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Introduction
The purpose of this article is to investigate the discourse of cultural policy in Iran. Confronting modernity and the
process of governmentalizing of the state in contemporary Iran was companioned by many transformations, events,
and changes. Iran's military confrontation with modernity and the recognition of political, economic, and cultural
backwardness in comparison with Europe has led to a variety of discourses in response to this question: “why are we
lagging behind?” In order to change in governmental rationality and transition from the pastoral model to the modern
political order, some attempts were begun. Ideal of these discourses that each of them sought to the stabilization of
new meaning and transition from the old pattern was Nation-State Building. The rule of culture in the re-engineering
of the spirit of the society and nation-building was very important. Mashrooteh, Pahlavi, and Islamic Republic of
Iran, as three leftover states (in the Foucauldian sense) from the state-nation-building legacy in contemporary Iran,
employed common cultural-rational and different cultural-technological policies to reflect on national identity. The
cultural policy discourse of state, which was emerged as the unrivaled discourse and supported by economic and
political structures, endeavored to impose cultural regularity in order to accelerate and facilitate the reflexive process
of national identity. This discourse form the cultural component of Iranian identity. In this study, Jim McGuigan's
classification of cultural policy, which is based on three stating, market, and civil-communicational policies, has been
used. Here, the stating cultural policy discourse is applied as research direction.

Material & Methods
In this article, we have attempted to analyze this
discursive order through the method of Laclau and
Moffa's Discourse Analysis. Therefore, through the
laws and state statutes since the establishment of the
Legislative Assembly (1285) to the present, we have
analyzed the abovementioned discourse.
Discussion of Results & Conclusions
The results of the paper indicated that in all three
periods, the government has been the central and the
defining part of cultural policy. The discourse of the
state and cultural policy in Iran was articulated in the
Mashrooteh, re-established with emphasis on
exhibitive and cultural policies in the Pahlavi
government, and the same trend continued with the
emphasis on cultural engineering in the Islamic
Republic of Iran. The stating cultural policy discourse
in the Mashrooteh was articulated with the signifiers of
"compulsory education", "public schools", "legal
press", "cultural freedom", "history of Iran" and
"Persian language" around the central signifier of

"culture development". Therefore, this period have
been called as the emergence of cultural political
discourse. This discourse was rearticulated in the
Pahlavi government with emphasis on exhibitive
cultural policy. In this period the central signifier of
"unified national culture" determined signifiers such as
"nationalism", "anti-Arabism", "archaism", "linguistic
assimilation", "westernization and modernity" and
"uniform costume". Therefore, we have called this
period as a discourse of stating cultural policy with
emphasis on exhibitive cultural policy. The same
procedure has continued with emphasis on cultural
engineering in the Islamic Republic of Iran. In the
latter, the discourse of exhibitive cultural policy has
continued by articulating the signifiers of
"revolutionary
spirit",
"multicultural
identity",
"scientific and cultural development", "Persian
language", "promotion of virtue and prevention of
vice", "spirituality," and "family" around the central
signifier of Islamic-Iranian culture. What is important
in this articulation and re-articulation process is that the
culture has been the unifying signifier for all the
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negative and positive programs of the stating cultural
policy discourse. For this reason, the culture has not
only considered as an instrument, but also it has
intrinsic and immanent relation to the practices of the
government. Thus, the emergence of cultural policy
discourse was a rational product of confrontation with
modernity in Iran.
Keywords: Governance, State, National Identity,
Cultural Policy Discourse, Cultural Pluralism.
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چكیده
هدف این مقاله واكاوي گفتمان سياست فرهنگي در ایران است .نقطۀ آغاز این امر ،رویارویي ایرانيان با مدرنيته بود .رویارویي نظامي ایران با
مدرنيته و پيبردن به عقبماندگيهاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي در مقایسه با اروپا ،گفتمانهاي متنوعي را در جهت پاسخگویي به سؤال
«چرا عقب افتادهایم؟» پدید آورد و تالشهایي مبتني بر دولت  -ملتسازي براي تغيير در عقالنيت حکومتي و رسيدن به سامان سياسي مدرن
آغاز شد .جایگاه فرهنگ در این بازمهندسي روح جامعه بسيار اهميت داشت .مشروطه ،پهلوي و جمهوري اسالمي ایران بهمنزلۀ سه دولت (به
معناي فوكویي) برجايمانده از ميراث دولت  -ملتسازي در ایران ،سياستهاي فرهنگي مشترک و سياستگذاريهاي فرهنگي متفاوتي را
براي بازاندیشي در هویت ملي ایراني به كار گرفتهاند .هدف این مقاله ،واكاوي این نظم گفتماني با استفاده از روش تحليل گفتمان الكالئو و
موفه ( )9979است؛ بنابراین ،به كمک قوانين و اساسنامههاي دولتي از زمان تأسيس مجلس شوراي ملي ( 9217هـ .ش ).تا به امروز ،گفتمان
ذكرشده تحليل شد .نتایج مقاله نشان ميدهند در هر سه دورۀ بررسيشده ،دولت ،محور و معنادهندۀ سياستگذاريهاي فرهنگي بوده است.
گفتمان سياست فرهنگي دولتي در ایران در دولت مشروطيت مفصلبندي و در دولت پهلوي با تأكيد بر سياست فرهنگي نمایشي
بازمفصل بندي شد .در دولت جمهوري اسالمي ایران نيز همين روند با تأ كيد بر مهندسي فرهنگي ادامه پيدا كرده است.
واژههای کلیدی :حکومت مندي ،دولت ،هویت ملي ،گفتمان سياست فرهنگي ،تکثر فرهنگي
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مقدمه و بیان مسئله

