارشناس عالی رتبه روابط فرھنگی بين المللی باشد ھمه اي ن
اشخاص از طرف وزير فرھنگ و ھنر ب رای س ه س ال تعي ين م ی ش وند و
انتصاب مجدد آن باالمانع است.
رتبه روابط فرھنگی بين المللی باشد ھمه اين اشخاص از طرف وزير فرھنگ و
ھنر برای سه سال تعيين می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است.
تبصره :چنانچه پست سازمانی يکی از مقامات مذکور در رديفھای  ١تا  ۵بن ا ب ه
عللی حذف و يا ادغام گردد بنا بر تطبيق وزير فرھن گ و ھن ر جانش ين او تعي ين
خواھ د ش د .در جلس ات ھي ات امن اء تص ميماتی ک ه ب اکتری گرفت ه ش ود معتب ر
خواھد بود.

ب -دبير کل
دبي ر ک ل ب ه پيش نھاد ھي ات امن اء و تص ويب رياس ت مرک ز منص وب م ی ش ود و
مسئوليت اداره کليه امور مرکز را بعھ ده خواھ د داش ت و موظ ف اس ت گ زارش
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خود را به ھيات امناء بدھد ،دبير کل داری قائم مقامی خواھد ب ود ک ه ب ه پيش نھاد
وی تصويب رياست مرکز مصوب می شود.
تبص ره – ب ه پيش نھاد دبي ر ک ل و تص ويب رياس ت مرک ز ي ک کميت ه مش ورتی
آسيايی مرکب از مس ئوالن و پژوھش گران فرھن گ آس يا ب ه م دت دو س ال تعي ين
خواھد شد که انتصاب مجدد اعضای آن بالمانع است.
ماده  -۴وظايف و اختيارات ارکان مرکز
الف :ھيات امناء
 -١پيشنھاد انتصاب دبير کل
 -٢نظارت عاليه در امور و شور و بحث در مسائل کلی مرکز
 -٣تص ويب س ازمان ،پس تھای س ازمانی و ش رح وظ ايف آنھ ا ک ه از ط رف
دبير کل پيشنھا می گردد.
 -۴تصويب آيين نامه ھای استخدامی ،مالی و معامالتی
 -۵تصويب بودجه ساليانه و ترازنامه مرکز
 -۶تصويب بنيانگذاری شاخه ھای مرکز در خارج ايران با موافقت مقام ات
ذيربط
 -٧جلب کمک مالی و يا بين المللی اعم از نقدی ،تجھيزاتی و ساختمانی
 -٨قب ول ي ا رد کم ک ھ ايی ک ه از ط رف اش خاص ي ا موسس ات داخل ی و
خارجی به مرکز عرضه می شود.
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ب  -دبير کل
 -١انجام تشريفات قانونی ثبت مرکز در مراجع رسمی
 -٢تعيين برنامه کار مرکز و واحدھای تابعه و نظارت در حسن انجام امور
 -٣اخذ تصميم و صدور دستور در تمام موارد استخدامی ،م الی و س ازمانی
مرکز با رعايت آئين نامه مربوط
 -۴تھيه و تنظيم و پيشنھاد بودجه و گزارش مالی به ھيات امناء
 -۵تھيه و تنظيم و پيشنھاد آئين نامه ھای الزم
 -۶جوابگ وئی دع اوی در تم ام مراح ل قض ايی و اداری در کلي ه مراح ل و
سازمانھای دولتی
 -٧؟؟؟ بنيانگذاری شاخه ھای مرکز پس از جلب موافقت مقامات زيربط
 -٨عقد ھرگونه پيمان با سازمانھای دولتی و موسسات و ش رکتھای تج ارتی
و غيرتجارتی و اشخاص حقوقی و حقانی غيردولتی و ايرانی و خارجی
 -٩خريد ،فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول
 -١٠باز کردن حسابجاری ،سپرده امثال آن در بانکھا
 -١١استقراض و تحصيل اعتبار از بانکھ ا و موسس ات و اش خاص و وثيق ه
گذاشتن اموال مرکز در مقابل وام با اعتبار نزد اعطا کننده
 -١٢عقد ھرگونه ق رارداد خري د و ف روش و چ اپ کت اب ،اوراق و غي ر آن
که مورد نياز مرکز باشد.
 -١٣ص دور چ ک ،ب رات و قب ول ھرگون ه تعھ د ،ظھرنويس ی ،پرداخ ت و
واخواست سفته ھا و بروات.
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مقدمه

جامعه ما با ھ دفھای ت ازه و انقالب ی خ ود ،ب ه راه جدي دی گ ام گذاش ته اس ت و در
اين راه از وسايل ،روش ھا و اب زاری م دد م ی گي رد ک ه ب ا وس ايل و ش يوه ھ ای
س نتی م ا تف اوت اساس ی دارد .اي ن تف اوت ک ه يکس ره از ق درت و قابلي ت تح رک
فراوان وسايل و روشھای جديد دنيای امروز ناش ی م ی گ ردد ،گ اه چن ان جل وه و
جذب ه ای ب ه وس ايل و ابزارھ ای جدي د م ی دھ د ک ه موج ب م ی ش ود بس ياری از
مردم ،ماھيت وس يله ب ودن آنھ ا را از ي اد ببرن د و ب ا بدس ت آوردن وس ايل جدي د،
چنين تصور کنند که به ھدف رسيده اند.
روش ن اس ت ک ه اي ن برداش ت نادرس ت ،قس متی از نيروھ ای اجتم اعی را از
رسيدن به ھدف و مقصود نھ ايی – ک ه در ورای وس ايل و ابزارھاس ت -ب از م ی
دارد .ام ا در آغ از تغيي رات اجتم اعی اي ران ،راه گري زی از اي ن مش کل وج ود
نداشت.
ما نه می توانستيم آھنگ حرکت و کار روزگار گذشته را نگاھداريم ،نه امکان و
فرص ت آن را داش تيم ک ه وس ايل جدي د و ش يوه ھ ای ک ار متناس ب ب ا تح والت
اجتم اعی را اب داع کن يم .زم ان کوت اه ب ود و راه ،ط والنی و ن اھموار .اب زار و
وس ايل آزم وده و م وثر را از ب ازار ص نعتی غ رب ب ه کم ک گ رفتيم ،کوش ش و
جنبش ی آغ از ش د .دس تھا ج وان و پرت وان ب ود ،زم ين بک ر و پرماي ه

حاصل چشم گير و ش وق انگي زچنين ب ود ک ه جامع ه م ا در راه ھ دفھای ب زرگ خ ود از
وسايل و ابزار تمدن صنعتی اس تقبال ک رد و در بيش تر رش ته ھ ا از ماش ين م دد گرف ت.
اين پذيرش و استقبال تا آنج ا ک ه ب ه وس ايل و ابزارھ ا و تخص ص در ش يوه ھ ای علم ی
کار محدود می شد ،پسنديده و ضروری بود.
اما ابزارھا و عوامل تمدن صنعتی ،مظاھری از فرھنگ غرب را ني ز بھم راه داش ت و
جذبه اين ،کم از جلوه آن نبود .به اين ترتيب راھی گشوده شد ک ه از مس ير آن ،ارزش ھا
و معيارھای فرھنگی تازه ای در جامعه متحول ما رواج يافت.
از يکس و توس عه رواب ط جھ انی ،راه آمي زش فرھنگھ ا را ھم وار س اخت و از س وی
ديگ ر ،اھمي ت توس عه برنام ه ھ ای اقتص ادی موج ب ش د ک ه -در ي ک مرحل ه انتق الی –
ھمه نيروھا و امکانات در راه پيشرفت اين برنامه ھا تمرکز يابد و طرح مسائل اساس ی
مربوط به فرھنگ ملی ،به تعويق افتد.
آميزش و برخورد مظاھر فرھنگ غرب با ارزشھا و خصوصيات فرھنگ سنتی ما در
چنين شرايطی صورت گرفت .در اين برخ ورد ،غلب ه ب ا فرھن گ غ رب ب ود ک ه ق درت
تحرک و خالقيت بيشتری داشت و اين برتری ،نظام ارزشھای فرھنگ کھ ن اي ران را،
متزلزل ساخت.
ب ه اي ن ترتي ب ،در راه ني ل ب ه ھ دفھای ب زرگ اقتص ادی و اجتم اعی ،ض رورتھا و
نيازھ ای ت ازه ای احس اس ش د ک ه م ورد توج ه ق رار گرف ت .اي ن ض رورتھا و نيازھ ا
عبارتند از:
ھمگام ساختن کوشش ھای فرھنگی با آھن گ س ريع تح والت اقتص ادی
-١
و اجتماعی.
ھ م آھن گ و ھ م جھ ت س اختن برنام ه ھ ا و فعاليتھ ای فرھنگ ی
-٢
سازمانھای مختلف.
توج ه ب ه مي راث فرھنگ ی درخش ان اي ران و ايج اد تح رک و جنبش ی
-٣
اصيل در آفرينش ھنری و پژوھش فرھنگی.
بمنظور اجرای اين اص ول ،ش ورای ع الی فرھن گ و ھن ر ب ه فرم ان شاھنش اه آري امھر
تاسيس شد و اين وظايف را بعھده گرفت.
دبيرخانه شوری مطالع ات و بررس يھای خ ود را آغ از ک رد و تھي ه ط رح مق دماتی خ ط
مشی کلی فعالتھای فرھنگی کشور را نخستين ھدف خود قرار داد.
اين طرح پس از چند ماه کار مداوم در پنج فصل تنظيم شد و ب ا الھ ام از اص ول انق الب
اجتماعی ايران.

فرھن گ ب رای ھم ه ،حف ظ اص الت فرھنگ ی ،ايج اد تس ھيالت ب رای
آفرينش ھنری و شناساندن
فرھنگ ايران به جھانيان بعنوان ھدفھای کلی آن انتخاب گرديد.
مس ائل اساس ی ط رح مق دماتی ب ا ھمک اری ص احب نظ ران ام ور
فرھنگ ی ،کارشناس ان ،ھنرمن دان ،نويس ندگان ،مترجم ان ،جامع ه شناس ان و
مردم شناسان در جلسات مباحثه مورد مذاکره و بررسی قرار گرف ت و حاص ل
مباحثات و مذاکرات اين جلسات متوالی ،مقاالتی بود که در زمينه ھ ای مي راث
فرھنگی ايران ،آموزش ھنر ،اشاعه فرھنگ از طريق وس ايل ارتب اط جمع ی و
مراکز فرھنگی و ھمچن ين رف اه ھنرمن د ،تھي ه گردي د .خالص ه اي ن مق االت ک ه
دستور مذاکرات جلسات سمينار را تشکيل می داد در آخرين قسمت اين ج زوه،
چاپ شده است.
گفتگوھ ای جلس ات مباحث ه نش ان داد ک ه در زمين ه فرھن گ و مس ائل مرب وط ب ه آن
اختالف نظرھای اساسی وجود دارد و تکمي ل ط رح مق دماتی ب دون آگ اھی از نظرھ ای
مختلف ،به نتيجه مطلوب نخواھد رسيد .به اين جھت  ۶٩نفر از ھنرمن دان ،دانش مندان،
صاحب نظران و کارشناسان امور فرھنگی دعوت شدند که درباره اين مس ائل ب ه بح ث
و گفتگو بنشينند.
به اين ترتيب ،جلسات بحث و گفتگ و درب اره برنام ه ھ ای فرھنگ ی از ت اريخ چھ ارم ت ا
دھم ديماه  ١٣۴٧در محل موزه جديد ايران باستان تشکيل شد .چھار ت ن از کارشناس ان
برجسته يونسکو نيز به ھزينه سازمان مزبور در جلسات شرکت کردند.
اين جلس ات ب ه س ه ش عبه و ي ک ميزگ رد تقس يم ش د و روس ای ھ ر جلس ه ب ه ش رح زي ر
توسط شرکت کنندگان انتخاب گرديدند:
شعبه اول
رئيس :آقای دکتر سيد حسين نصر )آقای دکتر غالمعلی رعدی نيز سه ب ار جلس ات اي ن
شعبه را اداره کردند(.
مخبر :آقای دکتر رضا داوری.
موض وع بح ث :حف ظ و احي اء ،مي راث فرھنگ ی -چگ ونگی برخ ورد فرھن گ اي ران ب ا
فرھنگ صنعتی غرب -مسائل مربوط به زبان و ادب و ھنرھای ملی.
شعبه دوم
رئيس :آقای مھندس ھوشنگ سيحون.
مخبر :آقای مھندس عبدالحميد اشراق.

موضوع بحث :آموزش ھنر و تربيت کارگزاران و مروجان فرھنگ.
شعبه سوم
اين شعبه به دو گروه تقسيم شد:
رئيس :آقای جھانگير افکاری.
مخبر) :در گروه اول( خانم دکتر ثريا شيبانی.
مخبر) :در گروه دوم( آقای علی اسدی.
موض وع بح ث) :در گ روه اول( اش اعه فرھن گ از طري ق مراک ز فرھنگ ی )خان ه
جوانان ،خانه فرھنگ (...
موض وع بح ث) :در گ روه دوم( اش اعه فرھن گ از طري ق وس ايل ارتب اط جمع ی
)نشريات ،راديو ،تلويزيون ،فيلم (...

ميزگرد
رئيس :آقای دکتر مھدی برکشلی.
مخبر :آقای ناصر نيرمحمدی.
موضوع بحث :ايجاد تسھيالت در راه آفرينش ھنری و پژوھش فرھنگی.
دبيرخانه شوری با استفاده از فرصتی که جلسات بح ث و گفتگ و ف راھم م ی س اخت ،از
چھار نفر از صاحب نظران دعوت نمود که سخنرانی ھايی درباره مفاھيم تازه فرھنگ
و کيفي ت ارتب اط آن ب ا نھادھ ا و نمودھ ای اجتم اعی تھي ه نماين د .در اي ن زمين ه چھ ار
سخنرانی ايراد گرديد که متن آن در جزوه شماره  ٢دبيرخانه منتشر شده است.
***
نخستين بار بود که مسائل فرھنگ ی ب ه بح ث و گفتگ و گذاش ته م ی ش د .ت ازگی مباح ث،
آراء مختل ف و گ اه متناقض ی را بوج ود م ی آورد ام ا جلس ات گ رم و پرش ور ب ود و
ش رکت کنن دگان در ھ ر جلس ه ب ا عالق ه و ح رارت بيش تری ب ه بح ث و اظھ ارنظر م ی
پرداختن د و گفتگوھ ا ،اغل ب ت ا م دتی پ س از خ تم جلس ات ني ز ادام ه م ی ياف ت .ش رکت
کنندگان از برنامه جلسات ص ميمانه اس تقبال کردن د و پيش نھاد نمودن د ک ه بح ث و تب ادل

نظر ميان ھنرمندان ،نويسندگان ،جامعه شناس ان و کارشناس ان و ص احب نظ ران ام ور
فرھنگی ،بايد بعن وان کوشش ی اساس ی در پيش رفت برنام ه ھ ای فرھنگ ی تلق ی گ ردد و
ادامه يابد.
در پايان سمينار ،در جلسه عمومی که با شرکت روسا و مخبران ھريک از ش عبه ھ ا و
ھمچنين ميزگرد ،بمنظور تھيه گزارش نھايی تشکيل گرديد ،پيشنھاد شد که دبيرخانه ب ا
ھمکاری پنج نفر از ش رکت کنن دگان )ک ه در ھم ين جلس ه انتخ اب ش دند( و ب ا توج ه ب ه
مجموع گفتگوھا که روی نوار ضبط ش ده اس ت ،گ زارش اجم الی س مينار را تھي ه کن د.
آنچه در اين جزوه م ی خواني د ،برداش تی اس ت از مباح ث و گفتگوھ ا ک ه بھم ين ترتي ب
تھيه شده و دبيرخانه اميدوار است که متن کامل مذاکرات سمينار را بھمان صورتی ک ه
ضبط شده منتشر نمايد.
دبيرخانه شوری از ھمکاريھا و راھنمائيھای صميمانه ھم ه ش رکت کنن دگان و ھمچن ين
صاحب نظرانی که چه پيش از تشکيل سمينار و چه پ س از آن ،وق ت خ ود را ب ا عالق ه
و بيدريغ صرف ھمک اری در ت دوين طرحھ ای دبيرخان ه نم ود سپاس گزار اس ت و ھم ه
کوشش خود را در ادام ه راھ ی ک ه بي اری و حس ن اس تقبال فرھن گ دوس تان آغ از ش ده
است ،بکار خواھد برد.

ميراث فرھنگی

در جلسات بحث و گفتگو درباره ميراث فرھنگی ايران ،پيش از آنکه مسائل مربوط ب ه
عناصر اين مي راث م ورد بح ث ق رار گي رد ،اي ن س ئوال مط رح ش د ک ه اص والً مي راث
فرھنگی چيست و چه عواملی توجه به آنرا ايجاب می کند.
در اين معنی اختالف نظر اساسی وجود نداشت که در روزگاری که ارزش ھای مرب وط
به تمدن صنعتی ،ھمه حوزه ھای فرھنگی شرق و غرب را ميدان نفوذ خود ق رار داده،
توجه به فرھنگ ايران ،الزمه حفظ اصالت فرھنگی ملی است.
اما در اينکه اصوالً فرھنگ و ميراث فرھنگی چيست ،نظرھا متفاوت بود .بن ابر عقي ده
ای ،فرھنگ شامل تمام جنبه ھای مادی و معنوی زندگی و مجموعه سنت ھ ا ،احک ام و
قواعد مربوط به رفتار و سلوک افراد است .به اين ترتيب ھرچه از گذشته باقی مانده –
اعم از ساخته ھای مادی و معنوی يا شيوه ھای تفکر و سلوک – ميراث فرھنگی است.
ب ه تعري ف ديگ ر ب ا تفکي ک فرھن گ از تم دن ،م ی ت وان گف ت ک ه مي راث فرھنگ ی
مجموعه آن چيزھائی است که در طول تاريخ تقريبا ً ثابت باقی می مان د و اگ ر ج ز اي ن
باش د ،ديگ ر بح ث از مي راث فرھنگ ی منتف ی م ی ش ود و باي د يکس ره ب ه س ير زمان ه و
تاريخ تن در داد.
اما از آنجا که اصوالً باز شناخت و احياء ميراث فرھنگی يا به تعبير ديگر تجديد حي ات
در فرھنگ مطمح نظر است ميراث فرھنگی را بايد با نحوه تلق ی و برداش تی ک ه از آن
داري م مط رح کن يم و ببين يم ک ه آي ا مي راث فرھنگ ی چي زی ج دا و منقط ع از اس ت و آي ا
ع واملی از گذش ته ک ه در ش عور ب اطن ي ا ش عور ظ اھر م ا اث ر گذاش ته نم ی توان د در
زندگی امروزه ما موثر باشد؟
رای ديگ ری ني ز ک ه ب ا اي ن رای ب ی ارتب اط نيس ت ،ب ه آن قس مت از مي راث دورانھ ای
گذشته نظر دارد که توجه ب ه معنوي ت را در وج ود آدم ی م ورد اھمي ت ق رار م ی دھ د.

بموجب اين رای ،بايد با سعی در ايجاد خ ود آگ اھی و درک ت اريخی ،ب ه بازياف ت م آثر
معنوی گذشته ھمت گماشت.
باين ترتيب بحث در ارزش مواريث مطرح می گردد و در اين زمينه پيش نھاد م ی ش ود
که مالکھايی مانند حفظ ھويت ملی و توجه به جنبه ھای مفيد بودن عناص ر فرھنگ ی از
لحاظ اجتماعی ،مبنای بحث و بررس ی ق رار گي رد .از جمل ه اش کاالتی ک ه ب ر اي ن رای
وارد است اينست که آيا می شود حقيقت را تابع فايده ک رد زي را در واق ع ،ام وری ج زو
ميراث فرھنگی است ک ه ارزش ی ب ه اي ن مفھ وم ن دارد ام ا ب ا توج ه ب ه آنھ ا ش ايد بت وان
مسائل را بنحوی طرح کرد که حيثيت ملی و »فايده« ھم اساس و مبنايی پيدا کند.
در دنيايی که حيات بشر از جنبه ھای معنوی تھ ی م ی ش ود باي د در جس تجوی راھھ ای
تازه ای بود تا معنويت به زندگی افراد ارزش بيش تری بدھ د ،و مي راث فرھنگ ی اي ران
نيز بايد از آنجھت که واجد معنويتی بوده است ،مورد توجه قرار گيرد.
توجه به معنويت ميراث فرھنگی از لحاظ س امان بخش يدن ب ه حي ات اجتم اعی و تقوي ت
مبانی وحدت و شخصيت ملی و فرھنگی و احت راز از ع وارض ن اگوار تم دن ماش ينی،
امر اساسی و مھمی است و با تکيه به اين نظر است که بايد پرسيد:
آي ا فرھن گ و تم دن معاص ر غ رب ،ھيچگون ه رس الت معن وی و پي امی ب رای انس ان
امروز دارد يا خير؟ با اين سئوال ،کيفيت تماس و برخورد ما با فرھن گ و تم دن غ رب
و ب دنبال آن اخ تالط ارزش ھا و احيان ا ً کش ش و گ رايش ب ه س وی ارزش ھای فرھن گ،
مطرح می شود.
امروز اگ ر ن ه ھم ه م ردم ،الاق ل گ روه تحص يل ک رده احس اس م ی کن د ک ه فرھن گ م ا
دچار ن وعی بح ران ش ده و ھم ين احس اس اس ت ک ه بح ث و گفتگ وی درب اره ارزش ھای
مي راث فرھنگ ی را پ يش آورده و ب ه آن اھمي ت داده اس ت .در اي ن بح ث ب ه اي ن نکت ه
اشاره ش د ک ه فرھن گ ايران ی در ط ول ت اريخ ،بعض ی عوام ل فرھنگھ ای ديگ ر را در
خود جذب کرده است.
بنابراين نظي ر ،از آنج ا ک ه م ا دارای فرھن گ اص يل ب وده اي م و خ ود در بني ان گذاش تن
فرھنگ جھانی سھيم ھستيم ،نبايد از قب ول ارزش ھای فرھن گ خ ارجی ب يم داش ته باش يم
بخصوص که معنويتی که مورد نظر ماست ،با علوم ام روزی – اع م از عل وم رياض ی
و طبيعی که اکنون غرب ناشر آنست -تب اينی ن دارد و اص والً ھم ين عل وم ني ز از من ابع
ايرانی اتخاذ شده است.
ام ا نظ ر ديگ ر اي ن ب ود ک ه ب ا توج ه ب ه ماھي ت خ اص تم دن ام روزی غ رب و ھج وم
استيالجويانه آن -که باالخره به از ميان رفتن فرھنگھای ملی و محل ی منج ر م ی ش ود-

پذيرش برخی از ارزشھای فرھنگی غرب بايد بنحوی صورت گيرد که فرھنگ ايرانی
يکسره در آن مستھلک نشود.
در اين زمينه ،اکثر شرکت کنندگان در بحث عقيده داش تند ک ه فرھن گ غ رب ب ا بح ران
روبرو شده اس ت و بن ابراين چگون ه م ی ت وانيم دنبال ه روی تم دن و فرھنگ ی ش ويم ک ه
خ ود غريبھ ا راھ ی ب رای نج ات از آن م ی جوين د؟ اگ ر م ا ب ه قب ول ب ی چ ون و چ رای
چنين تم دنی ت ن ب دھيم ،ب دون ش ک از گرفتاريھ ا و ع وارض ناش ی از آن ني ز در ام ان
نخواھيم بود.
ام ا تم دن و فرھن گ غ رب و بخص وص عل م و تکنول وژی آن را ھ م نم ی ت وان يکس ره
مردود دانست .به اينجھت ،شرکت کنن دگان عقي ده داش تند ک ه پ ذيرش عل م و تکنول وژی
غ رب در ص ورتی مطل وب و م وثر اس ت ک ه بت وانيم ج دائی ھ ا و گس يختگيھايی را ک ه
ميان فرھنگ امروز و تاريخ علم و فکر و ھنر ملی ما مشھود اس ت از مي ان ب رداريم و
به نوعی خود آگ اھی ت اريخی ب ر س يم و ب ه جنب ه ھ ای فلس فی و معن وی فرھن گ اص يل
ايرانی توجه کنيم.
در راه پذيرش علم و تکنولوژی غرب ،نخستين گامھا بايد به جانب مطالعه دقي ق ت اريخ
علم و فکر ايران برداشته شود و اگر تاکنون در اين زمينه به اندازه کافی کار اساس ی و
موثر انجام نشده به اين علت بوده است که ما ھم ه چي ز را در براب ر عل م ام روز ن اچيز
انگاشته ايم و به سنت علمی خود نيز توجھی نداشته ايم.
اين شيفتگی يا اين ارزش مطلق قائل ش دن ب رای عل م ام روزی ن ه تنھ ا م ا را از مکت ب
ھای فک ری خ ود غاف ل م ی کن د و پ ژوھش ھ ای علم ی و توج ه ب ه آين ده را دش وار م ی
سازد ،بلکه رشته ھای پيوند با جنبه ھای معنوی حيات را نيز می گسلد.
انطباق اين فکر کلی با کيفيت عناصر تمدن و فرھنگ کن ونی اي ران ،ب ه بحث ی ط والنی
نياز داشت و امکاناتی که فراھم نبود .ام ا در آن فرص ت ک م ،حاص ل گفتگوھ ا اي ن ب ود
ک ه ب ر اث ر اخ تالط ارزش ھا ،ن وعی آش فتگی در ش ئون مختل ف فرھنگ ی و ب االخص در
زبان فارسی به وجود آمده است.
با گفتگوھائی که در زمينه زبان و اھميت آن در فلسفه و علوم انسانی ،ص ورت گرف ت
اين سئوال پيش آمد که اص والً زب ان چگون ه غن ی م ی ش ود و آي ا زب ان را از اف واه ع ام
بايد گرفت يا صاحب نظران و دانشمندانند که به رشد و تکامل زبان کمک می کنند.
درباره جدا بودن زبان محاوره از زبان علم و ھنر ،گفته ش د ک ه زب ان عام ه باي د مبتن ی
بر زبان اھل علم و ادب باش د ھمچنانک ه در غ رب ني ز زبانھ ای مل ی ب ه کم ک نخبگ ان
بصورت زبان شايسته برای علم و فلسفه در آمد.