دولت ميداد .پادشاه كه دیگر اقتدار و مشروعيت پيشين خـود

این پژوهش تبار امروزي سياست فرهنگي در ایران را بررسـي

را از مناب سنتي و پيشامدرن نميگرفت بهناچار به دولتمـرد

مي كند؛ با این استدالل كه در سطحي كلي و جهاني تحـوال

تبدیل شد.

نظري و اجتماعي ناشي از مدرنيته ،بهویـژه در نيمـۀ دوم قـرن

به تعبير فوكو ( )9976در اروپاي قرن شـانزدهم در نتيجـۀ

نظريِ ناشي از ظهـور انسـانشناسـا و

جایگزیني فئوداليسم با دولت حاكم و نهضـت اصـالح دینـي،

اجتماعي كه سبب ظهور دولتهاي امـروزي شـدند،

رفتهرفته پادشاه به جاي امير و حاكم جاودان ،در قامـت مـدیر

خاســتگاههــاي اصــلي سياســتهــاي اجتمــاعي و فرهنگــي را

ظاهر شد .این عقالنيت جدید و شيوۀ جدید قدر ِ برخاسـته

تشکيل ميدهند؛ بنابراین ،ظهـور مفهـوم سياسـت فرهنگـي را

از آن  -كــه دیگــر جاودانــه و متــافيزیکي نبــود  -بایــد بــه

باید به پيدایش حکومتمندي و تشکيل دولـت  -ملـتهـا در

روشهاي مختلف اعمـال مـيشـد .بسـتر اجتمـاعي كـه ایـن

برگردانـد (فوكـو،

از دل آن بيــرون آمــد ،حاصــل ظهــور و گســترش

نوزدهم ،یعني تحوال
تحوال

نتيجۀ ظهور مدرنيته ،بهویژه مدرنيتۀ سياسـي

تغييــرا

9976؛ سينگ9976 ،؛ مکگویيگان9911 :؛ فاضلي و قليچ .)9972 ،ایـران

ســرمایهداري و نئوليبراليســم ،مطــرحشــدن اقتصــاد سياســي و

نيز بهمنزلۀ كشوري كه نوعي از مدرنيته را تجربه كـرده اسـت،

شکلگيري دولت  -ملت بهمنزلۀ اصـليتـرین واحـد سياسـي

نبوده است .بر این اساس چنين اسـتدالل

اهميت

فارغ از این تحوال

امروزي بود .در چنين شرایطي شيوه هاي اعمال قدر

ميشود كه تبار امـروزي سياسـت فرهنگـي در ایـران نيـز بـه

پيدا كرد .سياست فرهنگي بهمنزلۀ مهمترین ابـزار اعمـال ایـن

تحوالتي برمي گردد كه در نتيجـۀ ورود مدرنيتـه بـه ایـران در

قدر ِ امروزي ،از دل این تغييرا

معرفتشـناختي ،نظـري و

بنيانهاي حکومتداري ظهور یافتند.

سياسي بيرون آمد؛ بنابراین ،باید به طور مستقيم به سـراغ تبـار

در بستر اجتماعيِ جدیدي كـه مدرنيتـه خلـ كـرده بـود،

امروزي دولت رفـت؛ یعنـي ظهـور عقالنيتـي كـه كردارهـاي

شيوهاي از هدایت رفتار انسانها ظهور كرد كه بر انگـارههـاي

حکومتي در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفـدهم وارد آن

فرهنگيِ متفاوتي نسبت به گذشـته مبتنـي بـود .سرشـت ایـن

شدند و هدایت رفتار در چارچوب چيـزي بـه اسـم «دولـت»

بر پایۀ ادارۀ عمومي انسـان بنـا شـده بـود.

نمایان شد .در این بين ،هدایتِ رفتار دیگران ،تالشي بـود كـه

سياسي خارج ميشد

سعي داشت تا اندازهاي جنبههـاي اندیشـگي رفتـار انسـان را

انگارههاي متفاو

هيچچيز نباید از كنترل و مدیریت قدر

و رفتارها باید هدایت ميشدند .انتظام جدیدي باید بر جامعـه

وف ِ مجموعۀ خاصي از هنجارهـا و در مسـير اهـداف متنـو

اجتمـاعي  -فرهنگـي

شکل دهد و تالش براي كنکاش و هدایت رفتار انسـانهـا در

جوامـ قــرن شــانزدهمي اروپــا ،هویــتهــاي تــازهاي شــکل

مفهوم حکومت نمایان شد .از دیـد آنـان كـه بنـاي حکومـت

(فوكـو9976 ،؛ دیـن9976 ،؛ مـکگویيگـان9911 ،؛ ميلـر و

داشتند ،رفتار انسان چيـزي بـود كـه مـيتـوان آن را تنظـيم و

یودیس)9917 ،؛ هویتهایي كه دیگر بخشي از امپراتوري بزرگ

كنترل كرد ،شکل داد و بهسمت اهداف خاصـي هـدایت كـرد

نبودند و حکمراني دولتي ،دیگر درگير رسـتگاري اتبـاعش در

(دین.)69 :9976 ،

حاكم ميشـد تـا متناسـب بـا تغييـرا
ميگرفتنـد

نبود .نيک خواهي پدرانـۀ حـاكم و پادشـاه جـاي

بــا ایــن پــيشفــرک كــه هرگونــه نظــام برنامــهریــزي و

خود را به عقالنيت حکومتي متجلي در سامان سياسـي دولـت

سياست گذاري در حـوزۀ فرهنـگ ،مسـتلزم در پـيش گـرفتن

امروزي داده بود .هویتها باید به شيوهاي دیگر و این بـار در

انگــارهاي نظــري در برخــورد بــا فرهنــگ اســت ،بنيــانهــاي

فراینــد ســو هســازي امــروزي برســاخت مـيشــدند .قــدر

پوزیتيویستي سياست گذاري این پرسش را پدید آوردند كه آیا

عالم آخر

رؤیتپذیر پادشاه باید جاي خود را بـه قـدر

رؤیـتناپـذیر

دراساس ميتـوان در حـوزۀ فرهنـگ كـه امـري پویـا و غالبـا
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پيشبيني ناپذیر است ،دست به برنامه ریزي و سياسـتگـذاري