با گفتگو و بحث درباره مسائلی که به آن اشاره شد -و چنين بنظ ر م ی رس يد ک ه ھرگ ز
پاي ان نگي رد -ش رکت کنن دگان پيش نھاد کردن د ک ه در برداش ت و نتيج ه گي ری از اي ن
گفتگوھا شتاب نشود و فرصتھای ديگری جھت ادام ه اي ن مباح ث ف راھم ش ود .بعب ارت
ديگ ر ،نظ ر اي ن ب ود ک ه ب ا تام ل و بررس ی ک افی ،نح وه تلق ی ص ريح و دقيق ی درب اره
اصول مربوط ب ه اي ن مس ائل بدس ت آي د ک ه بتوان د مبن ای مطالع ات و بررس يھای بع دی
قرار گيرد و راه مسئوالن برنامه ريزی فرھنگی کشور را مشخص و ھموار سازد.
موضوعی که طی اين گفتگوھا اغلب به آن اشاره می شد اين بود ک ه م ا ت اريخ خ ود را
ب ه درس تی نم ی شناس يم و از آنج ا ک ه عوام ل گون اگون پدي د آورن ده ت اريخ در تک وين
خصوصيات و تمايالت و ط رز تفک ر م ا ت اثير داش ته اس ت ،ب دون ش ناخت و درک اي ن
عوامل ،از شناخت کامل و ھمه جانبه خود نيز ،عاجز خواھيم بود.
بنابراين در راه شناخت و درک تاريخ بايد به روشھايی توج ه داش ته باش يم ک ه م ا را ب ه
شناسايی فرھنگ ملی و خودآگاھی برساند.
نتيج ه ايک ه از اي ن مباحث ات ج دی و پرش ور حاص ل ش د ،آنچن ان نيس ت ک ه بص ورت
قطعنامه و دستورالعمل در آيد بلکه اين مباحثات آغ از ک اری اساس ی و ض روری اس ت
و اختالف آرائی نيز که مشھود شد نه تنھا مبيين بی حاصل بودن مباحثات نبود بلک ه از
عالقه ای حکايت ميکرد ک ه عموم ا ً نس بت ب ه فرن گ مل ی داش تند و م ی خواس تند از آن
برای معنی دادن به حيات امروز و آينده مدد بگيرند.
مھمتر از آنچه ذکر شد روح تفاھم و صميمتی بود که در جلسات احساس می شد و نويد
دھنده اين بود که ھم اين بحث و گفتگوھا می تواند ادامه يابد َ،و ھم زمان تفاھم بيش تر و
توجه به تاريخ و فرھنگ ايران بار ديگر فرا رسيده است.
درباره بسياری از مس ائل ک ه در دس تور ق رار داش ت مج ال گف ت و ش نود پ يش نيام د و
شرکت کنندگان اظھار عالقه کردند که در فرصت مناسبی اين مباحثات را دنبال کنن د و
درخواست کردند که دبيرخانه شورای عالی فرھنگ و ھنر امکان تشکيل چنين جلساتی
را فراھم نمايد.

اشاعه فرھنگ

بح ث درب اره اش اعه فرھن گ در دو گ روه مختل ف انج ام گرف ت .گ روه نخس ت مراک ز
فرھنگی و شرايط تشکيل و توسعه آنرا مورد توجه قرار داد و گروه دوم درباره وسايل
ارتباط جمعی به گفتگو پرداخت.

 -١مراکز فرھنگی
مراک ز فرھنگ ی در اج رای سياس ت فرھنگ ی و ني ل ب ه ھ دفھای آن خصوص ا ً ھمگ انی
کردن فرھنگ وظيفه مھمی را بعھده دارند و بھمين جھ ت تاس يس و توس عه اي ن مراک ز
و تطبيق مراکز فرھنگی قديمی با نيازھای کنونی جامعه بايد مورد توجه خاص باشد.
فعاليتھای مراکز فرھنگی بايد متنوع باشد و توجه بي ک رش ته خ اص نداش ته باش د و از
ھمه وسائل جديد ارتباطی برای برانگيختن ذوق و عالقه مردم اس تفاده کن د .اي ن مراک ز
ب يش از پ رداختن ب ه جنب ه آموزش ی باي د در م ردم ش وق جوين دگی و مش ارکت در
کوششھای فرھنگی را بي دار نم وده و آن انرا ب رای درک و ح ل مس ائل زن دگی روزم ره
آماده سازند.
با توجه به اين نکته ،ھمه مسائل زندگی روزمره را می ت وان ام ر فرھنگ ی تلق ی نم وده
در اين مراکز مطرح کرد.
در ام ر اداره و تنظ يم برنام ه ھ ای مراک ز فرھنگ ی توج ه بش رايط منطق ه ای )رش د
اقتصادی و اجتماعی و امکانات محلی  (...بسيار مھم است .ب رای ايج اد اي ن مراک ز در
وھله اول بايد تحقيقات مقدماتی صورت گيرد و مخصوصا ً به اي ن موض وع توج ه ش ود
ک ه مک انی اي ن فعالي ت ھ ا در آن انج ام م ی گي رد چن دان اھميت ی ن دارد بلک ه وس ائل و
افرادی که در اداره اين مراکز دخالت دارند مھم است.

وظيف ه اساس ی اي ن مراک ز در ش ھرھا و روس تاھا وظيف ه اجتم اعی )ايج اد رابط ه و
ھمک اری ب ين اف راد( و وظيف ه آموزش ی اس ت )بط وری ک ه اي ن مراک ز مکم ل آم وزش
مدرسه ای بسود و آنچه را افراد در زندگی روزمره و خارج از مدرسه بآن ني از دارن د
بآنھ ا بي اموزد( و در م ورد مراک ز ش ھری ،وظيف ه اش اعه فرھن گ را ني ز باي د اض افه
نمود.
اين مراکز در شھرھای بزرگ بايد به ايجاد امکانات برای ابداع نيز بپردازند.
ب ا توج ه ب ه اينک ه در مملکت ی مث ل اي ران ب ا ورود وس ائل جدي د ارتب اطی ممک ن اس ت
بس ياری از مظ اھر فرھنگ ی در مع رض ن ابودی ق رار گي رد ،يک ی ديگ ر از نقش ھای
مراکز فرھنگی بايد حفظ سنن و مآثر با شد و مخصوص ا ً باي د ب ه وس ايل ارتب اط جمع ی
از اي ن نظ ر گ اه توج ه ک رد و برنام ه ھ ای آن را ط وری ترتي ب داد ک ه من افی ب ا س نن
فرھنگی نباشد.
در حف ظ س نن و م آثر فرھنگ ی م ی ت وان از مراک زی مث ل قھ وه خان ه ،مس جد ،ب ازار و
غيره استفاده کرد و آنھا را بمرکز اشاعه فرھنگ تبديل نمود.
بھرحال مرکز فرھنگ ی بھرص ورت و در ھ ر مک ان باش د باي د در اج رای برنام ه ھ ای
خ ود از وس ايل اش اعه جدي د اس تفاده کن د زي را مراک ز فرھنگ ی م ی توانن د ب ا اس تفاده
صحيح از امکانات راديو و تلويزيون به بھترين وجه وظ ايف خ ود را انج ام دھن د و در
عين اينکه پيام آنھا را منتقل می کنند ناظر عکس العمل مردم نيز باشند و از اين طري ق
در بھبود کيفيت اين پيام نيز بکوشند.
زيرا فرھنگ در اثر تک رار بوج ود ميآي د و خالقي ت و پاس خ ب ه پي ام فرھنگ ی در چن ين
صورتی انجام می گيرد .بعبارت ديگر يکی از نقش ھای مرکز فرھنگی کمک به تداوم
فرھنگ و تعالی و توسعه آنست.
در اين زمينه بدو اصل می توان توجه کرد:
خواستھای مردم.
-١
نيازھای فرھنگی.
-٢
و مناس ب اس ت ک ه در ايج اد مرک ز فرھنگ ی تلفيق ی از دو اص ل م ذکور بش ود زي را
خواستھا که بصورت پراکنده و نامنظم وجود دارند لزوما ً شامل نيازھا نيس تند .بن ابراين
در راه برآوردن نيازھا بايد خواستھا ھم مورد توجه قرار گيرند.
احيای مراکز صنايع دستی که جنبه فرھنگی دارد و در صورت لزوم ايجاد مرکز جديد
در روستاھا و ايجاد يک مرکز فرھنگی برای شھرھای کوچک ضرورت دارد.

در شھرھای ب زرگ مث ل مراک ز اس تانھا م ی ت وان در مح الت مختل ف مراک ز فرھنگ ی
ايج اد ک رد و در ب ين اي ن مراک ز آنک ه در مرک ز ش ھر واق ع ش ده ب يش از ھم ه دارای
برنامه ھای متنوع خواھد بود و از ھمين مرکز است که توقع ابتکار و نوآوری ميرود.
ايجاد مراکز خاص جوانان الزم است زيرا نيمی از جمعيت ايران را تش کيل م ی دھن د.
اما اگر بگوئيم مراکز فرھنگی نبايد بگروه خاص تعلق داشته باشد .می توان در مراک ز
فرھنگ ی ب ه برنام ه ھ ای خ اص جوان ان توج ه بيش تری ک رد و جوان ان را در تم اس ب ا
اشخاص از گروھھای مختلف سنی قرار داد و آنھا را محدود بگروه خودشان ننمود.
از اين گذشته نيازھای جوانان جزو نيازھای ھمگانی است و از آنھا جدا نيست.
تجربه ما در مورد مراکز فرھنگی در ايران که منحصر بک اخ جوان ان اس ت نش ان داده
که شکل موجود ،محدوديت ھائی از قبي ل مي زان مع ين تحص يالت و غي ره قائ ل ش د ک ه
مانع استفاده ھمه است و در عين حال بايد توج ه داش ت ک ه ح ذف ش رايطی از اي ن قبي ل
نيز باعث ايجاد اشکاالتی می شود که ممکنست نتيجه معکوس بدھد.
ولی بھرحال در تعيين حدود وظايف مراکز فرھنگی به تفاوتھای اجتم اعی موج ود باي د
توجه کرد.
بجای ايجاد مراکز خاص ،اش اعه فعاليتھ ای فرھنگ ی م ی توان د در مح ل ک ار و زن دگی
روزمره افراد نيز صورت گيرد .در بعضی موارد مثالً کارخانه ھا ،می توانند ھفته ای
چند ساعت را به برنامه ھ ای فرھنگ ی اختص اص دھن د .بنظ ر ع ده ای از کارشناس ان،
برنام ه ھ ا باي د در س طح ب االتری از مي زان شناس ائی و معلوم ات م ردم باش د ت ا کيفي ت
غيرمنتظره بودن آن ھا موجب ايجاد تحرک و جنبش گردد.
اما بموجب رای ديگر ،ب اال ب ودن س طح فرھن گ م ردم باي د بت دريج و ب ا احتي اط بس يار
انجام گيرد و با توجه بنحوه گذران اوقات فراغت آنھا برنامه ھائی ترتي ب داده ش ود ک ه
کمک برشد استعدادھای افراد بکند.
در مورد مراکز فرھنگی به دو مساله بايد توجه کرد:
يکی استفاده از مراکز موجود و ديگر ايجاد مراکز جديد.
عده ای عقي ده داش تند ک ه از مراک ز آموزش ی موج ود بان دازه ک افی اس تفاده نم ی ش ود و
تب ديل اي ن مراک ز مراک ز فرھنگ ی ،عمل ی ت رين راه اس ت ب اين ترتي ب ک ه اي ن مراک ز
)بخص وص مدرس ه( خ ارج از س اعات ک ار رس می تب ديل بمرک ز فرھنگ ی ش ده برنام ه
ھائی برای عموم مردم ترتيب دھد .اين مطلب بخصوص در روستاھا اھميت دارد.

گاھی حتی انجمن ھای محلی را نيز می توان تبديل بمرکز فرھنگی نمود.
انواع انجمن ھا باي د ت ابع مرک زی باش ند ک ه خ ط مش ی آنھ ا را مع ين کن د و ھمچن ين در
وض ع بعض ی از انجم ن ھ ای موج ود بخص وص انجم ن ھ ای ورزش ی باي د اص الحاتی
بعمل آيد.
تجربه کتابخانه ساير در ساير ممالک زياد موفقيت آميز نب وده اس ت و اينگون ه کتابخان ه
ھا فقط واسطه ای بين مرکز و کارگزاران فرھنگی است و بخودی خ ود م وثر نيس ت و
از آنج ا ک ه اس تفاده از کتابخان ه ھ ای س اير در ش رايط فعل ی ام ر ض روری اس ت ب رای
ايجاد تحرک در موزه و کتابخانه بايد در قدم اول به تربيت افرادی پرداخت که ب ه اداره
اين مراکز بپردازند.
از مراکزی مثل س ينماھا ني ز بھ ره ب رداری بيش تری م ی ت وان ک رد ،ب ه اي ن ترتي ب ک ه
مثالً سالن انتظار سينماھا برای نمايش آثار ھنری و ايجاد کافه و غيره بمنظور تم اس و
تبادل نظر بيشتر افراد با يکديگر مورد استفاده قرار بگيرد.
بجای فيلمھای تبليغاتی بايد بيشتر فيلمھای مستند و آموزنده نمايش داده شود اما بھرح ال
مرکز فرھنگی نبايد با مرکز فعاليت ھنری اشتباه شود .چه مرک ز فرھنگ ی محل ی اس ت
که در آن ي ک ي ا چن د ک ارگزار فرھنگ ی از وس ائل اش اعه اس تفاده م ی کنن د ت ا ب ه رش د
اس تعدادھا و شناس اندن مظ اھر فرھن گ بس ايرين کم ک کنن د و ب اين منظ ور باي د ب ه
عناصر فرھنگی که در حاشيه و مورد غفلت قرار گرفته است توجه کرد.
در م ورد س ازمان دادن بمراک ز جدي د چ ون تج ارب م ا در اي ن زمين ه مح دود اس ت ب ه
بررسی و مطالعه بسيار برای ايجاد اين مراکز احتياج داريم .در آغاز ک ار باي د در چن د
نقطه بتجربه پرداخت و ب ا اس تفاده از نت ايج مطالع ات و بررس ی ھ ا برنام ه ھ ائی ب رای
اي ن مراک ز تھي ه نم ود زي را اي ن مطالع ات ،مي زان آم ادگی م ردم را ب رای پ ذيرش و
ھمچنين موقعي ت فرھنگ ی و عوام ل ح اکم در ھ ر مح يط را مع ين م ی کن د و م ی توان د
مقدمه و مايه ای برای آغاز فعاليت فرھنگی در ھر محل باشد.
يکی از نکاتی که اھميت بسيار دارد تربيت کارگزارانی است که بتوانن د اي ن مراک ز را
اداره کنند .تجربيات ماموران پيکار با بيس وادی و س ازمانھای مش ابه آن در روس تا م ی
تواند کمک موثری به تحقق اين ھدف بکند .در اين مورد اين سوال پيش م ی آي د ک ه آي ا
وج ود ي ک س ازمان مرک زی ب رای نظ ارت الزم اس ت ي ا باي د ب رای اداره اي ن مراک ز
استقالل مطلبی به ھر محل داد.
می شود گفت که تلفيقی از اين دو امر امکان پذير است زي را نم ی ت وان مس ائل مرب وط
به رشد فرھنگی را کامال بخود مردم واگذار نمود و دخالت و نظارت س ازمان مرک زی

الزم بنظر ميرسد .از طرف ديگر کمکھ ای م ادی و بعض ی از نظارتھ ای اي ن س ازمان
نبايد جنبه دخالت مستقيم بخود بگيرد.
در مناطقی که احتياج به تجھيز مراکز موجود ھست بايد اي ن کم ک بص ورت مس تمر و
در ط ول زم ان انج ام گي رد .مث ل وس ائل ارتب اطی ،کم ک ب ه ترتي ب ک ارگزاران و در
صورت لزوم ساختن مراکز جديد و کمک به مسئوالن محلی.
بطور کلی بايد در ابتدا از ھر نوع برنامه ريزی وسيع و کل ی خ ودداری ک رد و مرحل ه
به مرحله پيش رفت .کمک ھای سازمان مرک زی ف راھم آوردن امکان ات و کم ک ھ ای
غيرمستقيم خواھد بود و برنامه ريزی دقيق تر در اختيار خود مردم خواھد بود.

 -٢وسائل ارتباط جمعی
مطبوعات

تي راژ روزنام ه و مجل ه و کت اب در اي ران ،بس يار مح دود اس ت .مح دوديت ف وق
بخص وص م وقعی چش مگير و محس وس اس ت ک ه مش اھده م ی کن يم در دھس ال گذش ته
جمعيت کل کش ور و خاص ه جمعي ت ب ا س واد اف زايش يافت ه و مي زان درآم د متوس ط در
شھرھا باال رفته است.
بن ابراين باي د دي د ک ه مح دود ب ودن تي راژ مطبوع ات معل ول چ ه علل ی اس ت؟ از جمل ه
عوامل محدوديت تي راژ مطبوع ات کم ی تع داد باس وادان ،و بخص وص ب ی عالقگ ی ب ه
مطالع ه اس ت ک ه اي ن خ ود ت ا ح دی ناش ی از نامتناس ب ب ودن مض امين روزنام ه ھ ا و
مجالت با نيازمنديھا و مقتضيات جامعه امروز ايران می باشد.
آيا شوق خواندن و مطالعه به چه وسيله و از کجا بايد ش روع ش ود .خان ه و مدرس ه م ی
تواند عامل اساسی ايجاد شوق به آموختن و خواندن باشد اما تحقق اين امر در ص ورتی
ميس ر اس ت ک ه ب يش از پ يش بتناس ب مطال ب ب ا نيازمن ديھای اجتم اعی و فرھنگ ی و
فکری توجه شود.
ھرچند از نظر تجھيزات فنی در ام ر چ اپ و نش ر روزنام ه و مجل ه و کت اب در کش ور
ما پيشرفتھائی حاصل شده است ،ھنوز کمبودھائی از نظر کادر متخصص و نويس نده و
خبرنگار وجود دارد.