 )99-99و بسياري موارد دیگر همگي تغيير و تحوالتي بودنـد كـه

زد؟ پاسخ دولتهاي مدرن به این پرسش مثبت بود؛ این پاسخِ

در نتيجۀ رویارویي با مدرنيته ،صور بندي اجتماعي ،فرهنگـي و

در پـيش گــرفتن سياسـتهــاي فرهنگـي -

سياسي جدیدي را بر جامعـۀ ایـران حـاكم كردنـد؛ امـا نخسـتين

اجتماعيِ خاص بـراي تشـکيل ملـت امـروزي را مشـروعيت

نشانههاي ظهور سياست فرهنگي برخاسته از حکومـتمنـدي بـه

بخشيد؛ این امر نيز مستلزم همگـنسـازي فرهنگـي و هـویتي

معناي امروزي نيز در این دوره بررسي ميشود .تأسيس دارالفنـون

بود؛ بنابراین ،بيشتر سياستهاي فرهنگي ازنظر تـاریخي از دل

و چاپ وقای االتفاقيه در سالهاي بين  9279تا  9293هــ .ش .و

سياستهاي حمایتيِ دولت باليدهاند كه بهطـور معمـول بـراي

تأسيس مدارس و دانشگاههـاي مختلـف در زمـان عبـاسميـرزا،

دولت و یا بـراي هویـت

تأسيس نهادهاي فرهنگي و آموزشي بهوسيلۀ خارجيـان در ایـران،

(سـينگ:9976 ،

اعزام دانشجویان به خارج از كشور ،تأسيس صنعت چاپ ،چـاپ

 .)99در چنين شرایطي ،سياست فرهنگي بـراي همـۀ ملـتهـا

و گسترش مطبوعا  ،ساماندهي رسمالخط فارسي ،ترجمۀ متـون

دولتها و ملتهـا در ایـن زمينـه

از زبانهاي مختلف ،بازخواني تاریخ ایـران (ر .ک .آبراهاميـان،9916 ،

در شـيوههـاي

9917؛ ضــياءابراهيمي9976 ،؛ اتــابکي )9979 ،و بســياري مــوارد دیگــر،

مداخلۀ نظام هاي سياسي شان در حوززۀ فرهنگ مربوط ميشد

همگي بهنوعي در چارچوب سياست فرهنگي پيشامشـروطه قـرار

(فاضلي و قليچ.)97 :9972 ،

ميگيرند؛ بنابراین ،ایـدۀ اصـلي پـژوهش حاضـر ایـن اسـت كـه

مثبـت ،ضــرور

اهداف طراحي قدر

ملي یا قدر

ملي یا یکپارچگي ملي تصویب و اجرا ميشوند
امري ساختاري بود .تفاو

بيشتر از دخالتكردن یا نکردن آنها ،به تفـاو

مدرنيتــه در ایــران نيــز بــر بســتر تــاریخي رویــارویي بــا

سياستگذاري و برنامهریزي در حوزههاي اجتمـاعي و فرهنگـي

تحوال  ،چالشها و بحرانهاي مختلفي در قرنهاي  92و 99

(به معناي امروزي آن) در ایران نيز ازنظر منطقي بـا ورود مدرنيتـه

هـــ .ش( .در خــالل جنــگهــاي ایــران و روس) و همنــون

همراه بوده است .ورود رسمي دولت به حوزۀ فرهنگ در ایران را

گسست تاریخي خشني تجربـه شـد (ضـياءابراهيمي)93 :9976 ،؛

باید به زمان انقالب مشروطه ( 9217هـ .ش ).برگرداند؛ زماني كه

تحوالتي كه به خل و بازبينيِ بسياري از مفاهيم و پدیدههـایي

«دولت بهصور رسمي عهـدهدار وظـایف گسـتردهاي در زمينـۀ

نيازمند بود كه تا پيش از رویارویي مذكور ،یا وجـود نداشـتند

آموزش عمومي ،حفظ ميـراث فرهنگـي ،تـأمين اوقـا

فراغـت

یا بهگونـهاي دیگـر درک مـيشـدند .بـازنگري در جغرافيـاي

گــروههــایي از مــردم ،گســترش فرهنــگ مــدرن ،حفاظــت از

سياسي ایران كـه پـيشتـر ایـرانزمـين و یکـي از اقلـيمهـاي

ارزشهاي دیني و اخالقي و بسياري فعاليتهاي فرهنگـي دیگـر

هفتگانه پنداشته ميشد و تبدیلشدن به ایران كنوني ،برآمدن

شد .با شکلگيري دولت مدرن در زمان رضاشاه بر مداخلۀ دولت

مفهوم ملت ایران به جاي امت اسالمي ،خارجشدن دایرۀ علـم

در حوزۀ فرهنگ و جامعه بسيار افزوده شـد .از آن زمـان تـاكنون

از علوم اسالمي و تسري آن به منوراالفکارهایي كه با اروپـا و

سياست فرهنگي یکي از مهمترین اركـان نظـام سياسـي در ایـران

غرب تماس داشتند ،حركت تدریجي از مدرسـه  -مکتـب بـه

بوده است» (فاضلي و قليچ)91 :9972 ،؛ درنهایت ،هـدف اصـلي ایـن

دارالفنون و دانشگاه كه سبب تقليل منزلت دانشمندان دینـي از

پژوهش ،كاوشـي گفتمـاني در پيونـدهاي نظـم فرهنگـي و نظـم

علما به روحانيان شد ،تشـکيل مجلـس شـوراي ملـي ،ظهـور

سياسي در ایران امروزي است و سؤال اصلي این خواهد بـود كـه

از سياست كـه بـر كوشـش مـردم بـراي بـه

گفتمان سياست فرهنگي در ایران چه معناهایي را برساخته و چـه

خدمت گرفتن دولت در پيشبرد مناف همگاني ملت مبتني بود،

معناهایي را طرد كرده اسـت؟ همننـين اینکـه گفتمـان سياسـت

شخصـي پادشـاهان بـه

فرهنگي در ایـران چگونـه بـا سياسـتهـاي دولتـي ارتبـاط پيـدا

برداشتي متفاو

تغيير معناي دولت از بخـت و رـرو
نهادي پابرجا براي پيشبرد مناف

همگـاني (تـوكليطرقـي:9977 ،

ميكند؟

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)97شماره سوم ،پایيز 9977
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پیشینۀ پژوهش

سياسـتگـذاري فرهنگـي ایـران بعـد از انقـالب اسـالمي» از

عموم پژوهش هایي كه سياست فرهنگـي در ایـران را بررسـي

مشــبکي و خــادمي ( )9919و همننــين پــژوهش «واكــاوي

كردهاند ،به این مسئله معطوف بودهاند كه این سياستها تا چه

سياستگذاري فرهنگي در جمهوري اسالمي ایران (آسـيبهـا

حد در برساخت هویت ملي مؤرر واق شدهانـد یـا در تحقـ

و راهبردهــا)» از شــریفي و فاضــلي ( )9979و پایــاننامــۀ

این امر ناتوان بوده اند .نگاه پاتولو یـک و آسـيبشناسـانه بـه

كارشناسيارشد با عنوان «آسيبشناسي سياستهـاي فرهنگـي

سياست فرهنگي و رویکـرد مـدیریتي و نـه انتقـادي بـه ایـن

جمهوري اسـالمي ایـران» از حسـيني ( ،)9976بـا رویکـردي

مقوله ،ویژگي اساسي پژوهشهاي ذكرشـده اسـت .فاضـلي و

مــدیریتي و مبتنــي بــر آســيبشناســي سياســت فرهنگــي،

قلــيچ ( )9972در كتــاب نگرشــي نــو بــه سياســت فرهنگــي:

آسيبشناسي تدوین و شيوههاي اجرا و ارزیابي سياسـتهـاي

فرهنگـي ،بـا واكـاوي

فرهنگي در ایران مطرح شده است .این پژوهشهـا بيشـتر بـه

سياست فرهنگـي از دیـدگاه مطالعـا

سياست فرهنگي در ایران ،سعي كـردهانـد رویکـرد مطالعـا

سياستگذاري معطوف بودهاند تا سياست فرهنگي و در عمل،

فرهنگي را جـایگزین رویکـرد مـدیریتي حـاكم بـر سياسـت

خوانش انتقادي را منتفي كرده اند .خوانش انتقادي از سياسـت

سياسـت

فرهنگي ،از بنيان هاي پژوهش حاضـر اسـت كـه در ایـن سـه

فرهنگي در ایران كنند و سویهاي انتقادي به مطالعا

فرهنگي ببخشند .مهم ترین چالشهایي كه در این كتاب پـيش

پژوهش از آن غفلت شده است.

روي سياست فرهنگي در ایران برشمرده شده است ،عموما بـه

ئونگ و لي )2009( 9در پـژوهش «سياسـت فرهنگـي در

سياست فرهنگيِ ایران دربارۀ نظم جدید جهاني معطوف است

جمهوري دموكراتيک خل كره» ،بنيانهاي فرهنـگ و جایگـاه

و در زمينۀ چالشهاي دروني سياست فرهنگي در ایران بحـ

سياست فرهنگي در كرۀ شمالي را بررسي كـردهانـد .براسـاس

زیادي مطرح نشده است.