از اينجھ ت تربي ت نويس ندگان و مترجم ان ک ار آزم وده ک ه بط ور تم ام وق ت ب اين ک ار
بپردازند ،بعنوان يک ی از عوام ل ارتق اء س طح و اعتب ار مطبوع ات اع م از روزنام ه و
مجله و کتاب بسيار ضروری و مھم است.
عالوه بر اين باي د ت دابيری اتخ اذ ش ود ک ه نويس ندگان مطبوع ات از رف اه ک افی و ت امين
زندگی برخوردار باشند.
نشريات خاص نوسوادان ني ز از آن جھ ت ک ه زمين ه را ب رای رش د و بھب ود مطبوع ات
در آينده فراھم می کند اھميت اساسی دارد.
بعالوه اين نوع نشريات افرادی را که تازه با سواد شده اند با برخی از مظاھر فرھنگی
آشنا م ی س ازد و ش وق ب ه مطالع ه را در نوس وادان ش ھری و روس تائی ب ر مي انگيزد و
باالخره راه را برای ورود مطبوعات به روستا ھموار ميسازد.
راديو و تلويزيون با توجه به خصوصيات و امکان اتی ک ه ب رای جل ب توج ه م ردم دارد
در عين اينکه ممکنست فرصت مطالعه افراد را مح دود س ازد باي د ھ م مس تقيما ً باش اعه
فرھنگ بپردازد و ھم من غير مستقيم مردم را بمطالعه تشويق و ترغيب کند.
و باين ترتيب ميان اين وسائل از يکطرف و مطبوعات از ط رف ديگ ر چن ان ارتب اط و
تعادلی بوجود آيد که آنھا بتوانند نقش مکمل يکديگر را بعھده بگيرند.
مسئله محدوديت تيراژ و ارتباط آن با گرانی نيز نبايد مورد غفلت باش د -زي را ب ا وج ود
پيش رفتھائی ک ه در س الھای اخي ر در ک ار نش ر کت اب بوج ود آم ده رويھمرفت ه قيم ت آن
گران است.
برای ترويج بيش تر مطبوع ات و ايج اد ذوق و ش وق مطالع ه ،ت دابير زي ر الزم ب ه نظ ر
ميرسد:
الف -بھبود امر توزيع کت اب از طري ق ايج اد کتابخان ه در ش ھرھا و روس تاھا و تش کيل
کتابخانه ھای سيار.
ب -اختصاص مقاالت جامع در مطبوعات ،و برنامه ھای خ اص در رادي و و تلويزي ون
برای معرفی و انتقاد کتاب.
ايجاد عادت و رغبت به مطالع ه مخصوص ا ً باي د از خان ه و مدرس ه ش روع ش د و ب رای
اينکار الزمست که ھر مدرسه ای کتابخانه بمعنای واقعی داش ته باش د ،و دان ش آم وزان
را بانحاء مختلف به مطالعه و خودآموزی تشويق کنند.
در امر ترجمه کتاب می توان به بيان مالحظات زير پرداخت:

الف -تعداد کتابھای خوب به نسبت کتابھائی که ترجمه ميشود بسيار ک م اس ت بطوريک ه
بس ياری از آث ار اساس ی در ادبي ات و عل وم و ھمچن ين آث اری ک ه از جھ ت درک و فھ م
رشته ھای ادبی و ھنری ،ضرورت دارد ھنوز به فارسی ترجمه نشده.
ب -در کار ترجمه بی نظمی و آشفتگی زيادی بچشم می خورد ،ممکن اس ت چن د کت اب
با ھم توسط مترجمين متعدد ترجمه ش ود ک ه باي د ب ا ايج اد مرک زی ب اين ک ار نظ م و ھ م
آھنگی داد.
ج -بايد به حفظ حقوق مولف و مترجم توجه کافی شود.
د -در انتخ اب مع ادل اص طالحات خ ارجی در زب ان فارس ی نابس امانی وج ود دارد .ب ا
توج ه ب ه وس عت کش ور و پراکن دگی گروھھ ای انس انی ،رادي و و تلويزي ون در مي ان
وسائل ارتباط جمعی دارای مقامی خاص شده است و باي د ب ه وظيف ه بس يار اساس ی آنھ ا
در اشاعه زبان فارسی بعنوان زيرساز و پايه وحدت ملی و فرھنگی توجه کرد.
ب رای اينک ار الزمس ت ک ه مي زان برنام ه ھ ائی ک ه در اي ران تھي ه م ی ش ود نس بت ب ه
برنامه ھ ای خ ارجی اف زايش ياب د بش رط اينک ه در تھي ه اي ن برنام ه ھ ا توج ه بيش تر ب ه
اصالت فرھنگی ملی شود.
بعالوه راديو و تلويزيون با توجه ب ه نق ش آموزش ی و فرھنگ ی خ ود در انتخ اب برنام ه
ھ ا س عی واف ی بک ار برن د ت ا از ب دآموزی اجتن اب ش ود .ب رای اينک ار الزمس ت ک ه از
يکط رف ب ا پژوھش ھای علم ی ب رای ش ناخت خصوص يات فک ری و روح ی و ارزي ابی
مداوم نيازھای جامعه اقدام شود و از جانب ديگر نويسندگان و تھيه کنن دگان و مجري ان
ک ار آزم وده ای ب رای برنام ه ھ ای رادي و و تلويزي ون تربي ت ش ود ت ا بتوانن د از اي ن
اطالعات به بھترين وجھی برای تنظيم برنامه ھ ا بھ ره ببرن د و ب ا خالقي ت خ ود ض من
پاسخ ب ه تقاض اھای موج ود ،انديش ه ھ ا و نيازھ ای ت ازه ای بوج ود آورن د و از اي ن راه
تحرکی در جامعه ايجاد نمايند.
پژوھشھای علمی نه تنھ ا از نظ ر ش ناخت مشخص ات و نيازھ ای جامع ه بلک ه از جھ ت
پيون دی ک ه مي ان تھي ه کنن دگان برنام ه ھ ا و ش نوندگان و تماش اگران آن بوج ود مي آورد
اھميت دارد.
سينما در ايران از دو جھت مھم است اول ف يلم بعن وان ي ک وس يله اش اعه فرھن گ .دوم
سينما بعنوان يک محل تالقی گروھھای مختلف و محل تفريح دسته جمعی.

فيلمھای سينمائی که در ايران نم ايش داده م ی ش ود اع م از فيلمھ ای خ ارجی و فيلمھ ای
ايران ی از نظ ر کيفي ت در س طح پ ائين ق رار دارن د و غالب ا ً از ارزش ھن ری و فن ی ب ی
بھره اند.
مخصوصا ً سينمای فارسی از نظر مضمون بلوری است که اکثر فيلمھايی ک ه در اي ران
ساخته ميش ود تقلي د از فيلمھ ای تج اری خ ارجی اس ت و بالنتيج ه ارزش ھن ری ن دارد و
متناسب با شرايط فرھنگی و اجتماعی زندگی مردم ايرانی نيست.
بمنظور ارتقاء کيفيت سينمای فارسی می توان مرکزی تاسيس کرد که اعتب اراتی را در
اختيار فيلمسازان قرار دھد .اين موسسه بايد جوائزی نيز برای فيلم ھای خ وب در نظ ر
بگيرد.
ھمچن ين دول ت م ی توان د ب ا مع اف س اختن فيلمھ ای ب ا ارزش از پرداخ ت مالي ات و
عوارض ،تسھيالتی در امر ساختن فيلمھای با ارزش بوجود آورد.
بمنظ ور آش نائی م ردم ب ا ھن ر س ينما و ارتق اء س طح ذوق و آگ اھی س ينمائی در اي ران
باشگاه ھا و کانونھای فيلم بايد افزايش يابند.
تم ام س ينماھا موظ ف ش وند ي ک ف يلم مس تند کوت اه قب ل از نم ايش ف يلم اص لی ب ه نم ايش
بگذارند .اين کار عالوه بر آنکه نقش آموزشی س ينما را تقوي ت ميکن د ،باع ث م ی ش ود
که کار تھيه ف يلم مس تند در اي ران رون ق يافت ه و ص نعت فيلمس ازی گس ترش ياب د و ني ز
امکان ايجاد سينمای سيار در مراکز تجمع اعم از شھر و روستا فراھم شود.

آموزش ھنر و پرورش ذوق عامه

در زمين ه آم وزش ھن ر باي د مس اله پ رورش ذوق عام ه را از آم وزش
-١
تخصصی ھنر جدا کرد و با روشھای گوناگون ،نيازمن ديھای جامع ه را در اي ن
دو مورد برآورد.
برای ارتقاء سطح ذوق و درک ھنری مردم ک ه متاس فانه ت اکنون توج ه
-٢
خاص ی ب دان معط وف نگردي ده ط رح ي ک برنام ه کل ی الزم بنظ ر ميرس د.
م دارس )کودکس تانھا ،دبس تانھا ،دبيرس تانھا( موسس ات ھن ری و دس تگاھھای
اجرائ ی دولت ی و ش ھرداريھا باي د در اي ن راه ھمک اری داش ته باش ند و از ھم ه
وسائنل ارتباط جمعی مدد گرفته شود.
مھمترين عامل در اين راه زيبائی و مطبوع بودن محيط زن دگی روزم ره اف راد اس ت و
بھم ين جھ ت نظ ارت ب ر اج راء اص ول ص حيح معم اری و شھرس ازی و زيب ائی
محصوالت صنعتی از ضروريات است.
ھمچن ين باي د از گس ترش ھن ر ب ازاری ک ه از طري ق تبليغ ات تج اری رواج يافت ه اس ت
جلوگيری شود.
پرورش ذوق مردم از راه اش اعه ھن ر اص يل امک ان پ ذير اس ت و ھم ه
-٣
س ازمانھای مس ئول و اف رادی ک ه در فعاليتھ ای ھن ری جامع ه نقش ی دارن د باي د
ارتقاء بينش ھنری مردم را ھ دف ق رار دھن د .پي روی از ذوق و خواس ت عام ه
ک ه ت اکنون پ رورش الزم را نيافت ه اس ت در ھم ه م وارد نم ی توان د سرمش ق
خوبی باشد و اين وظيفه ھنرمن دان و دس تگاھھای مس ئول اس ت ک ه ذوق ھن ری
عامه را بطرزی صحيح پرورش دھند.
در م ورد آم وزش ھن ر تعي ين خ ط مش ی ھن ری کش ور و اتخ اذ راه و
-۴
روشی انديشيده درباره رشته ھای مختلف آموزش ھنر مورد بحث قرار گرف ت
و خصوصا ً باين مطلب توجه شد که در اين زمان که ھنر غ رب ب اين س رزمين
راه يافت ه ش يوه حف ظ و احي اء ھنرھ ای مل ی چگون ه باي د باش د و برنام ه ھ ای
آم وزش ھن ر در زمين ه ھ ای مختل ف چگون ه باي د اي ن دو تماي ل را ب ا يک ديگر
تلفيق کند و طرح اين مطلب که آيا رشته ھای ھنری موجود با آرمانھای مل ی و

ھنری جامعه ما تطبيق ميکند يا خير برای شرکت کنندگان خود سئوالی ب ود ک ه
بايد در جلسات بحث و گفتگوی ديگری بدان پاسخ داده شود.
در م ورد آم وزش تخصص ی ھن ر توج ه ب ه نک ات زي ر الزم بنظ ر
-۵
ميرسد:
ال ف :تجدي دنظر در ض وابط و معيارھ ای انتخ اب معل م در م دارس ع الی ھن ری و ج دا
ک ردن مس ابقات ورودی اي ن م دارس از مس ابقات عم ومی دانش گاھھا بنحويک ه تنھ ا
کسانيکه عالقمند ب ه تحص يل در رش ته ھ ای ھن ری ھس تند ب اين م دارس روی آورن د ن ه
کسانيکه بعلت عدم امکان ورود به ساير دانشکده ھا ناگزير ب ه ادام ه تحص يل در رش ته
ھای ھنری شده اند.
ج :ايجاد شان اجتماعی و وض ع اس تخدامی مناس ب ب رای ف ارغ التحص يالن رش ته ھ ای
ھنری.
د :توجه به وضع خاص مدارک ھنری مدارس عالی ايران و يا دانش گاھھای خ ارجی و
مساله عدم امکان تطبيق آنھا با مدارک تحصيلی در ساير رشته ھا که موج ب اش کاالت
عمده در امور استخدامی فارغ التحصيالن رشته ھای ھنری می گردد.
ھ ـ :ايج اد ھم آھنگی بيش تر مي ان م دارس ع الی ھن ری در کش ور خصوص ا ً در زمين ه
برنامه ھای آموزشی.

ايجاد تسھيالت برای آفرينش ھنری
و پژوھش فرھنگی

نظری اجمالی به کميت و کيفيت آثار ھنری و پژوھش ھای فرھنگ ی در س الھای اخي ر،
نش ان م ی دھ د ک ه آھن گ پيش رفت در اي ن زمين ه ،ب ا آھن گ پيش رفتھای اقتص ادی و
اجتماعی ،ھمگام نيست.
گفتگوھای ميزگرد ،در حقيقت کوشش ی ب ود ب رای جس تجوی راھھ ا و برنام ه ھ ائی ک ه
بتواند جنبش و تحرکی در خالقيت و پژوھش بوج ود آورد و اي ن ناھمگ امی را از مي ان
بردارد.
با توجه به کيفيت مسائل مربوط به ھنر و ھنرمندان و نظرھ ای متف اوتی ک ه معم والً در
مباحثی از اينگونه وجود دارد ،ميزگرد فرصت کافی در اختيار نداشت و تنھا دو جلس ه
دو ساعته تشکيل گرديد.
در چن ين فرص ت کوت اھی ،بح ث و تب ادل نظ ر درب اره ھم ه مس ائل پيچي ده مرب وط ب ه
آفرينشھای ھنری که با عوامل اقتصادی و اجتماعی گوناگون مرتبط است ،ميس ر نب ود.
برخی از شرکت کنندگان عالقمند بودند ک ه عوام ل م وثر در آف رينش ھن ری ب ه تفص يل
م ورد بررس ی ق رار بگي رد ام ا بح ث درب اره اي ن عوام ل ،ھم ه مس ائل اجتم اعی و گ اه
سياسی جامعه ما را در بر می گرفت و دامنه نامحدودی داشت.
شرکت کنندگان عقيده داشتند که:
کوش ش در راه ايج اد تس ھيالت و ف راھم س اختن مح يط و ش رائط مناس ب ب رای آف رينش
ھنری ،نبايد چنانک ه در ط رح پيش نھادی م ذاکرات قي د ش ده اس ت »حماي ت از ھنرمن د«
قلمداد شود.

ھنرمند ھم مانند ھريک از افراد جامعه ،باي د از کلي ه حق وق اجتم اعی بھ ره من د ش ود و
بخصوص تمامی حقوق ناشی از کار ھنری او محفوظ باشد و مانن د ھ ر ص احب ک االی
ديگری بتواند از ھمه امکانات عرضه يا فروش کاال برخوردار گردد.
ھم ه اق داماتی ک ه در اي ن زمين ه ھ ا ص ورت م ی گي رد باي د بعن وان وظيف ه س ازمانھای
عمومی کشور تلقی گردد و نه کوششی در راه »حمايت« از ھنرمند.
ميزان رف اه عم ومی ھنرمن د ،ب ا کيفي ت فرھن گ جامع ه و س طح آم وزش عم ومی اف راد
ارتب اط مس تقيم دارد و اگرچ ه ھنرمن دان در چگ ونگی اي ن فرھن گ و دگرگونيھ ای آن
موثرند اما در مرحله اول ،آموزش عمومی افراد جامعه است که مق دمات اقب ال ب ه آق ار
ھنری را فراھم می سازد.
بنابراين وظيفه اساسی سازمانھای عمومی و خصوصی در اين مورد اينست که با دق ت
و عالقه و پشتکار در توسعه برنامه ھای آموزشی کوشش کنند.
پيش نھادھای ش رکت کنن دگان از نظ ر موض وع کل ی در دو قس مت ق رار م ی گي رد:
پيشنھادھايی که به ايجاد امکانات و وسايل توسعه و پيشرفت ھنر در جامعه مربوط م ی
ش ود و پيش نھادھايی ک ه مس تقيما ً ب ه برط رف کم ردن کمبودھ ای م ادی زن دگی و ک ار
ھنرمندان توجه دارد.
ش رکت کنن دگان عقي ده داش تند ک ه س ازمانھای دولت ی و عم ومی از نظ ر اش اعه ھن ر و
آماده ساختن محيط مستعد ب رای درک پي ام ھنرمن دان ،مس ئوليت بزرگ ی بعھ ده دارن د و
باي د ب ا اج رای برنام ه ھ ايی در زمين ه تاس يس تاالرھ ای مجھ ز ھن ری ،بان ک ھن ر،
سازمان تعاونی ھنرمندان و ھمچنين اختصاص جوايز بزرگ ب ه آث ار ارزن ده در رش ته
ھای مختلف و معاف داشتن فيلمھ ای موف ق ايران ی از مالي ات ،ب ه پيش رفت اي ن منظ ور
کمک کنند.
شرکت کنندگان معتقد بودند تا زمانی ک ه ش رايط اجتم اعی مطل وبی ب رای رون ق آث ار و
فعاليتھ ای ھن ری بوج ود نيام ده اس ت و ت ا زم انی ک ه م ثالً حت ی نويس ندگان موف ق و
برجسته ھم بعلت محدود بودن تعداد افراد کتابخوان ،نمی توانند تنھا از راه ف روش آث ار
خود زندگی کنند ،س ازمانھای مس ئول باي د ب ا کم ک ھ ای م وثر خ ود ،تس ھيالتی در راه
پيشرفت کار ھنرمندان فراھم سازند.
تجديدنظر در کيفيت اجرايی مقررات مربوط به صدور جواز چاپ و نشر آث ار ،تھي ه و
تنظ يم آرش يو ھنرمن دان و پژوھن دگان ،ت امين زن دگی دوران کھول ت ھنرمن دان ،خري د
کتابھ ای ب ا ارزش نويس ندگان و توزي ع آن در ب ين کتابخان ه ھ ای عم ومی و اختص اص
مقرری ھايی برای نقاشان و فيلمسازان جوان و ھمچنين معافيت نويسندگان و مترجمان

از مالياتی که بر دستمزد حاصل از کار فرھنگی آنھا تعلق می گيرد ،می تواند از جمل ه
برنامه ھای مفيدی باشد که در اين زمينه تنظيم و اجرا می شود.

ضميمه اول
خالصه دستور مذاکرات جلسات بحث و گفتگو

ھمانطور که در مقدمه اين جزوه اشاره شد ،مقاالتی که در اي ن قس مت م ی آي د ،حاص ل
جلس ات م داوم گروھھ ای مباحث ه در دبيرخان ه ش ورای ع الی فرھن گ و ھن ر اس ت ک ه
مبنای مذاکرات جلسات بحث و گفتگو قرار گرفت.
-١
-٢
-٣
-۴

ميراث فرھنگی
آموزش ھنر و پرورش ذوق ھنری عامه
اشاعه فرھنگ )مراکز فرھنگی – وسائل ارتباط جمعی(
ايجاد تسھيالت در راه آفرينش ھنری و پژوھش فرھنگی.

وقتی درباره ميراث فرھنگی بحث ميکنيم ناچ اريم ھم ه ش ئون و اج زاء آن را در ارتب اط
با کل و مجموعه در نظر آوريم و اگر بمالحظاتی جنبه ای از آنرا جداگانه م ورد توج ه
قرار می دھيم ھيات جمعی را از ياد نبريم.
ب اين مالحظ ه طرح ی ک ه ب رای بح ث درب اره احي اء مواري ث فرھنگ ی عرض ه ميش ود
بالطبع نظری اجمالی و کلی بفرھنگ گذشته است.
پيداس ت ک ه اي ن توج ه بمقص د آن نيس ت ک ه گذش ته ای را ک ه دوران آن بس رآمده اس ت
دوباره بھان صورت گذشته زنده کنيم .تمدن گذش ته ک ه ص ورت و م اده ای داش ته اس ت
امروز حتی صورت گذشته آن ھم حکم ماده دارد .پس مساله مھم اف اده ص ورتھای ت ازه
بر ماده تمدن تاريخی اس ت و گرن ه ص رف عرض ه ک ردن ص ورتھای گذش ته بص ورت
وقايع پراکنده سودی نخواھد داشت.
چه باين ترتيب ھيچگونه ارتب اطی مي ان گذش ته و ح ال آين ده برق رار نم ی ش ود و رش ته
ارتباط ميان مآثر گذش ته و مردم ی ک ه اکن ون زن دگی ميکنن د گس يخته ش ده و ن وعی ب ی

توجھی و بيعالقگی بوجود ميآيد و گذشته و آينده فراموش می شود و گذران زم ان ح ال
اھميت و اصالت پيدا ميکند.
بنابراين بايد دي د ک ه در پژوھش ھای ت اريخی چ ه ح وادث و وق ايعی را باي د ب ه مقتض ای
زمان ه در مي ان وق ايع نامتن اھی گذش ته برگزي د .مگ ر ن ه اينس ت ک ه اي ن انتخ اب الزم ه
اش تغال ج دی ب ه ت اريخ اس ت و م ورخ بھرح ال گري زی از آن ن دارد وای بس ا ک ه نح وه
تلقی سطحی و متداول زمانه اين انتخاب را بر مورخ ب ی آنک ه ب ه اي ن ام ر خ ود آگ اھی
داشته باشد تحميل می کند؟
اکنون که جامعه ما در راه دگرگونيھای اساسی گام گذاشته و اص ل پيش رفت و ترق ی را
ھدف خود قرار داده است ،چگونگی اين انتخاب اھميت فراوان می يابد.
ما اکنون در وضعی که داريم ح ق آنس تکه تام ل کن يم و ب ه بين يم چط ور ب ه گذش ته نظ ر
ميکنيم .آيا رابطه تاريخی با آن داريم و اينت اريخ د در حک م م آثر ماس ت و ي ا ت ا ح دود
زيادی بصورت موميائی شده منقوالت و مفاخر درآمده است.
وقتی ما درباره مآثر علمی و فرھنگی ايران بحث ميکن يم ،معم والً در دو ط رف اف راط
و تفريط ھستيم يعنی ب ه ھم ه چي ز گذش ته ارزش و اعتب ار مطل ق مي دھيم ي ا از آن س لب
ھرگونه ارزش و اعتباری ميکنيم.
با اين توضيحات اجمالی اينک بايد ديد که مآثر ما چيست و چگونه ميت وان و باي د از آن
در حيات امروزی استفاده کرد .ظاھراً توق ع اينک ه ج واب قطع ی ب اين س ئوال داده ش ود
مورد ندارد و شايد خود نشان گريز از تفکر و تامل باشد ولی ميش ود گف ت ک ه در وھل ه
اول ھم ين روش معم ول و مت داول پ ژوھش و تنب ع ت اريخی را باي د بررس ی ک رد يعن ی
پرسيد که اصل و اساس اين روش چيست و برای ما چه نتايجی ببار ميآورد؟ اگر طرح
اين سئوال صحيح باشد ميتوان مسائلی درباره شئون مختلف فرھنگ گذش ته ط رح ک رد
و برنامه استفاده از مآثر را بر آن مبتنی ساخت.

علم و فلسفه و اجتماع
طرح اين مسائل ناظر بر اين امر است که توجه به عل م و فلس فه و اجتم اع در گذش ته و
در فرھنگ اسالمی بصورتيکه امروز در غرب متداول اس ت نب وده و عل م ق ديم ب ا عل م
جديد غربی تفاوت کلی دارد.
علم امروز با ابتداء بمشاھده و تجربه وقايع و بم دد رياض يات ب ه کلي ت علم ی ميرس د و
صورت ضرورت قانونی پيدا ميکند و حال آنکه علم تجرب ی در گذش ته ش ان و ارزش ی

نداشته است .طبيعات قديم علم کيفی است و رياض يات قلم رو کمي ات اس ت و اگ ر عل وم
طبيعی امروز بم دد رياض يات جنب ه کم ی پي دا م ی کن د مي ان رياض يات و طبيع ات ق ديم
چنين رابطه ای نبوده است.
باين ترتيب آيا علم جديد را ميتوان دنباله علم ق ديم دانس ت و آي ا در احي اء مواري ث نباي د
ھيات جمعی تمدن گذشته را منظور کرد و ھمه شئون فرھنگی را در ارتباط با يک ديگر
مورد پژوھش قرار داد و بعب ارت ديگ ر آي ا مس ائل فرھن گ را ميت وان منف ک از جھ ان
بينی ھای قديم و جديد و بخصوص جدا از مساله اساسی زبان و ادبيات مطرح کرد؟

زبان و ادبيات
ق بالً ب ه عل م و فلس فه و اجتم اع اش اره ک رديم و اکن ون اگ ر م ی پ ذيريم ک ه اينھم ه را از
يکديگر و از زبان و ادبيات نمی توان منفک دانست بايد ديد اص والً ميت وان حک م احي اء
مواريث را شامل زبان و ادبيات نيز کرد؟
گروھی معتقدند که لغات مھجور را بايد دوباره بھم ان ص ورت ق ديم زن ده ک رد و رواج
داد و گروھی پرداختن بآن را نوعی اتالف وقت و يا وامان دن از قافل ه عل م و تم دن م ی
دانن د و بعب ارت ديگ ر ھ ر دو دس ته زب ان را ام ری مطل ق ف رض ميکنن د و نميخواھن د
توج ه نماين د ک ه زب ان و فک ر منف ک از يک ديگر نيس ت و آش فتگی در زب ان م تالزم ب ا
پريشانی فکری است و از اين جھت اگر دامنه تصرفات در زب ان مح دود نش ود ن ه تنھ ا
زبان فکر و ھنر توسعه آشفتگی می شود اما اگر نميخواھيم به چن ين پ يش آم دی ت ن در
دھ يم باي د در احي اء اي ن جنب ه از مي راث فرھنگ ی ج داً اھتم ام ورزي م و س ئوال کن يم ک ه
چگونه ميتوان زبان فارسی را بقسمی احياء کرد که زبان فکر جدي د ب ا اس تفاده از م آثر
قديم باشد .اينجا ديگر بحث از زبان عل م نيس ت بلک ه بح ث ب ر س ر زب ان از نظ ر ھي ات
کلی آنست.
ام ا درب اره جنب ه ھ ای ديگ ر مواري ث ک ه ش امل فرھن گ ع وام و آث ار وابني ه باس تانی و
ھنرھای ملی ميشود نيز ،ديد و نظر ما تابع کيفيت ديد و نظری خواھد بود که نس بت ب ه
علم و انديشه و زبان می پذيريم.
با توجه به اين کليات است که ميتوانيم سئواالت زير را بقصد اس تفاده از م آثر فرھنگ ی
خودمان مطرح کنيم:
فلسفه در اي ران ت ا آغ از دوره مش روطه چ ه ارتب اطی ب ا عل م و اجتم اع
-١
داشته و مفھوم جديد علم چه فرقی با مفھوم قديم آن دارد؟

زبان و ادبيات فارسی چه ارتباطی با عل م و فک ر و جامع ه ق ديم دارد و
-٢
آي ا ميت وان آن را بنح وی از پريش انی فعل ی نج ات داد و بص ورتی در آورد ک ه
مناسب فرھنگ امروز باشد؟
آثار و ابنيه تاريخی و ھنرھای ملی و فولکلور در ھيات کل ی تم دن چ ه
-٣
مقامی دارند؟
آيا پژوھشھای تاريخی و باستانشناسی وسيله تحقق ھدفی اس ت ي ا اينک ه
-۴
خود اي ن پژوھش ھا ميتوان د ھ دف پژوھن ده باش د .بعب ارت ديگ ر آي ا ميت وانيم در
زندگی و تمدن امروزی خود از نتيجه و تحقيقات و ھمچنين مطالع ه و پ ژوھش
در فولکلور ،و ھنرھای ملی استفاده کنيم.
-۵
اگ ر در زمين ه تحقي ق و بررس ی ھنرھ ای مل ی و فولکل ور ،ھ دف م ا
احي اء آنھ ا بھم ان ص ورت گذش ته نيس ت ،پ ژوھش در آنھ ا چ ه نت ايجی ميتوان د
ب رای م ا داش ته باش د .بھ ره ج وئی ص حيح و مطل وب از مواري ث فرھنگ ی،
پيشرفت ما را بس وی آين ده درخش ان علم ی و ص نعتی تس ريع ميکن د و بم ا م دد
ميرس اند ک ه از ف روع پذيرفت ه ش ده از فرھنگھ ای بيگان ه ب ی ني از ش ويم و ب ه
پژوھش در اصول بپردازيم.

آموزش ھنر و پرورش ذوق عامه

در جوامع قديم ھنر و زندگی از يکديگر جدا نبوده اند .در آفريقا کلمه »ھنر« به عن وان
چيزی مشخص و متمايز از حيات اصالً معنی ندارد و ام وری ک ه ام روز موص وف ب ه
صفت »ھنری« ميشوند در سابق صرفا ً جوابگوی نيازھای زندگی روزم ره ب وده ان د و
ميل به رقصيدن و آواز خواندن از جوھر حيات زاده ميشده است.
در شرق و غرب دين و علم و ھنر ھمه در خ دمت زن دگی بودن د و زن دگی معط وف ب ه
کمال تکاپوی فرھنگ و جنبش زن دگی ب ا يک ديگر آميخت ه ب وده و مس ير اول ی در جھ ت
تلطيف و تعليه آخری بوده است.
کوش ش در راه يک ی ک ردن مج دد اي ن دو چي ز البت ه ک اری عب ث اس ت و تقس يم ک ار و
پيچيدگی متص اعد حي ات اجتم اعی ،ض رورت ايج اد نھادھ ای خاص ی را مس لم ک رده و
تعليم ھنر محتاج معلم و مدرسه شده اس ت .ميت وان امي د داش ت ک ه ب ا ص رف مس اعی و
اتخاذ روشھای انديشيده آموزش در سطح مدرسه ،ھنر با زندگی روزم ره بي اميزد و ب ه
آن ،معنويتی که شايسته اش است ببخشد.
تعليم افراد متخصص در رشته ھای گون اگون ھن ر براس اس روش ھای معق ول ب ه ص ور
زير امکان پذير است:

الف -تعليم تخصصی ھنر
غرض از تعليم تخصصی ھن ر کوش ش در توس عه و تکمي ل آم وزش رش ته ھ ای ھن ری
در سطح دبيرستان و دانشگاه است و بر فروع زير اشتمال دارد:
-١
-٢
-٣
-۴

ھنرھای ادبی )شعر ،داستان کوتاه ،رمان(.
ھنرھای نمايشی )تآتر ،سينما ،رقص(.
ھنرھای تجسمی )معماری ،پيکرتراشی ،نقاشی(.
موسيقی.

ب -تعليم کارشناس فنی
غرض از اين عنوان ،کوش ش در تربي ت متخص ص در رش ته ھ ای م وزه داری ،کت اب
داری ،آرش يو ،رادي و و تلويزي ون اس ت ک ه در برنام ه ھ ای اش اعه فرھن گ و ھن ر از
عوامل مھم محسوب می شوند .ذيالً مورد اول و دوم به اختصار تشريح می گردد:

تربيت و تعليم موزه دار
-١
در چھارچوب سياست فرھنگی ،موزه ھای مملک ت ن ه ھم ان در حفاظ ت آث ار بازمان ده
ميکوشند بلکه به نشر آنھا نيز مبادرت ميکنند .از ھم ين روس ت ک ه م ی بين يم اھمي ت و
وظ ايف »م وزه دار« در ش رف تح ول ي افتن اس ت .م وزه دار در ع ين ح الی ک ه دان ش
تخصص ی بس يار دارد و آث ار باس تانی را جم ع و ض بط و طبق ه بن دی ميکن د وظيف ه
ديگری ھم دارد و آن معرفی اين آثار و ايج اد ح س کنجک اوی و مي ل واف ر در بينن دگان
است .فن موزه داری در روزگار ما متوسل به تجھيزات و ادوات سمعی و بص ری م ی
شود و حسن استقبالی را که مردم از آثار عتيقه ميکنند تشويق و تشجيع مينمايد.
ام ا آم وختن و پ روردن چن ين م وزه داری مس تلزم دروس خ اص و ش رکمت در
کارآموزی ھای مربوط است.

تعليم و تربيت کتابدار
-٢
ً
کتابدار نيز مانند موزه دار کسی نيست که صرفا ب ه جم ع آوری و فھرس ت ک ردن کت ب
بپردازد .کتابدار به معنای جديد کلمه شخصی است که ميان عام ه م ردم و آث ار مکت وب
مشھور ميانجی م ی ش ود و اي ن آث ار حج يم دش وارياب را ک ه ام روز ب ه ص ورت کت اب

ارزان قيم ت و ص فحه و ن وار ض بط ص وت ھ م در آم ده در دس ترس م ردم ميگ ذارد و
خالصه کالم آنکه کتابدار بايد روح کتاب خوانی را در ذھن مردم برانگيزد.

ج -پرورش ذوق و قريحه ھنری
آشنا کردن مردم با شاخه ھای گوناگون و ھنر و کوشش در باال بردن س طح ذوق و ش م
ھن ری و ارتق اء مي زان احتياج ات ھن ری آنھ ا يک ی از ھ دفھای بس يار مھ م ھ ر سياس ت
فرھنگی است .طرق ذيل راھھای متعارف رسيدن به اين ھدف به شمار ميروند:
آم وزش مدرس ه ای )بخص وص در ح د ابت دائی و متوس طه( ب ه کم ک
-١
برنام ه ھ ای س معی و بص ری و تش ويق نوآم وزان ب ه مش ارکت در کوشش ھای
ھنری.
آم وزش در کالس ھای ھن ری آزاد ،کانونھ ا ،باش گاھھای ھن ری و
-٢
باشگاھھای رادي وئی و تلويزي ونی .در برخ ی از کش ورھا مراک ز فرھنگ ی اي ن
مھ م را ب ه عھ ده گرفت ه ان د و در بعض ی ديگ ر ام اکنی بن ام »کارگاھھ ای آزاد
ھنرھای تجسمی« .در اين کارگاھھا کسانی که مايل به تمرين در رسم و نقاشی
و مجسمه سازی باشند شرکت ميکنن د و تح ت تعل يم معلم ان مج رب ک ارآموزی
م ی کنن د و از لح اظ زم انی ھيچگون ه مح دوديتی ندارن د و حض ور و غيابش ان
بسته به ميل خودشان است.
اس تفاده از »وس ايل ارتب اط جمع ی« )رادي و ،س ينما ،ص فحه ،تلويزي ون
-٣
(...
د -تعليم و تربيت کارگزاران فرھنگی
غ رض از عن وان م ذکور کوش ش در تربي ت م ديران و مروج ان فرھن گ در س طوح و
حوزه ھای مختلف به منظور ايجاد راھب ران فعاليتھ ای فرھنگ ی )م ديران مس ئول ام ور
فرھنگی در وزارتخانه ھا ،روسای خانه ھای فرھنگ ،مروجان فرھنگ( می باشد.
مروج در حکم مربی ای است که يا از روی وظيفه حرفه ای و يا به رايگان م ی کوش د
ت ا م ردم را ب ه مش ارکت در فعاليتھ ائی بکش اند ک ه معت اد و م الوف مح يط زن دگی آن ان
نيست.
مروج در حکم واسطه اس ت مي ان ھنرمن دان و م ردم و ي ا مي ان آث ار ھن ری و جماع ت.
مساله تربيت مروج و نوع آموزشی که بايد به آنھا داد و نحوه انتخاب آنھ ا باي د ب ه دق ت
حل شود.

برخی معتقدند که اين نوع مروج را بايد در دانشگاه تربيت ک رد و بعض ی اعتق اد دارن د
که بايد تشکيالتی خاص پرورش مروج به وجود آورد که ب ا خصيص ه نوآوران ه مفھ وم
ترويج فرھنگی ،انطباق داشته باشد.
در بعض ی کش ورھا )انگلس تان و فرانس ه و ت ونس( اي ن گون ه موسس ات را در س طح
مملکتی و ملی بوجود آورده اند تا وحدت و انسجام و حسن تاثير آن تضمين شود.
اما عکس اين روش نيز مقبول است يعنی اينک ه پ رورش مرج ان ب ه س ازمانھای محل ی
)موزه ،کتابخانه ،خانه فرھنگ( محول گردد .اگ ر اي ن طريق ه اتخ اذ ش ود خط ر تمرک ز
زائ د از مي ان مي رود و ص الحيت اش خاص محل ی در خ ود مح ل م ورد اس تفاده ق رار
ميگيرد.
امروز تمايل عام به تلفيق دو طريقه است به اين معنا که مطالع ات نظ ری و ک ارآموزی
تخصص ی يک ی پ س از ديگ ری انج ام م ی گي رد .در م ورد محت وی آموزش ی ک ه ب ه
مروجان داده خواھد شد اگرچه تصميمات بسيار انجام شده ولی توافقی در زمينه برنامه
دروس حاص ل نگش ته اس ت .درس ھای نظ ری چ ه باي د باش د؟ )جامع ه شناس ی ،م ردم
شناس ی ،تربي ت ،معلوم ات ھن ری( در چ ه م واردی و چ ه م دت و در کج ا م روج باي د
کارآموزی کند؟ اينھا پرسشنھائی ھستند که پاسخ قطعی نيافته اند.

اشاعه فرھنگ

در زمان ما اشاعه مظاھر فرھنگ و ھنر بدو صورت انجام می پذيرد:
اش اعه بالواس طه :از مھمت رين وس ائل اش اعه مس تقيم فرھن گ ،مراک ز
-١
فرھنگی است.
اشاعه با واسطه :اشاعه با واسطه ارزشھای فرھنگی ،از طريق وسائل
-٢
ارتباط جمعی )راديو ،تلويزيون ،سينما ،مطبوعات  (...صورت ميگيرد.
و البته در جھان امروز نقش وسائل مزبور در اشاعه فرھنگ بمراتب مھمتر از وس ائل
نحوه مستقيم است بطوريکه ميتوان گفت انسان عصر حاضر ،از طري ق وس ائل ارتب اط
جمعی که امکانات وسيع و ب ی س ابقه ای در اش اعه اطالع ات و فرھن گ و ھن ر بوج ود
آورده ،در تکاپوی ساختن فرھنگ نوينی است.
شواھد بس ياری را ميت وان ارائ ه داد ک ه وس ائل ارتب اط جمع ی ،م ا را در آس تانه مرحل ه
تازه ای از تحول فرھنگی بشر قرار داده است.
برخی از متفکرين معاصر حتی تا آنجا پ يش رفت ه ان د ک ه وس ائل ارتب اطی را مھمت رين
عام ل در تط ورات و تح ول جامع ه دانس ته ان د و معتقدن د ک ه وس يله اش اعه اطالع ات و
فرھنگ به تنھائی عامل تعيين کننده ساخت و شکل فرھنگ است .اين دسته از متفکرين
با توجه به توسعه سريع وس ائل ارتب اط س معی و بص ری ،آين ده را ب ا فرھن گ س معی و
بص ری دانس ته ان د و معتقدن د ک ه چن ين فرھنگ ی ج ايگزين فرھن گ مکت وب ام روزی
خواھد شد ھمانگونه که فرھن گ مکت وب ،زم انی ب ا اس تفاده از اخت راع چ اپ ج ايگزين
فرھنگ غيرمکتوب شده بود.

مراکز فرھنگی
بطور کلی مرکز فرھنگی عبارتست از مکانی که مجموعه ای از فعاليت ھای فرھنگ ی
در آن انجام ميگيرد .اگر بپذيريم که ھ دف سياس ت فرھنگ ی ،ش رکت دادن فعاالن ه ھم ه

اف راد ي ک مل ت در حي ات فرھنگ ی اس ت ل زوم و ارزش ايج اد مراک زی ب رای اج رای
مقاصد اين سياست آشکار ميشود.
بطور کل ی مراک ز فرھنگ ی دو ن وع اس ت :اول مراک زی ک ه متفک ران در آنھ ا گردآم ده
بفعاليتھای فرھنگی ميپردازند مثل دانشگاھھا و ساير مراکز علمی.
دوم مراک زی ک ه اف راد در ھنگ ام فراغ ت در آنھ ا جم ع م ی ش وند .اي ن مراک ز ب ا آغ از
زندگی جمعی در جھان م ا پدي دار ش ده اس ت ) Forumدر روم ق ديم ،چايخان ه درچ ين،
قھ وه خان ه ،مي دان ش ھر و غي ره  (...جنب ه آموزش ی اي ن مراک ز ناآگاھان ه و غالب ا ً
غيرمس تقيم ب وده اس ت ،مراک ز فرھنگ ی بمفھ وم جدي د آن ،ص ورتھای ت ازه ای از اي ن
فعالي ت ھ ای ق ديمی و ھميش گی فرھنگ ی ھس تند ک ه آم وزش در آنھ ا جنب ه آگاھان ه و
سازمان يافته پيدا کرده است.

الف -انواع مراکز فرھنگی
صور مراکز فرھنگی بسيار متنوع است و علت آن متفاوت ب ودن مي زان رش د سياس ی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی جوامع و گروھھ ای انس انی اس ت .معم ول ت رين اش کال
مراکز فرھنگی عبارتست از:

خانه ھای فرھنگ
-١
دامنه فعاليت خانه ھای فرھنگ بسيار وس يع اس ت و بس ته بموقعي ت اجتم اعی و مک انی
اشکال متفاوت بخود ميگيرد .خانه ھ ای فرھن گ در ش ھرھای ب زرگ دارای رس توران
و تاالرھای متعدد برای نمايش آثار ھنری ،تآتر ،کنسرت ،سينما ،تلويزيون ،کتابخان ه و
گوش کردن صفحه و تشکيل مباحثه می باشد.
در بعضی نقاط تاالرھای خاصی نيز برای تعليم ات ھن ری وج ود دارد و ح ال آنک ه در
دھات يا شھرھای کوچک ممکنست خانه فرھنگ دارای يک يا چن د اط اق بيش تر نباش د
و ھم ه فعاليتھ ا در مک انی مح دود انج ام گي رد .حت ی امک ان دارد مراک زی ک ه فعالي ت
فرھنگی خاصی دارند بتوانند نقش خانه فرھن گ را ني ز داش ته باش ند مانن د انجم ن ھ ای
فرھنگی يا موزه ھا.

خانه ھای جوانان
-٢
سازمان خانه ھای جوانان تقريبا شبيه خان ه ھ ای فرھن گ اس ت ،ب ا اي ن تف اوت ک ه ھم ه
برنامه ھا خاص جوان ان اس ت و بيش تر ب ه فعالي ت ھ ای تفريح ی و ورزش ی اختص اص
دارد.

مراکز ھنری
-٣
اي ن مراک ز دارای تاالرھ ائی اس ت ک ه ھري ک خ اص ي ک ن وع نم ايش اس ت :ت آتر،
کنسرت ،اپرا و تاالرھائی بری نمايش مجموعه ھای ھنری.

مراکز گذران فراغت
-۴
باش گاھھای ورزش ی ،اردوگاھھ ای جوان ان و  ...ک ه بط ور دائ م ي ا فص لی ،بفعاليتھ ای
فرھنگی ميپردازند .شکل مراکز فرھنگی اگرچه متنوع است اما ھمه آنھ ا در برخ ی از
موارد ،مشخصات و ھدفھای مشترک دارند:
-١
پذيرش تعداد ھرچه بيشتر افراد.
س عی در ھمگ انی نم ودن فرھن گ ب ا رف ع م وانعی ک ه س نن و ش رايط
-٢
اقتص ادی گذش ته ايج اد نم وده و م انع از بھ ره ج ويی عم وم م ردم از فعاليتھ ا و
تجليات فرھنگی می شود.
شرکت دادن افراد در فعاليتھای مرکز فرھنگی بمنظور رشد اس تعدادھا
-٣
و ايجاد حس مس ئوليت در اف راد و ارائ ه ص ورت جدي دی از فرھن گ در مقاب ل
صورت قديم آن.
توجه به مي راث فرھنگ ی ن ه فق ط بمنظ ور حف ظ و انتق ال آن بلک ه ايج اد
-۴
تس ھيالتی ک ه ب ه اف راد امک ان شناس ائی بيش تر مح يط را بدھ د ت ا ب ه کم ک آن،
مسائل زمان خود را بھتر دريافته و خود را آسانتر با جامعه تطبيق دھند .چن ين
ت وجھی بخص وص ب رای آش نا و س ازگار نم ودن جوان ان ب ا زن دگی روزم ره
بسيار مھم است.
ب -ارتباط مراکز فرھنگی با ساير سازمانھای فرھنگی و آموزشی
اگر آم وزش را توس عه م نظم اس تعدادھای فک ری ،معن وی و اجتم اعی ھري ک از اف راد
جامع ه ب دانيم اھمي ت ارتب اط موسس اتی ک ه بنح وی فعالي ت فرھنگ ی دارن د ب ا مراک ز
فرھنگی روشن ميشود .ارتباط بين اين موسسات و مراکز فرھنگی نه فقط جھت ھمگ ام
نمودن فعاليتھای فرھنگی الزم است بلکه موجب مبادالت فرھنگی بين آنھا ميشود.

مدرسه
-١
در بسياری از ممالک مراکز فرھنگی بمراکز تعليمات متوسطه وابسته ھس تند و ع الوه
بر جوانان ساير افراد نيز ميتوانند از آنھا استفاده نمايند.
دانشگاھھا نيز بيش از پيش در ترتي ب دادن برنام ه ھ ای فرھنگ ی و ش رکت دادن اف راد
در آنھا ميکوشند.

موزه
-٢
موزه ھائی که از حالت رکود خارج شده و تحرک يافت ه ان د از موسس اتی ھس تند ک ه ن ه
تنھا ميتوانند بمراکز فرھنگی کمک کنند بلکه خود تبديل بمرکز فرھنگی شوند.

تآترھای محلی
-٣
تآترھای محلی غالبا ً تبديل به مرکز فرھنگی ميشوند و ب ا ارتب اط نزدي ک ب ا اي ن مراک ز
را حفظ ميکنند.

کتابخانه
-۴
کتابخانه نيز عالوه بر نقش اص لی خ ود ام روز وظ ايف ديگ ری را بعھ ده دارد و اغل ب
ب ه تش کيل گروھھ ای تحقيق اتی ،نم ايش ف يلم و عک س و ترتي ب دادن جلس ات س خنرانی
ميپردازد.
ع الوه ب ر موسس ات م ذکور ھم ه انجم ن ھ ای فرھنگ ی و آموزش ی ني ز ميتوانن د در
فعاليتھای مراکز فرھنگی شرکت نموده به پيشرفت برنامه ھای آن کمک کنند.

وسايل ارتباط جمعی
مراد از وسائل ارتباط جمعی آن دسته از ارتباطات ھاست که در آن:
اول -پيام در اختيار افراد بيشماری قرار ميگي رد يعن ی گيرن ده پي ام ،مش خص و مح دود
نيست.
دوم -پيام به کمک وسائل فنی پخش ميگردد.

س وم -ارتب اط غيرمس تقيم اس ت يعن ی مي ان فرس تنده و گيرن ده پي ام ممک ن اس ت از نظ ر
زمانی و مکانی فاصله وجود داشته باشد.
چھارم -ارتباط مزبور يک جانبه است ،يعنی ھميشه يک ی فرس تنده پي ام اس ت و ديگ ری
گيرنده.
پنجم -وسائل ارتباط جمعی ناھمآھنگی ھا را در سطح فرھنگ گروھھای انس انی تع ديل
می کند و زمينه ھای مشترکی را برای تفاھم ميان آنھا فراھم ميآورد.
مھمترين وسايل ارتباط جمعی در جھان امروز عبارتند از:
راديو
تلويزيون
مطبوعات
سينما
صفحه و نوار

الف -راديو و تلويزيون
از ميان وسايل ارتباط جمعی نوين که در تحول و دگرگونی رفتار اجتماعی انسان کم و
ب يش م وثر ب وده اس ت ،رادي و و تلويزي ون اھمي ت بيش تری دارد .مزي ت اي ن دو وس يله
ارتباط موجی ،بر وسائل مشابه ديگر ،اينست که:
از حصارخانه فراتر ميرود و بکانون خانواده نفوذ ميکند.
-١
راديو و تلويزيون ب ا کم ک تکمني ک م وجی خ ود گروھھ ائی را ک ه ب ه
-٢
عل ت موقعي ت جغرافي ائی از ديگ ر گروھھ ا ج دا افت اده ان د از ان زوای مطل ق
خارج ميس ازد و پيون دھای ت ازه ای را ب رای مش ارکت آنھ ا ب ا س اير گروھھ ای
جامعه فراھم ميسازد.
رادي و و تلويزي ون ھ م بص ورت انف رادی و ھ م بص ورت جمع ی قاب ل
-٣
استفاده است.
راديو و تلويزيون دو وسيله مھم آموزشی است که ميزان بھره دھ ی آن
-۴
با توجه به مقدار سرمايه گذاری انجام گرفته بسيار قابل توجه است.
معھذا بايد توجه داشت که بر وسائل مزبور ايرادھائی نيز وارد است از قبيل:

ع دم ملک ان ايج اد ت اثيرات متقاب ل نظي ر آنچ ه ب ين معل م و ش اگرد در
کالس درس يا بين ھنرپيشه و تماشاگر در تآترل بوجود ميآيد.
مشکل بودن ثبت و ضبط پيامھا )شايد تفاوت اصلی مي ان اي ن وس ائل و
نشريات و مطبوعات ھمين نکته باشد(.
سرعت اشاعه افکار و عقايد و سيستم ارزشھای فرھنگی از طريق اين
ً
وس ايل ک ه در برخ ی من اطق )خصوص ا در من اطق عق ب مان ده( بينن دگان و
شنوندگان آمادگی قبول و ھضم و درک صحيح آنرا ندارند.
بط ور کل ی درب اره ت اثيرات درازم دت رادي و و تلويزي ون ب ر تح ول جوام ع بش ری دو
نظريه متضاد وجود دارد:
جمع ی اي ن دو وس يله ارتب اطی را عام ل نيرومن دی در جھ ت نزدي ک س اختن طبق ات
اجتماعی و ملل گوناگون و در جھت اشاعه فرھنگ برای عام ه و ف راھم س اختن زمين ه
مش ارکت و ھمک اری جھ انی در راه تحق ق آرمانھ ای بش ری و بن ای ي ک تم دن جھ انی
ميدانن د و برخ ی ديگ ر وس ائل ارتب اطی مزب ور را نش انه انحط اط فرھنگ ی ،ج ايگزين
گشتن فرھنگ کاذب بجای فرھنگ اصيل ،رواج س ھل ي ابی ،تن زل کلي ه ارزش ھا ت ا ح د
ابتذال و عامل اضمحالل شخصيت فردی دانسته اند.
ممکن است ھم خوشبينان و ھم ب دبينان در پ يش بين ی خ ود مح ق باش ند ول ی آنچ ه مس لم
است راديو و تلويزيون فی نفسه نه عامل مثبت است و ن ه منف ی .بلک ه اي ن دو ھ م مانن د
ابزارھا و ماشينھائی که بدست انسان خلق گشته باشد تحت انقي اد انس ان و در خ دمت او
قرار گيرد.
در زمين ه اھمي ت فرھنگ ی رادي و و تلويزي ون دو نظ ر متض اد وج ود دارد :ع ده ای
معتقدند که راديو و تلويزيون سطح فرھنگ را پائين می آورد و ذوق مردم را به ابت ذال
ميکشاند.
در مقابل برخ ی معتقدن د ک ه رادي و و تلويزي ون دريچ ه ھ ای ذھ ن را ب روی جھ ان ت ازه
ميگشايد و اف ق آن را ب ا انتش ار اطالع ات جدي د وس عت ميدھ د و اف راد ب ی ش ماری را ب ا
مظ اھر ن وين فرھن گ آش نا ميس ازد .از اي ن گذش ته اي ن وس ائل دامن ه فرھن گ عم ومی
روشنفکران و کارشناسان و متخصصان را که فرص ت آش نائی ب ا رش ته ھ ای ديگ ر را
ندارند گسترش می دھد.