نتایج پژوهش آنان ،سياست فرهنگي در كرۀ شـمالي سـویهاي

صدی سروستاني و زائـري ( )9917در پـژوهش «بررسـي

كامال دولتي داشته است و در جهت خل آراري عمل ميكنـد

گفتمانهاي فرهنگي پساانقالبي و روندهاي چهارگانۀ مؤرر بـر

فرهنـگ و

كه بازنماگر ملت ،پرولتاریا و انقالبيـانانـد .وزار

كرۀ شمالي متولي اصلي امور فرهنگي در این كشـور

سياســت فرهنگــي در جمهــوري اســالمي ایــران» ،نگــاهي

مسافر

پاتولو یک به سياست گذاري فرهنگي و پيامـدهاي آن دارنـد.

است و هدف اصلي از سياست فرهنگي ،ایجاد ملت انقالبـي،

آنان چهار نگاه توسعه اي ،ایدئولو یک ،مليگرایانه و مکانيکي

ملي و پرولتري است.
2

را بر سياست فرهنگي در ایران حاكم ميداننـد .براسـاس ایـن

دوبویس ( )2015در پژوهش «ر یمهاي سياست فرهنگي

پژوهش دو گفتمان اصليِ انقالبي  -سنتي و توسعهاي  -ليبرال

در اروپاي غربي» رابطۀ سياست فرهنگي با تاریخ سياسي ملـي

بر سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ایران حاكم بـوده اسـت

و زمينه هـاي فرهنگـي ملـي در كشـورهاي اروپـاي غربـي را

كه بـر مبنـاي چهـار نگـاه یادشـده سياسـتهـایي را اجرایـي

بررسي ميكند .او با بررسي ر یـمهـاي سياسـت فرهنگـي در

كــردهانــد .از دیــد آنــان ملــيگرایــي ،نگــاه ایــدئولو یک و

كشورهایي همنون فرانسه ،فنالند و آلمان در پي تشریح ایـن

همگونسازي ویژگيهاي اصلي ایـن سياسـتهـا هسـتند كـه

مســئله اســت كــه چگونــه ر یــمهــاي سياســت فرهنگــي

درنهایت ،تکثر فرهنگي را به حاشيه راندهانـد و بـا تأكيـد بـر

منعکسكنندۀ تاریخهاي ملت و دولتسازي ،پيکرهبنـديهـاي

راهبرد تهدیدپنداريِ تفاو هاي فرهنگـي سـبب رواج نـوعي

نهادي و حالت هاي خـاص حکومـت بـراي هـر كشـورند .او

اجبار فرهنگي شدهاند.

عالوه بر اینکه سياست فرهنگي را با دولت و ملتسازي [كـه

در پــژوهش «بررســي آســيبشناســانۀ سياســتهــا و

Jeong & Lee
Dubois

1
2
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دراساس امري امروزي است] مرتبط ميكند ،نقش تعيينكنندۀ

قدرتي رهنمون شد كه ميتوان حکومت ناميد؛ تفوآ بر تمامي

دولت در سياست فرهنگي را نيز تأیيد ميكند.

انوا دیگر قدر  ،یعني حاكميت و انضباط كه سـبب تکـوین

الخطيب و هامرسولد )2010( 9در پژوهش «مقدمـه اي بـر

و توسعۀ مجموعـۀ كـاملي از دسـتگاههـا و ابزارهـاي خـاص

سياستهاي فرهنگي در الجزیره ،مصـر ،اردن ،لبنـان ،مغـرب،

حکومت و نيز تکوین و توسعۀ مجموعـۀ كـاملي از دانـشهـا

فلسطين ،سـوریه و تـونس» ،بـا بررسـي بنيـان هـاي سياسـت

شد .سرانجام ،منظور از حکومتمندي عبار

است از فراینـد

فرهنگي در جهان عرب ،به این نتيجه رسيدهاند كـه در بيشـتر

یا نتيجۀ فرایندي كه ازطری آن دولت عادل قرون وسـطي كـه

این كشورها نوعي سياست فرهنگي ملي حاكم بوده اسـت كـه

در سدۀ پانزدهم و شانزدهم به دولـت اداري بـدل شـده بـود،

سياستي امروزي و متناسب با واقعيت هاي ساختارهاي دولتـي

بهتدریج حکومـتمنـد شـد (فوكـو .)269 :9976 ،از دیـد فوكـو

است؛ زیرا سياست فرهنگي ملـي در ایـن كشـورها ،بـر پایـۀ

حکومت تالشهایي براي شکلدادن به وجوه رفتار انسـان بـر

وجود یک دولت  -ملت و نهادهـاي آن و ایـدۀ هویـت ملـي

طب مجموعهاي از ویژگيها و هنجارهاي خاص براي اهدافي
مشخص صور

شکل گرفته است.