ب -نشريات
يکی از وسائل ارتباط جمعی ،نشريات بمفھوم مواد چ اپ ش ده و بخص وص روزنام ه و
مجل ه و کت اب اس ت .ب ا مق امی ک ه روزنام ه و مجل ه از جھ ت مي زان ف روش در جوام ع

امروزی بدست آورده است و حتی گاه ديده شده که يکنوع اعتياد الاقل در ميان گروھی
از مردم ،ايجاد کرده ،بسھولت ميتواند نقش بسيار موثری در رشد فرھنگی ي ک جامع ه
داشته باشد.
کتاب نيز که روزگاری بعلت محدود بودن وس ايل چ اپ و توزي ع و ھمچن ين قل ت تع داد
باس واد ،دامن ه نف وذ مح دودی داش ت ام روز بخص وص ب ا آغ از انتش ار کتابھ ای جيب ی
ارزان قيم ت بعن وان يک ی از وس ايل مھ م نش ر و اش اعه فرھن گ م ورد اس تفاده ق رار
ميگيرد .و به اين جھت در بررسی برنامه ھ ای فرھنگ ی و چگ ونگی ش اعه آن ،مس ائل
مربوط به تھيه و چاپ و نشر کتاب بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

ج -ترجمه آثار خارجی
آش نائی ب ا فرھن گ و ھن ر س رزمينھای ديگ ر و بھ ره ج وئی از انديش ه ھ ا و ش يوه ھ ای
نوين يکی از عوامل شناخته شده رشد فرھنگی اس ت ،ام ا اي ن آش نائی تنھ ا در ص ورتی
نتيجه مطلوب خواھد داد که مبتن ی ب ر آگ اھی ت اريخی و توج ه ب ه ني از فرھنگ ی جامع ه
باشد.

ايجاد تسھيالت در راه آفرينش ھنری و پژوھش فرھنگی

انديشمندان قديم و جديد در باب حماي ت از ھنرمن د ھرگ ز ھمداس تان نب وده ان د .گروھ ی
را عقي ده ب ر اي ن اس ت ک ه باي د ھنرمن د را از لح اظ م ادی و معن وی حماي ت ک رد ت ا از
دشواريھای عادی حيات وارھد و فکر و طبعش در ھوائی آزادتر و فضائی فراخ ت ر از
دنيای روزانه دم زند و به مسائل و مطالبی برت ر و واالت ر از آنچ ه در ح د فھ م عم ومی
است بپردازد.
گروه ديگر برآنند که حمايت مادی يا معنوی از ھنرمند موجب انحطاط ھن رش ميگ ردد
و چراغ قريحه اش را به خاموشی ميکشاند ،چرا ک ه ھن ر ھمچ ون شمش ير در س ايش و
فرسايش مصاف جال مي گيرد وبرا مي شود.

ام ا ام روز در اي ن نكت ه تردي دي نيس ت ك ه ھنرمن د ني ز مانن د ديگ ر آدمي ان باي د آنگون ه
معاش كند كه از نيستي و تھيدس تي نمي رد و ش ايد ني ز باي د رف اھي ب يش از م ردم ع ادي
داشته باشد تا فراغتي فراچنگ آورد و به آفرينش ھنري بپردازد.
حمايت معنوي از ھنرمند در ھمه ج اي جھ ان ب ر عھ ده م ردم اس ت و حماي ت م ادي در
پاره اي از كشورھا بر ذمه خلق و در پاره اي ديگر بر ذمه دولتھاس ت .ام ا بط ور كل ي
در بسياري از ممالك ھنرمند نه در سايه عنايت و حمايت دستگاه حك ومتي بلك ه ب ه يم ن
فروش آثار خ ود در ب ازار ع ام وس ائل معيش ت و ف راغتش را ف راھم م ي آورد و ض منا
شايستگي ھنري و اجتماعي خويش را نيز در عرصه رقابت با ھمگنان نشان ميدھد.
در اينگونه ممالك انديشمندان را عقيده بر اين است كه تا ھنرمن د تم امي وق ت و ني روي
خ ود را ص رف ك ار ھن رياش نكن د و ي ا ب ه اص طالح »حرف هاي« نش ود انتظ ار پدي د
آوردن آث ار ب زرگ را از او نباي د داش ت .ام ا در كش ورھائي نظي ر اي ران ھن وز مرحل ه
»حرفهاي شدن« ھنرمند بسيار دور مينمايد زي را جم اعتي ك ه ب ا خري د آث ار ھنرمن د ب ه
معاش و فراغت او ياري تواند كرد چنان ان دك اس ت ك ه چن ين مھم ي را برعھ ده نتوان د
گرفت بھمين سبب است كه اكثر ھنرمندان و اھل قلم در كار خ ود »حرف هاي« نيس تند و
ناگزيرند كه براي تامين معيشت حصه اصلي وقت و نيروي خ ويش را در ك اري ديگ ر
صرف كنند.
در چن ين كشورھاس ت ك ه موض وع حماي ت م ادی و معن وی دول ت از ھنرمن د اعتب اری
ش ايان م ی ياب د و در اينج ا مقص ود گفتگ و درب اره ھم ين مش كل اس ت .مس لما ً س ير كل ي
جامعه ايرانی به سويی است كه در آينده نزديك ي ا دور ش ماره خواس تاران و خري داران
ھنر در ميان مردم چندان فزونی خواھد گرفت كه ھنرمن د را از حماي ت دول ت ب ي ني از
خواھد ساخت.
اما تا آن روز فرا رسد بايد ديد ك ه چ ه ك ار س ودمندی در اي ن ب اب ممك ن خواھ د ب ود و
چ ه مق ام ي ا دس تگاھی اي ن مھ م را برعھ ده خواھ د گرف ت .دول ت ش ھرداريھا و ي ا
سازمانھای خصوصی؟ بيگمان وظيفه دولت ايج اد زمين ه مس اعد ب رای پ رورش ھن ر و
ادب است.
بعبارت ديگر اوست كه بايد وسائلی فراھم كند تا رشتهھای ژيوند ميان اھ ل ادب و ھن ر
با مردم فزونتر و استوارتر گردد .ھرچند دستهای از ھنرمندان )م ثالً ھنرمن دان تئ اتر(
گاھی به حمايت مستقيم دولت براي فراھم آوردن وسائل كار خود نياز دارند اما چه بس ا
كه حمايت بيدريغ او از تمام ھنرھا و ھنرمندان موجب انحطاط ذوقھا و يا پ رورش ك م
مايگان شود.

ضميمه دوم
فھرست نام شركت كنندگان در جلسات بحث
و گفتگو بترتيب حروف الفباء

١

آقای نادر ابراھيمی

٣۶

آقای داريوش شايگان

٢

آقای فريدون اردالن

٣٧

خانم ثريا شيباني

٣

آقای علی اسدی

٣٨

خانم بھجت صدر

۴

آقای داريوش آشوری

٣٩

آقای پرويز صياد

۵

آقای عبدالحميد اشراق

۴٠

آقای جليل ضيا پور

۶

آقای احمد اشرف

۴١

آقای غالمحسين غريب

٧

آقای جھانگيز افكاری

۴٢

آقای فرخ غفاری

٨

آقای عباس اكرامی

۴٣

آقای تورج فرازمند

٩

آقای نادر افشار نادری

۴۴

آقای مصطفی فرزانه

 ١٠آقای منوچھر انور

۴۵

آقای احمد فرديد

 ١١آقای محمدابراھيم باستاني
پاريزی

۴۶

آقای مھدی فروغ

 ١٢خانم اولين باغچه بان

۴٧

آقاي بھمن فرسي

 ١٣آقای محمدرضا باطني

۴٨

آقای عليمحمد كاردان

 ١۴آقای مھدی بركشلي

۴٩

آقای حسين كاظمی

 ١۵آقای صادق بريرانی

۵٠

آقای ھوشنگ كاظمی

 ١۶آقای صادق بھرامی

۵١

آقای مرتضی كتبی

 ١٧آقای ذبيح بھروز

۵٢

آقای شاھرخ مسكوب

 ١٨آقای جمشيد بھنام

۵٣

آقای فريدون مشيری

 ١٩آقای سيروس پرھام

۵۴

آقای جواد معروفی

 ٢٠آقای اكبر تجويدی

۵۵

آقای محمدرضا مقتدر

 ٢١آقای غالمعلي توسلی

۵۶

آقای محمد مقدم

 ٢٢آقای ابوالحسن جليلی

۵٧

آقای حسينعلی مالح

 ٢٣آقای عباس جوانمرد

۵٨

آقای جمال ميرصادقی

 ٢۴آقای اميرحسين جھانبگلو

۵٩

آقای ھرمز ميالنيان

 ٢۵خانم منصوره حسينی

۶٠

آقای كامبيز محمودي

 ٢۶خانم زھرا خواجه نوری

۶١

آقای محمود ميرميران

 ٢٧آقای رضا داوری

۶٢

آقای نادر نادرپور

 ٢٨آقای حسين دھلوی

۶٣

آقای بزرگ نادرزاد

 ٢٩آقای يحيی ذكاء

۶۴

آقای حسين ناصحی

 ٣٠آقای فريدون رھنما

۶۵

آقای محمود نجم آبادی

 ٣١آقای غالمعلی رعدی آذرخشی

۶۶

آقای احسان نراقی

 ٣٢آقای محمد زھری

۶٧

آقای سيدحسين نصر

 ٣٣آقای حسين سرشار
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الف  -در زير چند متن رسمی از صول سياست فرھنگی در جمھوری اسالمی را می
آورم.

 .١متن نخست »اصول سياست فرھنگی در جمھوری اسالمی ايران« نام دارد .اين
متن مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی است .چاپ اول در زمستان
.١٣٧١ناشر:دفتر طرح و برنامه ريزی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی.

اصول سياست فرھنگی
مقدمه
پديدآورنده و حافظ فرھنگ بشری مردم اند .اما اين نقش اساسی گاه می تواند
حرکات نامنظم  ،ناھماھنگ و پراکنده و گاه کامال" منظم  ،منسجم ،برنامه ريزی شده
و ھدايت يافته باشد.
درطول تاريخ بشری ھرگاه دولتھا و سازمانھای رسمی از مسير فرھنگی مردم
جدا افتاده و برای خويش سير و سياستی ديگر اعم ازغيرمردمی و ضد مردم داشته
اند بخصوص ھرگاه مردم به داليل متعدد جغرافيايی ،اقتصادی  ،سياسی  ،روحی و
نظاير آن ازتشکل و تعامل فرھنگی دور و پراکنده شده اند ،فرھنگ الجرم سيالن و

جريان مطلوب و کمال يافته خويش را کم وبيش از دست داده و چه بسا به انقطاع و
گسيختگی مبتال شده است  .دراين صورت انسان نتوانسته است از بارفرھنگی و بنيه
عقالنی خويش درھيأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بھره
برداری را بعمل آورد و دراستحصال و استخراج ذخاير وجود درحد اعال توفيق يابد
ظھور انسان درھيأت و حيثيت جمعی خويش بقدری مھم و مؤثراست که امام خمينی
رضوان ﷲ عليه دراين باب می فرمايند:
»اگر انسانھا درکلمه مبارک ﷲ مجتمع شدند و ھمه بت ھا را شکستند به ھمه
مقصدھای عالی می رسند  ...ماتجربه کرده ايم  ...که آنوقت که توجه به خدای تبارک
وتعالی مجتمعا" نداشتيم ولو يکی يکی ھم داشتيم نتوانستيم کاری انجام بدھيم «...
درجھان امروز که نقش و نيروی اجتماعی فرھنگ نسبت به گذشته بمراتب
افزونتر شده است  .ضرورت ھماھنگی و ھمسويی صاحبنظران و کارشناسان و
برنامه ريزان ھرکشور با نيازھای فرھنگی جامعه نيزبيشتر احساس می شود  .جامعه
رشيد جامعه ای است که بتواند نيازھای فرھنگی خويش را دررھگذر حيات و حرکت
اجتماعی بازشناخته  ،از تظاھرات و تمايالت کاذب يا گذرا تفکيک کند و قدرت
پاسخگويی به اين نيازھا و بھره گيری از آنھا را درجھت رشد و کمال معنوی ومادی
دارا باشد .شرط الزم برای تحقق چنين مطلوبی آنست که درھرکشور زمامداران
اصول گرا و واقع نگر بتوانند به منظور ھمراھی با جريان عظيم و عميق و اصيل
فرھنگ درجامعه حداکثر بھره گيری از دريای اليزال اراده و ايمان معنوی و الھی
مردم بطور ھماھنگ و ھمسو سياستگذاری و برنامه ريزی کرده  ،اھم محورھای
الزم برای اين حرکت را تشخيص داده و تعيين کنند.
سياست فرھنگی دراين جھت و دراين مسيراست که تدوين می شود .سياست
فرھنگی در حقيقت ھمان توافق رسمی و اتفاق نظر مسئوالن و متصديان امور
درتشخيص  ،تدوين وتعيين مھمترين اصول و اولويتھای الزم الرعايه درحرکت
فرھنگی است .سياست فرھنگی را می توان اصول راھنمای کارگزارن فرھنگی و
مجموعه عالئم و نشانه ھايی دانست که مسير حرکت را نشان می دھد به عبارت
ديگر نوعی دستورالعمل فرھنگی است که روشنگر حرکت است  .بسياری از نقاط
کور ونکات مھم اما مبھم به مصداق اينکه گفته اند» خود ،راه بگويدت که چون بايد
رفت « درحين حرکت و دراثنای کسب تجربه است که روش خواھد شد .بنابراين
سياست فرھنگی درھمه موارد لزوما" گويای نکات بديع و بی سابقه و غيرمکشوفه
نيست  :معاھده ای است که سلسله ای از اولويتھا و اصول و فروع يک حرکت
فرھنگی را »رسميت « می دھد و ھمفکری و ھمجھتی را با ھمکاری و ھماھنگی
توأم می کند .ميثاقی است ملھم ازآرمانھا و اعتقادات  ،ناظر برتجربه ھا و واقعيات ،
محدود به ظرفيتھا و امکانات  ،توجه به آينده و اھداف بعيد و قريب  ،که به ھرحال
درظل و ذيل قانون اساسی قرارگرفته است .
مسئوالن ،متصديان و ھمه مراجع و مراکز فرھنگی وابسته به دولت ونظام
جمھوری اسالمی ايران  ،مجريان و مخاطبين سياست فرھنگی کشور در درجه اول

اند .ساير افراد و جمعيتھا نيز الزم است با درجات ونسبتھای مختلفی که دارند و اين
امر از شأن اجتماعی و نيز نوع ونحوه فعاليت فرھنگی آنھا ناشی می شود به تناسب
مورد با مواد ومفاد اين سياست فرھنگی برخورد داشته ونقض کنندۀ آن نباشند.
توجه به نکات ذيل درخصوص سياست فرھنگی کشور ضروری است .
 سياست فرھنگی  ،سياست انقالب اسالمی است  .انقالب اسالمی بدين معناستکه فرھنگ اسالمی درکليه شئون فردی و اجتماعی کشور اصل و پايه و مبنا
قرارگرفته است  .بنابراين نبايد فراموش کرد که انقالب اسالمی حقيقتا" انقالب
فرھنگی است و اگر نگوييم ھمه اختيارات و امکانات  ،قدر مسلم اينست که می
توانيم بگوييم بيشترين و مھمترين و عمده ترين تالشھا و توانمنديھا بايد برای تکامل
و توسعه و تحرک فرھنگی درھمه شئون فردی و اجتماعی به بھترين نحو صرف
شود .اگر درقول و قرارشفاھی و کتبی  ،نود درصد راه حلھا و درمانھا را فرھنگی
دانسته و ده درصد آنرا غيرفرھنگی بدانيم اما عمال" اين نسبت را معکوس کرده ده
درصد امکانات و توانايی ھا را به فرھنگ و نود درصد آنرا به امور ديگر متوجه
سازيم  ،درچنين حالتی از سياست فرھنگی چندان نصيبی نخواھيم برد .سياست
فرھنگی جمھوری اسالمی متخذ از جھانبينی وانسانشناسی اسالمی است و مبتنی بر
مبانی و مفاھيمی ازاين قبيل است .
 حاکم بودن بينش توحيدی برتمامی شئون و عرصه ھای حيات فردی واجتماعیو نقش و تأثيربنيادی اعتقاد به اصول و فروع ديانت مانند وحی  ،نبوت ،امامت ،
عدالت ،معاد  ،تبری و تولی درجامعه اسالمی.
 جاودانگی وجود انسان وکرامت و شرافت ذاتی او به عنوان خليفه ﷲ وامانتدار خداوند ،صاحب اراده و اختيار ،دارای قدرت تعقل و انتخاب درجريان
سرنوشت و نيز نقش عقل وتجربه در استمرار حرکت تکاملی وی .
 برخورداری انسان ازفطرت الھی که ريشه ومنشأ رشد وخير و صالح اواست . ھمانندی و برابری انسانھا در آفرينش و عدم تمايز بين رنگھا و نژادھا وصنوف ديگر انسانی و جھانشمول بودن پيام اسالم و دعوت انسانھا به ھمکاری و
تعاون ھمگانی درانجام کارھای نيک و انسانی.
 سرشت مادی و معنوی بشروقابليت رشد و شکوفايی وی در ھمه وجوه وزمينه ھای فردی واجتماعی  ،مادی و معنوی  ،جسمی و روحی  ،عقلی وعاطفی و
مالزمه اين وجود با يکديگر.
 خيرخواھی  ،کمال جويی  ،آرمانخواھی  ،ظرفيت علمی ونامحدود و کششفطری انسان به سوی علم و دانايی  ،جمال و زيبايی  ،تقديس و پرستش و
خيراخالقی.

 زايندگی و قدرت ايمان درخلق ارزشھای معنوی و فضايل اخالقی و ايجادروحيه استقالل ،حريت  ،عزت نفس و تحکيم مناسبات انسانی در جامعه .
 تربيت پذيری آدمی وبه فعليت درآمدن استعدادھا وخالقيتھای وی در طريق پیريزی بنای جامعه ای موحد ،عدالت خواه ،دانش طلب ،متکی برجھاد و اجتھاد،
متصف به اعتدال وواقع بينی و نيز بھره مند از مباحثات و مبادالت فکری ،نقاديھا و
تحقيقات علمی ،عبرت آموزيھا و تجربه اندوزيھای تاريخی .
 اصالت ارزشھای معنوی و فضايل اخالقی درجامعه اسالمی و جايگاه واالیتقوی  ،علم و جھاد درتعيين مرتبه کرامت و فضيلت انسانھا.
 تأثيرپذيری انسان از عوامل مثبت و منفی محيط اجتماعی و آفات و موانعفرھنگی آن و مسئوليت نظام اسالمی درسالم سازی محيط ،تحقق قسط و عدل  ،تأمين
حق مشارکت مردم درھمه امور با توجه به لزوم زدودن علل و عوامل زمينه ساز کفر
ونفاق  ،فقر وفساد  ،ظلم و استبداد ،سلطه و استکبار.
انديشه ھا و ديدگاھھا و فتاوی حضرت امام خمينی )رضوان ﷲ تعالی عليه ( بعنوان
بھترين شاخص ومعرف اسالم ناب محمدی )ص( و تميز آن ازانواع و اشکال مختلف
اسالم نمايی درداخل و خارج کشور ،برسياست فرھنگی نظام جمھوری اسالمی ايران
حاکم است .
دايره معانی و مصاديق کلماتی که درمتن مصوبه سياست فرھنگی بکاررفته
محدود به حدودی است که ازمبانی اسالمی و دينی مجسم درخط فکری و فقھی امام
ووصايای گرانقدر الھی سياسی ايشان سرچشمه می گيرد .بنابراين اگردرسلسله
کلمات و جمالت اين متن  ،متشابھات و مبھماتی باشد  ،محکماتی نيز ھست که ارجاع
آن به اين  ،گره گشای مشکل خواھد بود.
انديشه ھا و ديدگاھھای امام درعرصه ھای عرفانی  ،فرھنگی و ھنری ھمانند
عرصه ھای سياسی اقتصادی و اجتماعی  ،راھنما و راھگشاست و برسياست
فرھنگی و ھنری کشور پرتوافکن خواھد بود  .آنچه امام درباره انواع موسيقی  ،فيلم
 ،سريال  ،ورزش و امور ديگری ازاين قبيل فرموده اند تابلو راھنما است .
کالم و پيام آن بزرگوار در باب فکر وفرھنگ برصحيفه دلھا و کتيبه جانھا نقش شده
است :
»فرھنگ مبدأ ھمه خوشبختيھا و بدبختيھای يک ملت است « خروج از فرھنگ
بدآموز غربی و نفوذ و جايگزين شدن فرھنگ آموزنده اسالمی  ،ملی و انقالب
فرھنگی درتمام زمينه ھا درسطح کشور آنچنان محتاج تالش و کوشش است که برای
تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت کشيد » خطر تحجرگرايان و مقدس نماھای احمق
 ...کم نيست « درجمھوری اسالمی جزدرمواردی که اسالم و حيثيت نظام درخطرباشد
آنھم با تشخيص موضوع از طرف کارشناسان دانا ھيچکس نمی تواند رأی خود را
برديگری تحميل کند ...ما اگر توانستيم نظامی بر پايه ھای نه شرقی و نه غربی

واقعی و اسالم پاک منزه از ريا وخدعه و فريب را معرفی نماييم انقالب پيروزشده
است  .راه اصالح يک مملکت  ،فرھنگ آن مملکت است اصالح بايد از فرھنگ
شروع شود .اميدواريم بشر به رشدی برسد که مسلسلھا را به قلم تبديل کند .آنقدری
که قلم وبيان درخدمت بشربوده است مسلسلھا نبوده اند  ...اسالم ھم که امرفرموده
است جھاد بکنند ...اساس براينست که دفاع از حق بکنند و حق را و علم را جانشين
مسلسل بکنند .تبليغات که ھمان شناساندن خوبی ھا و تشويق به انجام آن و ترسيم
بديھا و نشان دادن راه گريز و منع ازآن ازاصول بسيارمھم اسالم عزيزاست  .چھار
چوب اسالم ناب مح ّمدی )ص( که درترسيم قھر و خشم و کينه مقدس و انقالبی عليه
سرمايه داری غرب و کمونيزم متجاوز شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريا وحيله و
خدعه را به مردم و بخصوص جوانان سلحشورمان نشان دھيد اين مسئله که نظام
دراھداف خود جدی است و درصورت به خطرافتادن ارزشھای اسالمی باھرکس
درھرموقعيت قاطعانه برخورد می نمايد بايد بعنوان يک اصل خدشه ناپذيربرای
تمامی دست اندرکاران و مردم تبليغ گردد«.
 قانون اساسی به عنوان مظھری ديگر از بينش فرھنگ اسالمی و جلوه ایديگر از افکار و انديشه ھای امام ورھبر ،الھام بخش و استحکام بخش سياست
فرھنگی است  .مفاد قانون اساسی خصوصا" آنچه دراصول دوم و ھمچنين ھفتم تا
سی ام درباب فرھنگ ولوازم اجتماعی و سياسی آن آمده است و به عبارت ديگر
رھنمودھايی که درباره مسائل و موضوعاتی ازقبيل فضايل اخالقی ،کرامت انسانی،
آزادی  ،استقالل  ،تجارب بشری ،تتبع و ابتکار ،آگاھيھای عمومی،مشارکت
مردمی،امربه معروف ونھی ازمنکر و نظائر آن ذکرشده است  ،برسياست فرھنگی
کشورحاکم بوده و خواھد بود.
 »سياست « فرھنگی به معنای عام و عرفی آن مجموعه ای از اھداف ،مبانی،اصول ،الويتھا و خط مشی اجرايی را شامل می شود  ،ھرچند به معنای خاص فقط
قسمت اخير را به ذھن متبادر می سازد.
اھداف :
اھداف کلی فرھنگی درنظام جمھوری اسالمی ونيز اھدافی که غرض و غايت تدوين
اين مجموعه را تحت عنوان سياست فرھنگی می سازد به شرح ذيل است :
الف :اھداف فرھنگی جمھوری اسالمی
 (١رشد وتعالی فرھنگی اسالمی انسانی و بسط پيام و فرھنگی انقالب اسالمی
درجامعه و جھان
 (٢استقالل فرھنگی و زوال مظاھر منحط و مبانی نادرست فرھنگھای بيگانه و
پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات .
 (٣به کمال رسيدن قوای خالقه و شايسته وجود آدمی درھمه شئون و به فعاليت
درآمدن استعدادات خداداده و استحصال دفائن عقول و ذخائر وجودی انسان .

 (٤آراسته شدن به فضائل اخالقی وصفات خدايی درمسيروصول به مقام انسان
متعالی .
 (٥تحقق کامل انقالب فرھنگی درجھت استقرار ارزشھای مورد نظر اسالم و
انقالب اسالمی درزندگی جمعی و فردی و نگاھبانی ازآنھا و استمرار حرکت فرھنگی
برای رسيدن به جامعه مطلوب.
 (٦درک مقتضيات و تحوالت زمان و نقد و تنقيح دستاوردھای فرھنگی جوامع
بشری و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزشھای اسالمی
ب( اھداف سياست فرھنگی
 (١تعيين و تدوين اصول راھنما و اولويتھای الزم الرعايه درحرکت فرھنگی
کشور و رسميت دادن به آن  ،با الھام از آرمانھاو اعتقادات  ،باتوجه به ظرفيتھا و
واقعيات و با بھره گيری از تجربيات داخلی و جھانی و امکانات و ابزارھای مختلف و
مناسب.
 (٢ايجاد وحدت رويه و ھماھنگی فرھنگی درميان دستگاھھای مختلف نظام
جمھوری اسالمی و بسيج امکانات  ،تالشھا و برنامه ھای فرھنگی درجھت
پاسخگويی به نيازھای فرھنگی جامعه و ھدايت تالشھا و نيازھای موجود.
 (٣تکيه و تاکيد بر آرمانھا و ارزشھای معنوی و فرھنگ اسالمی و حفظ و
ترويج فرھنگی بسيجی و تقويت روحيه ايثار و فداکاری درراه ارزش ھای مقدس
اسالمی با توجه به لزوم درک مقتضيات و تحوالت زمان و ھمچنين تقويت نقاط قوت
ورفع نقاط ضعف و مھيا شدن برای مواجھه صحيح و ھمه جانبه با ضرورتھا و
تحوالت .
 (٤تمھيد و تدارک الزم درجھت ھمسويی و عدم مغايرت طرحھا و برنامه ھای
اقتصادی  ،اجتماعی و
غيرفرھنگی اما دارای نتايج فرھنگی  ،باسياست فرھنگی کشور.
 (٥تسھيل و تقويت امور برنامه ريزی  ،نظارت و ارزيابی فرھنگی درعين
حمايت از تعدد ،تنوع و آزادی فعاليتھای فرھنگی مردمی  ،مبادله و مرابطه فرھنگی
ميان بخشھای دولتی و غيردولتی درجھت افزايش تحرک  ،جھاد و اجتھاد فرھنگی ،
ارتقاء دانش و آگاھی عمومی و اعتالی روحيه  ،تتبع  ،تحقيق و ابتکار.
ج :اصول سياست فرھنگی
اصول سياست فرھنگی کشور که راھنمای مسووالن و مديران و برنامه ريزان و
کارگزاران فعاليتھای فرھنگی خواھد بود بدين شرح است :

 (١بازشناسی و ارزيابی مواريث و سنن تاريخی و ملی در عرصه ھای مختلف
دينی  ،علمی ،ادبيو ھنری و فرھنگ عمومی ،و نگاھبانی از مأثر ومواريث اسالمی
و ملی وحفظ و احياء دستاوردھای مثبت و ارزشمند تمدن اسالم درايران.
 (٢شناخت جامع فرھنگ و مدنيت اسالم و ايران وترويج اخالق و معارف
اسالمی و معرفی شخصيتھا و عظمتھای تاريخ اسالم و ايران .
 (٣ارتباط فعال باکشورھا وملتھا وتحکيم پيوندمودت وتقويت ھمبستگی با
مسلمانان و ملل ديگر جھان
 (٤شناخت فرھنگ و تجربه ھای بشری و استفاده از دستاوردھای علمی و
فرھنگی جھانی با بھره گيری از کليه روشھا و ابزارھای مفيد و مناسب.
 (٥تحکيم وحدت ملی ودينی با توجه به ويژگيھای قومی و مذھبی و تالش
درجھت حذف موانع وحدت
 (٦تالش مستمردرجھت رشدعلمی،فرھنگی و فنی جامعه و فراگيرشدن امرسواد
و تعليم وتربيت.
 (٧اھتمام به امرزبان و ادبيات فارسی و تقويت و ترويج وگسترش آن .
 (٨بسط زمينه ھای الزم برای شکوفايی استعدادھا و خلقيتھا و حمايت از
ابتکارات و ابداعات.
 (٩پاسداری از حريت و امنيت انسان درعرصه ھای گوناگون فرھنگی ،سياسی،
قضايی واقتصادی.
 (١٠فراھم ساختن شرايط وامکانات کافی برای مطالعه وتحقيق و بھره گيری
ازنتايج آن درھمه زمينه ھا
 (١١تقويت تفکر و تعقل و قدرت نقادی و انتخاب درعرصه تالقی و تعارض افکار.
 (١٢مقابله با خرافات و موھومات ،جمود و تحجر فکری ،مقدس مأبی ،و
ظاھرگرائی و مقابله با افراط در تجدد طلبی و خود باختگی دربرابربيگانگان تحت
شعار واقع گرائی.
 (١٣ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعی .
(١٤ارزش دادن به کار واھميت بخشيدن به تالش وکوشش در جھت استقالل
وخوداتکايی درعين التزام به کفاف  ،قناعت و مبارزه با روحيه اتراف واسراف
وتبذير.
 (١٥پرورش روح وجسم با اھتمام ھمه جانبه به امر ورزش و تربيت بدنی به
عنوان يک ضرورت مھم اجتماعی .

 (١٦تقويت و احياء و معرفی ھنر اصيل وسازنده درتمامی عرصه ھا و زمينه ھای
سازگار با روح تعاليم اسالمی .
 (١٧اھتمام و اقدام ھمه جانبه به منظورشناخت نيروھا و نيازھا و مقتضيات جسمی
و روحی نسل جوان کشور وفراھم آوردن زمينه ھای مناسب و مساعد برای تکامل
وتعالی شخصيت علمی و عقيدتی جوانان و مسئوليت پذيری وحضور مستقيم
ومشارکت ھرچه بيشترآنان درعرصه ھای مختلف حيات فردی واجتماعی
 (١٨تقويت شخصيت و جايگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج
وفراھم آوردن زمينه ھای الزم برای ايفای نقش ورسالت اساسی خود به عنوان
»مربی نسل آينده« و اھتمام به مشارکت فعال زنان درامور اجتماعی  ،فرھنگی
،ھنری و سياسی و مبارزه با بينش ھا و اعتقادات نادرست دراين زمينه .
 (١٩گسترش زمينه مشارکت و مباشرت مردم درامور فرھنگی  ،ھنری ،علمی و
اجتماعی و ھمچنين حمايت از فعاليتھا و اقدامات غيردولتی به منظور ھمگانی شدن
فرھنگ و توسعه امورفرھنگی با نظارت دولت .
 (٢٠اتخاذ سياستھای ايجابی و مثبت در امور فرھنگی  ،ھنری و اجتماعی
وايجاد مصونيت برای افراد وجامعه ،و اھتمام به جاذبه و رحمت و جامع نگری و
دورانديشی و شور ومشورت و پرھيز از خشونت و شتابزدگی ويکسونگری و
استبداد رأی .
 (٢١آموزش و تشويق تقويت روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی
برمنافع فردی ،احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی به عنوان يک عادت و سنت
اجتماعی وپيشقدم بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص.
 (٢٢تالش برای شناخت و معرفی ارکان ھويت اصيل دينی و ملی به منظور اين
ھويت و ھمچنين به منظور استحکام واستمرار استقالل فرھنگی .
 (٢٣گسترش روحيه نقد و انتقاد پذيری و حمايت از حقوق فردی و اجتماعی
برای دعوت به خيروھمگانی شدن امر به معروف و نھی ازمنکر برمبنای حکمت ،
موعظه حسنه  ،شرح صدرو جدال به آنچه احسن است .
 (٢٤توسعه و اعتالی تبليغات فرھنگی به نحو مناسب به منظور ترويج وتحکيم
فضايل اخالقی .
 (٢٥توجه به فرھنگ و ھنر روستا به منظور باال بردن سطح فرھنگی در
روستاھا و ھمچنين تقويت خالقيت ھای اصيل و با ارزش روستائی و عشايری.
د :منبھات درسياست فرھنگی
(١تلقی نادرست از زھد و ترک دنيا بصورتی که مغاير با تحرک و رشد و آينده
نگری و پيشرفت اجتماعی باشد .

 (٢بی اعتنايی به نظم عمومی و بدبينی تاريخی که نسبت به دولت وجود داشته
است .
 (٣تصور مغيربودن شريعت اسالمی با ھرگونه نوآوری و مباينت داشتن تقوا و
تعھد با تخصص .
 (٤مخفی شدن فساد عقيده و اخالق.
 (٥گرايش به راه حلھای شتابزده و خشونت آميز درمورد مشکالت اجتماعی و
معضالتی که نيازمند به تحقيق و تدبيراست .
 (٦تشبث به شرع برای فرار از قانون و بالعکس.
 (٧توجيه تخلف از نظم اجتماعی به بھانه عدم سوءنيت .
 (٨خودداری از قدرشناسی اجتماعی به بھانه پاداشت اجتماعی و توقع ايثار
 (٩عدم توجه کافی به مراتب خصائل مختلف انسانھا وخوب يا بد دانستن آنان
بطور مطلق.
(١٠عدم توجه به نقش عوامل و مسائل اجتماعی  ،سياسی ،اقتصادی و محيطی
دراصالح جامعه و اکتفا کردنبه ئعظ و نصيحت در ھدايت و تربيت دينی و اجتماعی.
 (١١مدون نبودن فلسفه سياسی و نظريه مديريت درجامعه با وجودمبادی و
مواداوليه الزم درمنابع فقه اسالمی .
 (١٢برداشت نادرست از بعضی مفاھيم دينی .
 (١٣تحت الشعاع قرارگرفتن حق درمقابل شخصيت .
 (١٤رواج بعضی خرافات درپوشش سنن قومی يا عقايد دينی .
 (١٥نقد ظاھری سنتھای خودی با تمسک به ظواھر ،سنتھا و افکاربيگانه .
 (١٦رياکاری ،نفاق،تملق و خطر گسترش آن بصورت اخالق اجتماعی.
 (١٧پرده دری ،حرمت شکنی ،قانون شکنی و جوسازی به عنوان يک وظيفه
دينی يا حرکت انقالبی.
 (١٨سوءظن به مردم وميل به تجسس درزندگی شخصی آنان وتفسيرنادرست
اعمال آنھا و متھم کردن آنان
 (١٩بی اعتنايی به اموروارزشھای ملی درجامعه ونيزبی حرمتی به فرھنگ
وسنن اقوام وملل ديگر.

 (٢٠نھی ازمنکر با توسل به منکرات ديگر.
 (٢١بی توجھی نسبت به ارزشھای معنوی  ،مبانی و مواضع اصولی و غفلت از
فرضيه دينی – اجتماعی امر به معروف و نھی ازمنکر
 (٢٢کارخود را مالک خوب و بد دانستن و قوانين را بنا بر رأی خود تفسير و جرا
کردن و در مقابل کسی مسئول نبودن.
 (٢٣غفلت از سوابق غربزدگی و ريشه ھای التقاط و عدم توجه کافی به حل
مسائل عصربا رجوع به
معارف دينی و مطرح نبودن شيوه ھای درک وفھم فرھنگھای ديگر طرق ارتباط با
آنھا .
 (٢٤عوام زدگی و عوام فريبی باتکيه بر باورھا  ،عادات و شيوه ھای نادرست
رايج درجامعه به نام طرفداری از محروم يا دفاع از ديانت.
 (٢٥عدم اھتمام به تعاطی افکار و تبادل آراء و تمسک به روشھای غيرمنطقی در
برخورد باافکار ديگران و ترجيح راه حلھا و برخوردھای سلبی در موارد
غيرضروری.
 (٢٦بازخواست نکردن از کسانی که قوانين را بنابر رأی خود تفسير و اجرا می
کنند.
ه( خط مشی فرھنگی که به منظور اجرای اصول سياست فرھنگی با عنايت به فصول
اھداف مبانی و منبھات تنظيم شده و نشان دھنده »اولويت ھا و سياستھای کلی« ،
»سياستھای اجرائی« و ھمچنين تعيين کننده  »،مراکز نظارت  ،اجرا و ھماھنگی «،
می باشد ازاينقرار است .
اولويتھا و سياستھای کلی
 (١اولويت دادن به » کودکان و نوجوانان و جوانان« درداخل کشور.
 (٢اولويت دادن به » کشورھا و مجامع اسالمی « و » ايرانيان« در خارج کشور.
 (٣اھتمام بيشتربه »کشف استعدادھا و خالقيتھای فرھنگی و ھنری« ،وآموزش
وتربيت نيروی انسانی
 (٤حمايتھای معنوی ومادی از مراکز و فعاليتھای فرھنگی و ھنری وتأمين
اجتماعی از باب فرھنگ و ھنروتشويق آنان به آفرينشھا و ابداعات فرھنگی و
ھنری.

 (٥اولويت دادن به اعتالی مقام زنان درسطح کشور با توجه به مکانت واالی زن
ونقش اساسی زن مسلمان درتحکيم مبانی خانواده و برنامه ھای اجتماعی فرھنگی ،
عملی وھنری.
(٦ايجادزمينه ھای مناسب جھت بھره گيری مطلوب و متعادل فرھنگی و ھنری
ازاوقات فراغت وتفريح
 (٧افزايش ظرفيت ھای مراکز فرھنگی با لحاظ نمودن رشد جمعيت کشور.
 (٨تشويق سرمايه گذاری و مشارکت مردم و ھدايت انگيزه ھای معنوی آنان
درجھت تأمين نيازھای بخش فرھنگ و ھنر وايجاد تسھيالت الزم دراين زمينه و
تضمين حقوق سرمايه گذارن .
 (٩کمک به تأمين مواد اوليه و تقويت صنايع توليد مواد و ملزومات فرھنگی و
ھنری.
 (١٠سازماندھی بازار وترويج محصوالت فرھنگی و ھنری واصالح شبکه ھای
توزيع
 (١١توجه به بازسازی  ،نوسازی ،تجھيز و توسعه ظرفيت تأسيسات و مراکز
فرھنگی و ھنری موجود و استفاده از تکنولوژی جديد وارتباط جمعی و بھره برداری
حداکثرازآن .
 (١٢تمرکزدرسياست گذاری،عدم تمرکزدراموراجرائی وھماھنگی تشکيالت و
فعاليتھای فرھنگی ھنری
 (١٣تقويت ظرفيتھای پژوھشی ونظام آماری واطالعاتی برای برنامه ريزی
وارزشيابی فعالتھای فرھنگی
 (١٤سازماندھی و بھره برداری مطلوب از امکانات و تأسيسات فرھنگی وھنری
نھادھای دولتی غيرفرھنگی و جلوگيری از دوباره کاريھا درامور غيرضروری.
 (١٥تقويت ارتباط مناسب و مکمل ميان بخش فرھنگی و بخش آموزش کشور ،
بويژه درزمينه تربيت نيروی انسانی و گسترش فعاليتھای فرھنگی وھنری در مراکز
آموزشی .
 (١٦اختصاص دادن درآمدھای حاصل ازخدمات وتوليدات فرھنگی وھنری
واستفاده از آن دربازسازی و توسعه بخش فرھنگی و اطالع رسانی.
 (١٧آموزش مستمر نيروی انسانی و مديران شاغل دربخش فرھنگ.
فرھنگ و ھنر

 (١٨تأسيس مجتمع ھای فرھنگی،ھنری،سينمائی و شبکه ھای توزيع و فروش
زنجيره ای درسراسرکشور به منظور عرضه سريع و ارزان محصوالت و توليدات
فرھنگی و ھنری.
 (١٩ايجاد ،تقويت و تجھيز کتابخانه ھای عمومی  ،سالنھای سينما  ،تاالرھای
نمايش  ،نگارخانه ھا  ،موزه ھای ھنری به تناسب جمعيت .
 (٢٠تقويت و ايجاد مراکز و تأسيساتی مانند ھنرستانھا ،فيلم خانه ھای ملی،
البراتوار و مراکز سينمائی کشور ،استوديوھای بزرگ ضبط موسيقی ايرانی ،شھرک
سينمائی ،فرھنسگتان علوم )گروه ھنر( و شبکه سراسری خانه ھای فرھنگ و موزه
.
 (٢١ھدايت وترويج و آموزش عمومی ھنر و ادبيات بويژه ھنرھای سنتی ملی و
اسالمی و برگزاری جشنواره ھا و مسابقات منطقه ای و سراسری با اختصاص
جوايز و پاداشھای مناسب.
 (٢٢کمک به افزايش توليدسينمائی وھنری و نيز نمايش فيلم و اجرای تئاتر
درمراکز آموزشی کارگری و کارمندی به منظور ھمگانی کردن فرھنگی و استفاه از
انواع آموزشھای تخصصی دولتی وآزاد.
 (٢٣کمک به ايجاد کانونھای مخصوص نويسندگان وھنرمندان ومترجمان
وروزنامه نگاران و خبرنگاران و تقويت جريانھا و تشکلھای متعھد.
 (٢٤وضع مقررات الزم برای حمايت قانونی ازآثاروتوليدات فرھنگی،عملی و
ھنری .
 (٢٥کمک به توسعه ارتباطات سازنده ميان ھنرمندان و نويسندگان ومحققان
داخلی وخارجی .
 (٢٦تشکيل وتقويت وتجھيز مراکز اطالعات فرھنگی وھنری و مراکز حفظ
وتنظيم اسناد  ،مدارک و
شناسنامه ھای فرھنگی و ھنری.
 (٢٧ايجادوتقويت مجتمع ھای پژوھشی وتحقيقات کاربردی درزمينه ھا بخشھای
مختلف فرھنگی.
 (٢٨پژوھش درفرھنگ عامه و گويشھای مختلف وجايگزين کردن لغات واسامی
مناسب فارسی .
 (٢٩توسعه وتقويت کرسی ھای زبان و ادبيات فارسی درمراکز علمی و دانشکده
ھای داخل و خارج ازکشور ونيز تقويت فرھنگستان زبان وادب فارسی و پاکسازی
اماکن از واژه ھا و اسامی بيگانه.

 (٣٠ذکر تاريخ ھجری درمورد حوادث جھان اسالم و ايران پس از اسالم و نيز
درموارد ضرورت ذکر تاريخ ميالدی تاريخ ھجری درکنار آن نيز آورده شود.
امکانات
(٣١تعيين جايگاه مناسب برای بخس فرھنگ درنظام بودجه ريزی کشور
وتخصيص اعتبارات بنحوی که ثبات مالی الزم برای برنامه ريزی دراز مدت فراھم
شود و فعاليتھا و برنامه ھای فرھنگی تابع تغييرات بودجه جاری کشور نباشد.
 (٣٢استفاده از امکانات بانک ھا و صندوقھای قرض الحسنه درجھت تأمين
اجتماعی نويسندگان  ،ھنرمندان و محققان امور فرھنگی و ھنری و اختصاص
صندوق وام و بيمه ويژه.
 (٣٣برقراری مقررات الزم به منظور تخفيف ھا و معافيت ھای ويژه مالياتی و
گمرکی برای ھمه دست اندرکاران امور فرھنگی و ھنری واستفاده از خدمات عمومی
وامکانات اوليه توسط آنان و توسعه صادرات آثار فرھنگی ھنری و ايجاد بازار آثار
ھنری درداخل وخارج به منظور بھره گيری معنوی و ايجاد منابع درآمد.
 (٣٤افزايش امکانات فرھنگی و ھنری مناسب درمساجد  ،حسينيه ھا ،تکايا،
انجمن ھا و دفاتر و مراکز فعاليت ھای مذھبی و تبليغی به معنای اخص.
 (٣٥حمايت ازفعاليتھای فرھنگی و ھنری مراکز مذھبی وتبليغی درجھت سياست
فرھنگی کشور و افزايش ميزان بھره گيری مناسب از ظرفيتھا و امکانات موجود
آنھا.
(٣٦اختصاص بخشی از تبليغات شھری برای طرح مسائل و موضوعات فرھنگ
عمومی درمورد محيط زيست  ،بھداشت  ،جمعيت  ،مھاجرت  ،توليد ،نظم  ،قانون ،
مصرف و نظائر آن.
 (٣٧حمايت ازمطبوعات و کمک به گسترش و ارتقاء کمی و کيفی مطبوعات و
دستيابی آنھا به شيوه ھای مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات
منطقی مختلف با رعايت استقالل و آزادی در چھارچوب قوانين و نيز توسعه و
تقويت فعاليت آنھا در داخل وخارج کشور.
 (٣٨توسعه  ،تقويت و تجھيز خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران.
 (٣٩تأسيس و تقويت مرکز آموزش عالی تربيت نيروی انسانی الزم برای وسائل
ارتباط جمعی  ،ھمچنين تأسيس و تقويت نمايندگی ھای مطبوعاتی و وسائل ارتباط
جمعی درخارج کشور به منظور بھره گيری از تجربه ھا و تحقيقات داخلی وخارجی
درعرصه فعاليتھای خبری وتبليغی.