ميدهد (.)Marston & McDonald, 2006

در ادامۀ كار فوكو ،ميشل دین مفهـوم تحليـل حکومـت را
حكومتمندی

مطرح كرد .ازنظر دین ،سرشت حکومتمنـدي امـروزي ،ادارۀ

تبار امـروزي سياسـت فرهنگـي بـه نـوعي بـه ظهـور مفهـوم

عمومي انسان است .حکومت امـروزي ،خواسـت افراطـي بـه

حکومتمندي برميگردد .ابتدا ميشل فوكو ( )9976این مفهوم

حکمراني بر دیگران است؛ زیـرا هـيچچيـز نبایـد از كنتـرل و

2

سياسي خارج شود .بر این اسـاس ،حکومـت

را مطرح كرد و پس از او ميشل دیـن ( )9976و تـوني بنـت

مدیریت قدر

( )2007آن را بسط دادنـد .حکومـتمنـدي وا هاي اسـت كـه

ممکن است «هر نو فعاليتِ كموبيش حسابشـده و عقالنـي

فوكو ميسـازد تـا تکنيـکهـا و عقالنيـتهـاي گونـاگوني را

باشد كه ازسوي تعدادي از سازمانها و مؤسسا

با استفاده از

توصيف كند كه دولتها به كمک آنها خودشان را موظـف بـه

تنوعي از تکنيکها و اشکال دانش انجام ميشود كه سعي دارد

حفظ و بهبود شـرایط زنـدگي شهروندانشـان مـيكننـد .خـرد

از راه كاركردن روي خواستهها ،مطلوبا  ،عالیـ و باورهـاي

[مصــلحت] دولــت ،پلــيس و در نيمــۀ دوم ســدۀ هجــدهم،

كنشگران گوناگون در راسـتاي اهـداف مشـخص ولـي رو بـه

جمعيت ،دریافتهاي متفـاوتي بودنـد كـه ازطریـ آنهـا هنـر

تغيير و با مجموعۀ متنوعي از پيامدها ،ارـرا

نسـبتا

حکومتكردن ساخته و پرداخته شد (ميلـر .)279 :9917 ،منظـور

پيش بينينشده ،رفتار را شکل دهد» (دین)66 :9976 ،؛ به عبار

از كلمۀ حکومتمندي سه چيز است :نخست ،مجموعـهاي از

دیگر ،اساس حکومت كردن بر دیگران این اسـت كـه افـراد و

نهادها ،رویهها ،تحليلها و تأمال  ،محاسبهها و تاكتيکهـایي

جم ها چه كسي باید باشند .دین مفهـوم تحليـل حکومـت را

را

بــراي تحليــل كردارهــایي بــه كــار مـيبــرد كــه ســعي دارنـد

امکانپذیر ميكنند؛ قدرتي كه هدف اصلياش جمعيت ،شـکل

انتخابها ،مطلوبا  ،خواستهها ،نيازها ،تمایال

و سبکهـاي

اصــلي دانشــش اقتصــاد سياســي و ابــزار تکنيکــي ذات ـياش

زندگي افراد و گروه ها را شکل دهنـد ،بسـيج كننـد ،الگومنـد

سازوكارهاي امنيتانـد .دوم ،گـرایش و خـط نيرویـي كـه در

سازند و روي آنها كار كنند؛ بنابراین ،دیدگاهي است كه سـعي

سرتاسر غرب و از دیرباز ،بيوقفه بهسـمت تفـوآ آن نـو از

حکومــت ،سياســت و مــدیریت را بــه فضــاي

كه اِعمال این شکل كامال خاص و هرچنـد پينيـدۀ قـدر

دارد ســؤاال

و تبعـا

بدنها ،حيا ها ،خودها و افراد پيوند بزند (دین.)93 :9976 ،
Al Khatib, Hamersveld
Bennett

1

2

در ادامۀ این مسير مبناي اصلي نظریۀ توني بنـت ،روایـت
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فوكو دربـارۀ تـاریخ حکومـتمنـد شـدن دولـت در غـرب و