 (٤٠افزايش پوشش جمعيتی و جغرافيائی صدا و تصوير شبکه ھای استانی ،
کشوری و برون مرزی و نيزافزايش و ارتقاء کمی وکيفی برنامه ھای صدا و سيما
متناسب با نيازھای تبليغی و فرھنگی انقالب اسالمی و جمھوری اسالمی ايران .
 (٤١تقويت واحد مرکزی خبر با بھره گيری الزم ازدانش فنی جديد و انتخاب
شيوه ھای مؤثر ومتنوع تبليغاتی باتوجه به اصول و ارزشھای اسالمی و انسانی .
دانشگاه
 (٤٢بھره گيری از نظريات و تجربه ھای مسئوالن  ،دانشمندان  ،استادان و
دانشجويان درزمينه امور فرھنگی  ،ھنری و وسائل ارتباط جمعی و جھت دادن به
پايان نامه ھا و رساله ھای دانشجويان درزمينه
تحقيقات و پژوھشھای فرھنگی مورد نياز.
تاريخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 (٤٣جمع آورس اسناد وآثار انقالب اسالمی و تدوين و تکميل تاريخ انقالب.
 (٤٤تأسيس و تقويت موزه ھای بزرگ و کوچک جنگ در مرکز و مناطق کشور
وساختن بناھای يادبود و حفظ اسناد و آثار ونيز تدوين و تکميل تاريخ دفاع مقدس.
زيارت و سياحت
 (٤٥توسعه ايرانگردی و جھانگردی و توليد مواد فرھنگی و ھنری الزم برای
معرفی مناطق زيارتی و سياحتی ايران و برنامه ريزی در زمينه جذب مسافرين
خارجی و سيروسفر داخلی با افزايش بھره وری از امکانات زيارتی  ،سياحتی و
تفريحی کشور  ،با رعايت قوانين و ارزشھای مقدس انقالب به منظور شناسايی
فرھنگ وتمدن اسالم و ايران .
روابط خارجی
 (٤٦ايجاد و تحکيم ارتباط ميان فرھنگستانھای جمھوری اسالمی ايران با ساير
فرھنگستانھا و گسترش انجمن ھای فرھنگی درارتباط با ساير کشورھا و تأسيس و
تقويت مراکزی مانند رايزنی فرھنگی ،دانشگاه بين الملل اسالمی و مرکز تحقيقات
فرھنگی بين الملل.
 (٤٧استفاده ازمراکزعلمی و فرھنگی غيررسمی و فعال درخارج با بھره گيری
ازتجارب نمايندگی ھای جمھوری اسالمی ايران درکشورھای ديگر و تأمين حضور
فعال و مؤثر جمھوری اسالمی ايران در صحنه ھای فرھنگی جھان بخصوص حج و
اماکن مذھبی وافزايش توليدات فرھنگی و ھنری برای خارج از کشور.

 (٤٨ارسال گروھھا ومواد وامکانات فرھنگی و ھنری برای نقاط مختلف جھان و
تجھيز نمايندگی ھای فرھنگی ايران درجھت گسترش و افزايش حضور فرھنگی ،
ھنری ،تبليغی ،خبری و مطبوعاتی جمھوری اسالمی ايران درصحنه بين المللی.
سازمانھا و مراکز نظارت  ،اجراء و ھماھنگی
 (٤٩مسئوليت نظارت و ايجاد ھماھنگی الزم دراجرای اصول سياست فرھنگی
برعھده شورای عالی انقالب فرھنگی است که تحت رياست رئيس جمھور انجام می
گيرد.
 (٥٠وزارتخانه ھای فرھنگ و ارشاد اسالمی  ،آموزش و پرورش  ،فرھنگ و
آموزش عالی ،بھداشت ،درمان وآموزش پزشکی وزارت امور خارجه و سازمانھای
صدا وسيما و تربيت بدنی  ،بطور اخص مجريان سياست فرھنگی نظام جمھوری
اسالمی ايران می باشند.
تبصره الف( دستگاھای مزبور موظفند .ھرشش ماه يکبار گزارش عملکرد خود را
دراجرای سياستھای فرھنگی به دبيرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی تسليم کنند.
تبصره ب( سازمان برنامه وبودجه وساير دستگاھھايی که اجرای سياست فرھنگی
به نحوی با آنھا ارتباط پيدا می کنديا منوط به پشتيبانی آنھا است موظف به ھمکاری
و ايجاد تسھيالت الزم برای تحقق سياست فرھنگی نظام می باشند.
تبصره ج( مراکز و دستگاھھای فرھنگی و تبليغاتی که به نحوی از بودجه دولتی و
امکانات عمومی استفاده می کنند موظفند فعاليتھای فرھنگی خود را درچھارچوب
سياست فرھنگی کشور انجام دھند.
اصول سياست فرھنگی طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته ونھايتا"
درجلسه شماره  ٢٨٨شورايعالی انقالب فرھنگی مورخ  ٧١/٥/٢٠به تصويب نھائی
رسيد.

 -٢اين متن را انتخاب کردم تا گوشه ای از نگاه برنامه ريزی فرھنگی را در ارتباط
با نگرشھای حاکم بر عرصه ی فرھنگ در جمھوری اسالمی بنمايانم:

بسمه تعالی
خط مشی ھای اساسی بخش ايرانگردی و جھانگردی طی برنامه دوم
توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ايران
 -١تالش برای رسانيدن پيام ومحتوای فرھنگ متعالی اسالم وتمدن ايرانی به مردم
جھان بويژه مسلمانان ودرعين حال کسب درآمدھای ارزی و ايجاد اشتغال بمنظور
رشد اقتصادی از طريق توسعه صنعت توريسم
 -٢تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری درايجاد تاسيسات جھانگردی از طريق
حمايتھای دولتی و تعديل قيمت ھا و کنترل کيفی خدمات ارائه شده توسط دستگاه
مسئول.
-٣فعال نمودن مراکز ايرانگردی و جھانگردی و گسترش خدمات اين سازمان و
ھمچنين باالبردن کيفيت خدمات واحدھای تحت پوشش آن ازطريق فروش بعضی
ازواحدھای داير يا پروژه ھا و طرحھای نيمه تمام وصرف درآمدحاصله درجھت
توسعه تاسيسات سودآور بمنظوررسيدن به مرحله خودکفائی وسود آوری.
 -٤مرمت و بازسازی مراکز جھانگردی که دراختيار ارگانھا و نھادھای گوناگون
بوده و يا در جنگ تحميلی تخريب شده اند.
 -٥احياء و تقويت قطبھای جھانگردی کشور از نظر جاذبه ھای سياحتی و زيارتی و
آثارتاريخی و باستانی ازطريق پرداختن جدی به امر مطالعات و تحقيقات بمنظور
بازشناسی جاذبه ھای کشور و زمينه ھای بھينه سرمايه گذاری  ،درقالب طرح جامع
صنعت توريسم.
 -٦توسعه وتقويت قطبھای برنامه ھای تبليغاتی برای معرفی ايران اسالمی ،جاذبه
ھای طبيعی و تاريخی کشور.
 -٧انتقال سازمان ميراث فرھنگی کشور به وزارت فرھنگ وارشاد اسالمی بمنظور
ھماھنگی بيشتر و استفاده بھينه از اماکن دراختيار سازمان مذکور برای ارائه به
عموم ايرانگردان و جھانگردان.
 -٨ايجاد زمينه ھای الزم برای توسعه مھمانخانه ھای بين راھی بخصوص
درمسيرھای بين الملل وتوريستی کشور.
 -٩ايجاد تسھيالت درزمينه ورود توريست با تاکيد برجھانگردان مسلمان و توسعه
جھانگردی بين کشورھای اسالمی.
 -١٠تاکيد بر سرمايه گذاری الزم برای رشد جاذبه ھای داخلی و توسعه ايرانگردی
بمنظورافزايش تورھای ورودی .

 -١١شناساندن جاذبه ھای گوناگون کشور به جھانيان وجذب جھانگردان ازطريق
ايجاد دفاترتوريستی و برگزاری نمايشگاھھائی از جاذبه ھای ايران درسايرکشورھا
وشرکت درمجامع و سمينارھای مربوطه.
-١٢افزايش سيرو سياحت باکشورھای مسلمان وھمسايه بمنظورافزايش تفاھم بين
الملل وتحکيم صلح درمنطقه .
 -١٣حمايت مالی دولت از طريق اعطای وام اصالح قوانين جھت سرمايه گذاری
داخلی و خارجی درساخت و توسعه نوسازی و تجھيز تاسيسات جھانگردی.
 -١٤توسعه آموزش نيروی انسانی درفعاليت ھای صنعت ايرانگردی و جھانگردی
بمنظور تربيت نيروی انسانی کارآمد برای توسعه صنعت مذکور و ارتفاء کيفيت
خدمات .
 -١٥ايجادھماھنگی برای حضور بخش سياستگزارتوريسم در مجامع ودستگاھھائی
که توليد سياستگزاری وتنظيم برنامه ھای مربوط به خدمات جانبی صنعت
توريسم)مانندحمل ونقل ،منابع طبيعی و(....
 -١٦فراھم آوردن تسھيالت جھت ايجاد اقامتگاھھای ارزان قيمت نظير کمپينگ ،
اردوگاھھا و مھمان پذيرھا و  ...برای تسھيل درامر سيروسياحت.

 -٣در زير نخستين متن رسمی سياست فرھنگی ايران را می آورم.اين متن در تاريخ
بيست و چھارم شھريور ماه ھزار و سيصد و چھل و ھشت به تصويب پادشاه وقت
رسيد .در يادداشت مقدمه آمده است که متن سياست فرھنگی به کوشش شوری و با
ھمکاری مداوم صاحب نظران و کارشناسان فرھنگی و ھنرمدان طی سال ھزار و
سيصد و چھل و ھفت تھيه و تنظيم شده است«.

ﯿﺎ ﺖ ﯽ ا ان
مقدمه
تحوالت اقتصادی و اجتماعی ھمواره با دگرگونيھائی در طرز انديشه و رفتار
افراد يک جامعه ھمراه است  .نظام فرھنگی و اعتبار ارزشھای آن که براساس
شکل خاصی از توليد و مجموعه ای از آداب و رسوم استوار بوده است ،ھمزمان
باگسترش عناصر ھرتحول بزرگی متزلزل می گردد و ارزشھای تازه ای پديد می آيد
و نظام فرھنگی در سيربسوی يک تعادل جديد به ھدفھای تازه ای نيازمند می شود.
ايران امروز ،با راھھای روشن و ھمواری که انقالب سفيد در برابرش گشوده
است  ،چنين مرحله ای را آغاز می کند .واژگون شدن نظام ارباب و رعيتی ،آزادی
زنان ،تعميم عدالت اجتماعی وآموزش و بھداشت درشھرھا وروستاھای کشور ،جان
تازه ای به جامعه دميده و تحول و تحرک عظيمی را پديدآورده است .
ثمره اين تحول  ،آزاد شدن و بکار افتادن نيروھای انسانی و پيدايش رفاه مادی
بيشتراست که خود  ،نيازھا و عوامل اجتماعی تازه ای را بوجود آورده است .
اگردرنخستين مراحل تحول اجتماعی ايران ،نيازھا محرک اقتصادی داشت و
ازکمبودھای مادی سرچشمه می گرفت  ،دراين مرحله  ،انعکاسی از خواستھا
وتمنيات معنوی و فرھنگی افراد و جامعه است .
توجه به اين نيازھا درکشوری چون ايران که به ميراث فرھنگی درخشانی تکيه
دارد و اينک بر اثر توجه به صنعت و تکنيک  ،با تمدن غرب درتماس دائم
قرارگرفته است اھميت اساسی دارد زيرا گروھای از مردم سنن ملی و مظاھرفرھنگی
و ھنری اين سرزمين رانديده گرفته ھواخواه و شيفته راه ورسم زندگی غربيان شده

اند و گروھی ديگر توجه به برخی از مظاھر تمدن صنعتی راکه ھمواره با ماشين به
اين سرزمين آمده است دليلی برعدم لزوم توجه به حفظ سنن ايرانی دانسته اند.
باتحوالت عظيم اجتماعی واقتصادی سالھای اخير ،اکنون جامعه ما به فرھنگی
نيازمند است که برمبانی فرھنگ ملی استوار باشد و ايرانيانی را که ازاين پس دريک
جامعه صنعتی زندگی خواھند کرد بکارآيد اما مقصود ازاين تحول و جنبش فرھنگی
آن نيست که تمدن و فرھنگ غرب مورد تقليد قرارگيردبلکه مراد زنده نگھداشتن
فرھنگ ايران و انطباق آن با شرايط زندگی امروزی است .
درراه نيل به ھدف نھائی فرھنگ که ترقی و تعالی جامعه ايرانست  ،ميراث
فرھنگی ما بايد با معيارھای علمی مورد بررسی قرارگيرد و شيوه ھای اشاعه آن
دقيقا" مطالعه شود زيرا با عوامل تازه ای که پيشرفتھای اقتصادی و اجتماعی پديد
آورده است  ،برنامه اشاعه فرھنگ ضرورت واھميت فراوان می يابد  .اين عوامل
عبارتند از:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵
-۶

افزايش و رفاه مادی.
ازدياد روزافزون باسوادان.
افزايش تعداد کسانی که تحصيالت ابتدائی و متوسطه وعالی دارند.
ازديادجمعيت شھرنشين وگسترش شيوه ھای زندگی شھری که باامکانات
بيشتری برای بھره جوئ از مظاھر فرھنگ و ھنر ھمراه است .
افزايش وسايل ارتباط جمعی ) مطبوعات  ،راديو ،تلويزيون  (...که راھھای
ھمگانی کردن فرھنگ را ھموار می سازد.
توسعه و تحکيم روابط دوستانه با کشورھای جھان وآشنائی با مظاھر
فرھنگ و ھنرآنان.

ترديدی نيست که اين عوامل نيازھای تازه ای را بوجود می آورد و درراه
پاسخگوئی باين نيازھا ،اجرای برنامه ھای جامع و دقيق درپيروی ازيک سياست
کلی ضرورت پيدا می کند .اين سياست کلی عبارت است از مجموعه اصول وتدابيری
که مسئوليتھای دولت را درامور فرھنگی و نيزچگونگی فعاليتھای دولت و
سازمانھای غيردولتی را درامورفرھنگی و درجھت نيل به ھدفھای خاص تعيين می
کند.
»اصول سياست فرھنگی« که ناظربرتمامی فعاليتھای فرھنگی کشورخواھد بود
باالھام از نيّات بلند شاھانشاه آريامھر و باتوجه به اين ضرورت اجتماعی  ،توسط
شورای عالی فرھنگ وھنر تھيه وتنظيم شده است .

فصل اول
ھدف و اصول ومبانی سياست فرھنگی
الف  :ھدف
-١ھدف کلی سياست فرھنگی ارتقاء جامعه ايرانی به مقامی است که افراد آن با
شناخت تمدن وفرھنگ پرارج ايران ،درحفظ و گسترش آن بکوشند و با آگاھی از
فرھنگھای ديگر جھان  ،خانواده بزرگ ايرانی را درسيربسوی زندگانی بھتر وکمال
معنوی ياری کنند.
ب( اصول
 -٢باتوجه به ھدف کلی  ،اصول چھارگانه سياست فرھنگی عبارت خواھد بود از:
-

فرھنگ برای ھمه
توجه به ميراث فرھنگی
فراھم آوردن بيشترين امکانات برای ابداع نوآوری فکری و ھنری
شناساندن فرھنگ ايران به جھانيان و آگاھی از مظاھر فرھنگھای ديگر
جھان.

 -٣افزايش رفاه مادی و گسترش آموزش عمومی ازيکسو و تعميم اصول برابری
ازسوی ديگر  ،ايجاب می کند که برخورداری از مظاھر گرانقدر فرھنگ ملی و
فرھنگھای ديگر جھان ھمگانی شود و باتوجه به تحوالت اقتصادی واجتماعی
وآموزشی درايران  ،امکانات و وسايل بھره وری ازفرھنگ که درگذشته
دراختيار گروھی خاص بوده است ازاين پس در دسترس ھمه افراد ملت قرارگيرد.
 -٤در دورانی که تمدن صنعتی بکشور ما راه يافته و نفوذ آن روزافزون است
ونيازمندی به ماشين مارا ناگزير از پذيرش بسياری ازمظاھر تمدن می کند نياز توجه
به ميراث فرھنگی ايران و ارزش جھانی آن بيشتراز ھرزمان احساس می شود .زنده
نگاه داشتن مواريث فرھنگی بمعنای ناديده گرفتن تحوالت جھان امروز نيست بلکه
مراد ازآن ارزيابی مجدد اين ميراث با معياری تازه وبازيافتن عناصرزنده و دوام پذير
آن است .
توجه به اصالت فرھنگی عامل مھم تقويت مبانی وحدت ملی است وآنچه مردمان
شھرو روستا را درسراسر اين سرزمين کھن بيکديگر پيوند می دھد دلبستگی به
گذشته مشترک و ارزشھای فرھنگ ايران است و وحدت ملی اگر برمبنای خود آگاھی
ازميراث فرھنگی استوار باشد استحکام بيشتری خواھد يافت.
 -٥فرھنگ ،در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران امروز بگامی بلند درزمينه
ابداع و نوآوری فکری وھنری نيازمنداست وبرای رسيدن باين ھدف ،کوشش

درپرورش و رشد نيروی ابداع وابتکار درنسل جوان وايجاد تحرک درفرھنگ ملی
ضرورت دارد.
-٦عالقه به حفظ اصالت فرھنگی نبايد مارا ازکوشش درشناخت و برخورداری از
مزايای تمدن جديد و تحوالت جھانی بازدارد.
ضرورت بسط و گسترش فرھنگی ملی و نيز افزايش تفاھم بين المللی اقتضا دارد
که ايرانيان با تحوالت اساسی درانديشه و فن و شيوه ھای زندگی درجھان آشنائی
بيشترحاصل کنند.
درجھانی که روابط فرھنگی ملتھا روزافزون است و شناخت متقابل فرھنگھا
گنجينه ميراث بشر را غنی تر می سازد  ،شناساندن فرھنگ ايران بجھانيان و ايجاد
ھمبستگی بيشتر با حوزه فرھنگ ايران بايد مورد توجه خاص قرارگيرد.
ج :مبانی سياست فرھنگی
-٧برنامه ھای فرھنگی که براساس اين سياست تنظيم خواھد شد  ،بايد بابرنامه
ھای اقتصادی واجتماعی کشور ھماھنگ باشد.
-٨ھمگامی سياست آموزشی و علمی کشورباسياست فرھنگی  ،ضروری است .
-٩دربرنامه ھای فرھنگی بايد خصوصيات محيط ھای اجتماعی مانند خانواده ،
روستا  ،کارخانه وشھر ،درنظرگرفته شود.
-١٠نيازھای فرھنگی جامعه بايد بطور دقيق و با روشھای علمی مورد مطالعه
قرارگيردو »تقاضاھای فرھنگی« مردم با توجه به نيازھای واقعی برآورده شود.
 -١١دربرنامه ھای فرھنگی بايد بشيوه سلوک و اصول و آداب زندگی جمعی
توجه خاص شود و ازطريق اشاعه فرھنگ ،راه و رسم زندگی آنچنان که متناسب با
مقتضيات زمان ما باشد آموخته شود.
 -١٢دربرنامه ھای فرھنگی بايد تأثير عوامل فرھنگی دررشد شخصيت افراد
جامعه بمنظور بوجود آوردن »شخصيت اساسی مطلوب« مورد توجه خاص
قرارگيرد.
 -١٣دراجرای سياست فرھنگی بايد بسرمايه گذاری خصوصی و نيز مشارت و
ھمکاری انجمنھا و مؤسسات غيرانتفاعی اھميت خاص داده شود.
 -١٤کوشش مستمر بمنظور تحقق اصول سياست فرھنگی دريک مرحله زمانی ،
نيازمند برنامه ريزی فرھنگی است  .برای طرح چنين برنامه ھائی بايد نخست ھدفھا
برای مدت کوتاه و مدت بلند تعيين گردد و سپس درطول زمان ،امکانات مادی و
انسانی بمنطقی ترين وجه با احتياجات فرھنگی تطبيق داده شود.

فصل دوم
نگھداری وزنده کردن ميراث فرھنگی
 -١٥کوشش درنگھداری ميراث فرھنگی گرانقدر ايران وزنده نگھداشتن توجه
باين ميراث بايد چنان باشد که مردم ايران بتوانند درجھانی که بسرعت دگرگون می
شود وتحول می يابد درراه حفظ اصالت فرھنگی و ھويت ملی خود بصورت تکيه گاه
مستحکمی ازآن بھره مند گردند و دانشمندان و ھنرمندان از مايه ھای ارزنده آن
الھام گيرند.
 -١٦مھمترين عناصر ميراث فرھنگی ايران عبارتند از  :زبان و ادب ،انديشه ،
فرھنگ عامه  ،ھنرھای ملی  ،مجموعه آثار مکتوب ،اشياء  ،بناھا و مکانھای
تاريخی .
 -١٧توجه جدی به زبان بعنوان صورت تفکر و بنياد اصلی فرھنگ وعامل وحدت
ملی بمنظور بازيافتن زبانی متناسب با مقتضيات رشد اجتماعی وتفکر امروزی،
ازضروريات است  .نيل باين ھدف از طريق پژوھش درآثار ادبی بمعنای عام کلمه و
بررسی درھمه آثار مکتوب و زبانھای ايرانی و گويش ھای گوناگون و کوشش
دربھبود روش ھای تدريس زبان و ادبيات و نيز بھره برداری از امکانات موجود
برای تقويت و رساترساختن زبان بنحوی که بيان کننده معانی جديد فلسفی و علمی و
اجتماعی باشد ممکن وميسر است .
 -١٨آگاھی ازسابقه تفکر ايرانی که درزمينه ھای گوناگون دينی  ،فلسفی ،
عرفانی  ،علمی و اجتماعی نمودار غنای فرھنگ و تمدن مردم اين سرزمين است نه
تنھا ازآن جھت که گذشته درخشان فرھنگی ما را روشن می کند ضرورت دارد بلکه
اھميت و ضرورت توجه به آن بيشتر از آنجھت است که امکانات رشد ھرچه بيشتر
انديشه ايرانی را درآينده فراھم می آورد.
 -١٩پژوھش عملی وسيع درباره فرھنگ عامه ايران برای آشنائی بيشتر با
ادب و رفتار وآئين و
سنتھای ايرانيان و درک و فھم مسائل مربوط به نظام فرھنگی و مناسبات اجتماعی
مردم ايران الزم بنظر می رسد  .چنين تحقيقاتی موجب توجه بيشترمردم به ارزشھای
فرھنگ ملی خواھد شد و نيز ھنرمندان را برای الھام گرفتن از مايه ھای اصيل آن
مدد خواھد کرد.

 -٢٠ھنرھای ملی ازقبيل موسيقی  ،نقاشی  ،معماری  ،ھنرھای دستی و تزئينی
درمجموعه فرھنگ ايرانی مقام خاصی دارند و باين جھت شناخت ھرچه بيشتر اين
ھنرھا با روشھای علمی ضرورت بسياردارد.
برای رسيدن با ين مقصود بايد امکانات بررسی و پژوھش و بازيافتن آن ھنرھا را
فراھم کرد و ازجميع وسايل مناسب برای معرفی و ترويج اين ھنرھا استفاده نمود.
 -٢١آثار تاريخی )اعم از آثار مکتوب ،اشياء  ،بناھا و مکانھای تاريخی ( که
گواه فرھنگ و تمدن و گذشته ايرانيان است بايد بنحوی مورد توجه وبررسی
قرارگيرد که شناخت گذشته تاريخی را آنچنان که بوده است امکان پذير سازد و مردم
ايران وجھان را با اين آثار آشنا کند.
توسعه کاوشھای علمی و جمع آوری ومطالعه اشياء و حفظ و ترميم بناھای
باستانی و مکانھای تاريخی )شھرھا و محله ھا( وممانعت از امحاء و يا خارج کردن
اشياء و آثار ازکشور ،بايد براساس برنامه ھای خاصی انجام گيرد.
فصل سوم
ايجاد تسھيالت برای ابداع ھنری و پژوھش فرھنگی

 -٢٢درروزگا ما که دوره پيشرفتھا و دگرگونيھای سريع است  ،تنھا جوامعی می
توانند با زمان ھمگام شوند ياازآن فراتر روند که درعين آگاھی عميق ازمبانی ميراث
فرھنگی و توجه بخصوصيات آن ،توانائی
خود درنوآوری وسازندگی  ،متکی باشند.
بمنظور پرورش چنين توانائيھائی درتمام زمينه ھای فرھنگ  ،خاصه مظاھری
ازآن که بکمک وسايل جديد اشاعه  ،بجمع کثيری عرضه می شود بايد تسھيالت و
امکانات بيشتری فراھم گردد.
درراه بوجود آوردن اين تسھيالت و امکانات  ،کوششھای زير ضرورت دارد:
 -٢٣تھيه وتنظيم و اجرای طرحھائی بمنظور تأمين وبھبود زندگی ھنرمندان و
نويسندگان و پژوھندگان ) طرحھای مربوط به بيمه ھای اجتماعی – خريد آثار (...و
بموازات آن تھيه طرحھائی بمنظور باالبردن مقام و منزلت اجتماعی ھنرمند
ونويسنده و پژوھنده ازطريق آشناساختن مردم باھميت و تأثيرآثار فرھنگی دررشد و
تحول جامعه .
 -٢٤ياری کردن به توسعه بينش ودانش و پيشرفت کار ھنرمندان  ،نويسندگان و
پژوھندگان بوسايل مختلف ازقبيل  :وضع مقررات و قوانين خاص برای حمايت
ازحقوق مصنفان و ھنرمندان – فراھم آوردن امکانات برای آشنائی بيشتر ھنرمندان

و نويسندگان وپژوھندگان با مسائل ملی ورويدادھای فکری وھنری جھان -توسعه
ارتباط ميان ھنرمندان و پژوھندگان و نويسندگان – کمک به اشاعه شيوه ھای
صحيح معرفی و نقد و ايجاد بازار آثارھنری با توجه باصول مطلوب ومتداول
درجھان .

فصل چھارم
آموزش
-٢٥باتحوالت روزافزونی که درتجليات مختلف انديشه و ذوق آدمی روی
ميدھد آموزش ھنربصورت تخصصی و نيز تربيت ذوق و فکر عامه اھميت خاص
پيدا می کند .ھمچنين لزوم پرورش کسانی که اشاعه فرھنگ کار تخصصی آنان باشد
 ،آشکارمی گردد.
با توجه بمطالب مذکور ،مسائل ذيل مورد توجه قرارمی گيرد:
 -٢٦توسعه و تکميل آموزش تخصصی ھنر ) درحد بيمارستان و دانشگاه ( در
رشته ھای ادبی-
موسيقی – ھنرھای نمايشی – ھنرھای تجسمی و تعيين خط مشی آموزش ھنر
برمبنای نيازمنديھای کشور طی برنامه ھای درازمدت و تأسيس و توسعه مدارس
ھنری براساس اين نيازمنديھا.
 -٢٧آشنا ساختن افراد جامعه با ھنر و کوشش درپرورش ذوق و انديشه و
ھمچنين توجه بافزايش نيازھای ھنری آنان بصورت يک ضرورت فردی واجتماعی تا
آنکه ھنر با زندگی افراد و گروھھای مختلف اجتماعی بياميزد و آنرا پرمعنی تر و
دلپذيرتر کند.
پرورش ذوق عامه بايد از طريق آموزش مدرسه ای ) کودکستان – ابتدائی –
متوسط – عالی ( وبکمک وسايل سمعی و بصری و تشويق محصالن بشرکت در
کوششھای ھنری و نيز از طريق آموزش ھنر درکالسھای آزاد  ،کانونھا ،
باشگاھھای ھنری و  ...انجام گيرد.
وسايل ارتباط جمعی از مؤثرترين عواملی است که می تواند به پيشرفت اين
برنامه ھا درميان طبقات مختلف اجتماعی کمک کند .در برنامه ھای مربوط به
پرورش ذوق و انديشه عامه بايد محيط زندگی و اشياء مصنوع مورد نياز روزانه را
نيز از نظر زيبائی مورد توجه قرارداد و با نظارت در شيوه ھای معماری و
شھرسازی  ،محيطی متعادل و مطبوع بوجود آورد.

 -٢٨توجه بايجاد دوره ھای عالی در دانشکده ھای موجود يا تأسيس مدارس
تخصصی و يا آموزش ضمن خدمت برای تربيت کارگزاران فرھنگی )مديران –
مروجان(.
مراد از کارگزاران فرھنگی افرادی است که رابط ميان ھنرمندان و مردم يا آثار
ھنری و افراد جامعه خواھنده بود و آنان را بشرکت در فعاليتھای فرھنگی تشويق و
ترغيب خواھند نمود.

فصل پنجم
گسترش فرھنگ
 -٢٩تقويت مبانی معنوی زندگی اجتماعی و کمک به رشد و تعالی جامعه از
طريق اجرای برنامه ھای گسترش فرھنگ و تأمين نيازھای فرھنگی نوسوادان از
ھدفھای اساسی سياست فرھنگی است .
برنامه ھای گسترش فرھنگ ازراھھای زيرعملی خواھد شد:
 -٣٠بھره جوئی از وسايل ارتباط جمعی شامل راديو  ،تلويزيون  ،فيلم  ،کتاب ،
روزنامه و مجله  ،صفحه و وسايلی از اين قبيل که فرھنگ را دردسترس ھمگان می
گذارد.
 -٣١ايجاد يا توسعه مراکز فرھنگی و استفاده ازآنھا بعنوان محيطھای مؤثر برای
اشاعه فرھنگ درميان افراد جامعه .
مراکز فرھنگی عبارتند از:
الف  -مدرسه که متداول ترين مرکز فرھنگی است ) کودکستان،دبستان ،دبيرستان
و دانشگاه ( و درنقاطی که از مراکز ديگر فرھنگی بی بھره اند ،دراشاعه فرھنگ
اھميت خاص دارد.
ب  -کتابخانه  ،موزه و تاالرھای نمايش ) سينما ،تئاتر و گالری ( که بايد بعنوان
پايگاه ھای فرھنگی ،ھمه امکانات و وسايل خود را در اجرای برنامه ھای مختلف
اشاعه فرھنگ  ،بکار برند.
ج  -انجمنھا و جمعيتھائی که ھدفشان حمايت ازرشته ھای خاصی ازفرھنگ وھنر
و اشاعه آنست
) انجمنھای ادبی – کانونھای فيلم – انجمنھای دوستداران کتاب
– انجمنھای موسيقی يا تئاتر(...

د  -خانه فرھنگ که ھدفش پرورش ذوق و استعداد و باال بردن سطح فکر و
انديشه افراد و ھمچنين عالقه مند ساختن آنان بشرکت در فعاليتھای اجتماعی است
و بنابر مقتضيات خاص شھر يا روستا ،شکل
ونحوه عمل وامکانات متفاوت خواھد داشت .
ه – خانه جوانان که گروھھای سنی معينی از جامعه را با تجليات فرھنگ آشنا می
سازد و شوق شرکت در برنامه ھای فرھنگی و اجتماعی را درآنان ايجاد می کند.

فصل ششم
فرھنگ ايرانی دررابطه با فرھنگھای ديگر
 -٣٢دردنيای امروز  ،با توسعه روزافزون روابط بين المللی و افزايش نياز
جوامع بروابط اقتصادی با يکديگر ،فرصت و امکانات وسيعی برای بھره گيريھای
متقابل فرھنگی بوجود آمده است  .اکنون  ،کشورھائی که ازميراث فرھنگی بزرگی
برخوردارند می توانند از يکسو فرھنگ صنعتی را که دامنه نفوذ وسيعی يافته است
غنی ترسازند و ازسوی ديگر به فرھنگ باستانی خود جلوه ھای تازه ای بدھند.
کوشش دراين راه گذشته از آنکه به پيشرفت و تعالی فرھنگھا کمک می کند رشته
ھای تفاھم بين المللی ودوستی ملتھا را نيز مستحکم می سازد.
ايران با ميراث گرانقدر فرھنگی خود بايد دراين کوشش که پايه ھای صلح جھانی
و پيوستگی معنوی
ملتھا را استوارمی کند ،سھم عمده ای داشته باشد  .ايران  ،درحوزه جغرافيائی
فرھنگ ايرانی و ميدان نفوذ زبان و ادب فارسی نيز بايد اصول مشخصی را مبنای
کوششھای فرھنگی خود قراردھد.
باتوجه به مسائل مزبور ،خط مشی فرھنگی ايران درخارج از کشور عبارتست از
:
الف  -توسعه و تحکيم روابط فرھنگی متقابل با کشورھای ديگر درزمينه ايجاد
وتقويت تفاھم و نيز
بسط وتوسعه روابط فرھنگی با سازمانھای فرھنگی منطقه ای و بين المللی .

ب  -معرفی و شناساندن ارزشھای فرھنگی ايران بجھان بمنظور غنی ساختن
فرھنگی بشری.
ج  -ايجاد ھمبستگی فرھنگی با کشورھائی که با ايران در ميراث فرھنگی اشتراک
دارند.

فصل ھفتم
ھماھنگی
 -٣٣در راه نيل به ھدفھای سياست فرھنگی  ،ھماھنگی در برنامه ھا و فعاليتھای
فرھنگی سازمانھای مختلف کشور ضرورت دارد.
شورای عالی فرھنگ وھنرتحت رياست عاليه شاھنشاه آريامھر ،وظيفه نظارت
درھمآھنگی برنامه ھای اجرائی مربوط به سياست فرھنگی را برعھده دارد.
 -٣٤وزارت خانه ھای فرھنگ وھنر  ،علوم وآموزش عالی  ،آموزش و پرورش
 ،اطالعات و سازمان برنامه مسئول اجرای اصول سياست فرھنگی می باشند.
 -٣٥سازمانھای فرھنگی غيردولتی بايد دراجرای سياست فرھنگی و پيشبرد
ھدفھای آن شرکت مؤثر داشته باشند وسرمايه گذاری خصوصی دربرنامه ھای
فرھنگی بايد تشويق شود.
 -٣٦شوراھای فرھنگ و ھنر استانھا که طبق قانون شورای عالی فرھنگ و
ھنر وبه تشخيص و تصويب اين شوری در مراکز استانھا تشکيل خواھند شد با توجه
بمقتضيات اجتماعی وفرھنگی محل  ،وظيفه ايجاد ھمآھنگی درفعاليتھای فرھنگی
حوزه خود را بعھده خواھند داشت .

.٤مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرھنگ و ھنر
ماده اول – قانون تأسيس شورای عالی فرھنگ وھنر که به تصويب مجلسين سنا و
شورای ملی رسيده ومنضم به اين دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – ھيئت دولت مأمور اجرای اين قانون ھستند.
١٣٤٦

بتاريخ ھيجدھم تيرماه

شماره  ٣٩٥٢مورخ  ٤٦/٤/٢١دفترمخصوص شاھنشاھی

قانون تأسيس شورای عالی فرھنگ وھنر
ماده اول – دراجرای قانون تشکيل وزرات فرھنگ و ھنر مصوب آذرماه ١٣٤٣
شورايعالی فرھنگ وھنر تأسيس می شود
ماده دوم -شورايعالی فرھنگ وھنر برای منظورھای زيرتأسيس می شود:
الف -ايجاد ھماھنگی درطرحھا و برنامه ھا و اقدامات فرھنگی و ھنری کشور.
ب  -برقراری ھمکاری نزديک ميان تمام سازمانھائی که به فعاليت ھای گوناگون
می پردازند.
فرھنگی وھنری
ج -بررسی و اتخاذ تصميم نسبت بمسائلی که دراين قانون بعھده شورای عالی محول
است .
د -شور با وزير فرھنگ و ھنر درمورد مسائل اساسی فرھنگ وھنر.
ماده سوم – اعضای شورايعالی عبارتند از:
الف -کسانيکه به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضويت شورايعالی را دارا می
شوند بشرح زير:
وزيرفرھنگ وھنر  -وزير آموزش وپرورش – وزيراطالعات  -رئيس فرھنگستان
ايران  -رئيس دانشگاه
تھران  -دبيرکل شورای فرھنگی سلطنتی .
ب ٨ -تا  ١٤نفر از فرھنگيان و ھنرمندان برجسته کشور که به پيشنھاد وزيرفرھنگ
و ھنربا فرمان ھمايونی به عضويت شوری منصوب می شوند .مدت عضويت اعضاء
انتصابی شورايعالی چھارسال و تجديد انتصاب آنان بالمانع است .
ماده چھارم – رياست شورايعالی با وزير فرھنگ و ھنر خواھد بود.
ماده پنجم -جلسات شورايعالی حداقل با حضور دو ثلث اعضاء تشکيل و تصميمات با
کثريت آراء حاضر اتخاذ می گردد.
ماده ششم – وظايف و اختيارات شورايعالی بشرح زير خواھدبود:
-١تأسيس ھرگونه مؤسسه وسازمان آموزشی ھنری درسطح ابتدائی -متوسطه –
عالی وتصويب آئيننامه ھا و نظامات مربوط به تأسيس و چگونگی اداره آنھا.

-٢بررسی و تصويب برنامه ھای آموزشی – دبستان ھا -دبيرستانھا در زمينه مسائل
مربوط به فرھنگ و ھنر با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش.
 -٣تعيين ارزش مدارک تحصيلی و امتيازات مکتسبه افراد درموضوعات ھنری.
 -٤اجازه تأسيس و فعاليت و تعيين شرائط کار انجمنھا – سازمانھاو مؤسسات ملی و
اشخاصی که درزمينه موضوعات مربوط به وظايف قانونی وزارت فرھنگی و ھنر
فعاليت دارند ونظارت برکارآنھا برطبق آئيننامه ھای خاص که به تصويب شورايعالی
خواھد رسيد.
 -٥تعيين شرائط برگزاری ھرگونه جشنواره )فستيوال ( کنگره – نمايشگاه و
مسابقات ياھرگونه جشن ومراسم تجليل و يادبود درباره مسائل مربوط به فرھنگ
وھنر.
-٦تعيين شرائط مربوط بچگونگی اعطای نشان و مدال وعناورين افتخاری و جوائز
درزمينه مسائل فرھنگی وھنری برطيق آئين نامه خاص که به تصويب شورايعالی
خواھد رسيد.
-٧تعيين نحوه استفاده و مصرف وجوه و اموالی که برسم ھديه وبالعوض و بدون
شرط به وزارت فرھنگ وھنر يا شورايعالی ميرسد.
-٨اتخاذ تصميم و اظھار نظر نسبت بمسائلی که وزير فرھنگ و ھنر نظرات صوابی
يا مشورتی شورايعالی را خواستار ميشود.
 -٩اجازه تأسيس شورای فرھنگ وھنر درمراکز استان وشھرستان و تصويب
اساسنامه آنھا.
 -١٠بررسی و اظھارنظر درمورد طرحھای پيشنھادی وزير فرھنگ و ھنر که به
صورت لوايح يا تصويبنامه ھای دولت درزمينه مسائل فرھنگ و ھنری پيشنھاد می
شود.
 -١١تصويب آئيننامه ھای داخلی شورايعالی .
ماده ھفتم – انجمن ھا ومؤسسات خصوصی و اشخاص که برخالف بندھای
 ٤و ٥ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورايعالی رفتارنمايند اجازه نامه يا
پروانه فعاليت و کارآنان از طرف شورايعالی لغو خواھد شد.
مأمورين انتظامی مکلفند در موارد فوق بتقاضای وزارت فرھنگ وھنر از ادامه
کار و فعاليت اين قبيل انجمن ھا و مؤسسات خصوصی و اشخاص جلوگيری نمايند.
ماده ھشتم – آئيننامه ھای اجرائی اين قانون پس از تصويب شورايعالی قابل اجرا
خواھد بود.

ماده نھم – کليه قوانين و مقرراتی که مغايربا اين قانون می باشد ازتاريخ تصويب
اين قانون ملغی می گردد.
ماده دھم – وزارت فرھنگ و ھنرمأمور اجرای اين قانون است .
قانون باال مشتمل بر ده ماده که درجلسه روز سه شنبه ششم تيرماه يکھزار و سيصد
و چھل وشش به تصويب مجلس شورای ملی رسيده بود درجلسه روز چھارشنبه
چھاردھم تيرماه يکھزار و سيصد وچھل وشش شمسی به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا – مھندس شريف امامی
اصل فرمان ھمايونی وقانون دردفتر نخست وزيراست .
نخست وزير
نقل از شماره  ٤٧/٥/٧-٦٨٣٠روزنامه رسمی

 .٥از مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرھنگ وھنر
) -(١شورايعالی فرھنگ وھنر
 – (١)-١مرکز مطالعات و ھماھنگی فرھنگی
ھدف :
 بررسی درمسائل کلی مربوط به زمينه ھای اجرائی اصول چھارگانه سياستفرھنگی کشور
 بررسی درچگونگی ايجادھماھنگی در طرحھا و برنامه ھا و اقدامات وفعاليت ھای فرھنگی کشور
 شناخت طرح نشر مسائل اساسی در فرھنگ امروز ايران و جھان.وظايف :
 تمرکز مطالعات و ھماھنگی ھای فرھنگی از طريق بررسی و پژوھشھایمستمر و تھيه وتنظيم طرحھای مختلف در زمينه چگونگی شيوه ھای مؤثر
در:
 اشاعه فرھنگ در جوامع شھری و روستائی. احياء آن دسته از ميراثھای فرھنگی که درجھت تحوالت جامعه امروز ايرانباشد

-

-

-

ابداع و نوآوری فکری
شناسائی فرھنگ ملل و شناساندن فرھنگ ايران به جھانيان
تھيه طرحھای ھماھنگی برنامه ھا و فعاليت ھای فرھنگی کليه سازمان ھای
دولتی و غيردولتی
تھيه طرحھا و پيشنھادھائی که ايجاد دلبستگی به ارزشھای فرھنگی و
تحرک بيشتر در اشاعه فرھنگ و پرورش شخصيت اساسی مطلوب را
درافراد موجب شود.
ايجاد ھمگامی و ھماھنگی بين کليه برنامه ھا و فعاليتھای فرھنگی سازمان
ھای دولتی بخصوص وزارتخانه ھای فرھنگ وھنر ،آموزش و پرورش ،
علوم وآموزش عالی ،اطالعات ،تعاون وامور روستاھا.
نظارت بر چگونگی مراحل اجرائی برنامه ھای فرھنگی.
ايجاد ھمکاری و ھمفکری با سازمان ھای مختلف برای فراھم ساختن زمينه
ھای اجرائی تصميمات و مصوبات شورای عالی فرھنگ وھنر.
 (٨)-٣دفتر مطالعات و برنامه ريزی فرھنگی
وظايف:
انجام مطالعات مربوط به دورنگری و برنامه ھای درازمدت فرھنگی.
بررسی برنامه ھای الزم جھت پيشرفت و توسعه فعاليتھای فرھنگی وھنری
تنظيم برنامه ھای فرھنگی وھنری باتوجه به امکانات و احتياجات فرھنگی
وھنری کشور
تشخيص و پيشنھاد اولويت برنامه ھای فرھنگی وھنری
تعيين وپيشنھاد اولويت طرحھا
ابالغ برنامه ھای فرھنگی وھنری به واحدھای تابع ومؤسسات و
آموزشگاھھای ھنری
ھمکاری با مؤسسات وواحدھای برنامه ريزی فرھنگی و ھنری درايران
درزمينه طرحھا و اقدامات مشترک.
بررسی در زمينه نيروی انسانی درارتباط با فعاليتھای فرھنگی وھنری.
جمع آوری آمار و اطالعات از فعاليتھای فرھنگی و ھنری کشور و ايجاد
نظام ھماھنگ آماری در واحدھای تابع ووابسته به وزارت فرھنگ وھنر.
استخراج و تنظيم و تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شده و نتيجه گيری
و انتشار آنھا.
ارزشيابی فعاليتھا و طرحھای اجرائی.
ايجاد سيستم اطالعاتی مديريت وپی گيری عمليات.
ايجاد مرکز اسناد و مدارک فرھنگی درچھارچوب ھمکاری با يونسکو و
کشورھای آسيائی و ازاين طريق به وجود آوردن امکاناتی جھت تحقيق و
پژوھش برای عالقمندان ايرانی و آسيائی به مسائل مربوط به فرھنگ و
ايجاد تسھيالت برای برنامه ريزی فرھنگی.
ھمکاری با مؤسسات تحقيقاتی فرھنگی خارج ازکشور.

-

تحقيق درباره عناصر جديد فرھنگی وھنری و تنظيم طرحھا و پيشنھادھا با
ھدف تائيد و تقويت برخی از اين عناصر در صورت لزوم.
بررسی جھت تنظيم طرحھای اجرائی بمنظور اشاعه و ترويج عناصر زنده
ميراث فرھنگی براساس شناسائی آنھا با ھمکاری واحدھای مربوط ديگر.
بررسی تأثيرات فرھنگی جنبه ھای مختلف روند صنعتی شده درجامعه درحال
تحول ايران بمنظور تنظيم برنامه ھای متناسب فرھنگی با ھمکاری واحدھای
ذيربط.
بررسی جوانب آموزش مداوم درزمينه مسائل وفعاليتھای فرھنگی وتھيه
طرحھای مناسب اجرائی.
تحقيق درباره وظايف و امکانات فرھنگی شھرھا به ويژه شھرھای جديد و
ھم چنين تأثيراتی که شھرنشينی درزندگی فرھنگی افراد می گذارد.
بررسی مسائل مربوط به برنامه ريزی منطقه ای در زمينه فرھنگ و ھم
چنين ابعاد فرھنگی توسعه و تنظيم طرحھای اجرائی درصورت لزوم.
بررسی گرايشھا و تمايالت فرھنگی جوانان.
بررسی تأثير ارتباطات فرھنگی بين المللی و به ويژه ماھواره ھا در رابطه با
وضع فرھنگی ايران و تنظيم پيشنھادھا و طرحھائی جھت تنظيم چگونگی
برخورد با مسائل فرھنگی در ارتباطات بين المللی.
بررسی راھھای توسعه و نيز ايجاد زمينه ھای الزم برای اشاعه فرھنگ
ايران در خارج با ھمکاری واحدھای ذيربط.
بررسی مسائل و جبنه ھای مختلف خرده فرھنگھا.
بررسی تأثيربرنامه ھای اجتماعی واقتصادی وفرھنگی درايجادعناصريکسان
بين خرده فرھنگھا.
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