هيچیک از رشتهها تعریف واحدي [از فرهنگ] ارائه نميدهند

 .)Bennett,بنـت در

تا همۀ دستاندركاران در آن رشـتههـا بتواننـد آن را بـه یـک

مقالۀ فرهنگ و حکومتمنـدي ،تعریـف دیـن از حکومـت را

تعریف قابلارجا تبدیل كنند؛ با وجود این ،به نظر مـيرسـد

مفروک ميگيرد و مؤلفۀ فرهنگ را به آن مـيافزایـد؛ زیـرا از

گرایش هاي خاصي در رشته هاي مختلف وجود دارد تا تأكيـد

دید او ،دین جایگاه فرهنگ را در تحليـل دولـت و حکومـت

بيشتري بر برخي تعـاریف نسـبت بـه دیگـران داشـته باشـند»

مشخص نکرده است و به مفهوم فرهنگ یا چگونگي نقش آن

(.)Gray, 2010: 219

تعریف دین از حکومتمندي است

(2007

در تجزیه و تحليل دولت اشارهاي نمـيكنـد (
 .)622بنت با این كار ،دوباره مطالعا

Bennett, 2007:

در هر حال ،فرهنگ چه در معناي شيوۀ زندگي آنگونه كه

فرهنگي را بهطـور عـام

در انسانشناسي فرهنگي تعریف ميشود ،چه در مقـام پدیـدۀ

در امتداد كار فوكو و بهطور خاص در جنبش جدید مطالعـا

اجتماعي مدنظر جامعهشناسان فرهنگ ،چه بهمنزلۀ فراینـدهاي

سياست فرهنگي در جامعـۀ غربـي (بـين سـالهـاي  9713تـا

معناسازي مدنظر جامعهشناسي فرهنگي و چه در مقـام امـري

 .)Wang,همــان گونــه كــه

فرهنگي بدان نگریسته ميشود،

 )9773تجهيــز كــرد

(2017: 215

سياسي آنگونه كه در مطالعا

مکگویيگان ( )9911نيز اشاره ميكند ،چشمانـداز فوكـویي -

دیگر همنون دوران پيشامدرن فهميده نمي شـود .فرهنـگ در

بنتي ،بهویژه بـا توجـه بـه ميـانجيگـري گفتمـاني كردارهـاي

دنياي مدرن برخالف دنياي پيشـامدرن دیگـر امـري مسـتقل،

اجتماعي و پيوند دانش و قدر  ،ابزارهاي تحليلي مناسـبي را

ناخودآگاه ،خودبـهخـودي و پيشـيني نيسـت؛ بلکـه مقولـهاي

براي تحليل جایگاه فرهنگ در دوران پس از مدرنيته و ارتباط

كم وبيش آگاهانه ،سازمانیافته و در چـارچوب نظـام سياسـي

در قالب

دولت  -ملـتهاسـت (فاضـلي و قلـيچ .)97 :9972 ،انگـاره هـاي

سلطه  -هژموني  -حکومتمندي (گفتمان) با قدر

نظري امروزي دربارۀ فرهنگ ،دیگر فرهنگ را امـري از پـيش

مفهوم سياست فرهنگي در اختيار قرار ميدهد.

تعيينشده ،تغييرناپذیر و مستقل فرک نميكنند؛ بلکه فرهنـگ
سیاست فرهنگی

قابليت دستکاري ،مدیریت و مهندسي را دارد؛ بنابراین ،بـراي

«اگر فرهنگ نمونهاي از یک مفهوم اساسا موردمناقشـه باشـد،

درک فرهنگ بهگونهاي كه با سياست فرهنگـي مـرتبط باشـد،

باید انتظار داشت كه تعاریف متعددي از این كلمه در ادبيـا

ضروري است فرهنگ را بيشتر از آنکه كيفيتي در نظر بگيـریم

وجود داشته باشـد؛ در عـين حـال انتظـار مـيرود كـه روش

كه از پيش داده شده است ،منبعي بينگاریم كه مـيتـوان آن را

غيرمبهم و قطعا هيچ روش تجربياي براي تعيين بسـندگي یـا

بسط و توسعه داد (روزنشتاین.)93 :9976 ،

;Gallie, 1995

در تعریفــي كل ـي ،ميلــر و یــودیس ( )9917ب ـين دو بعــد

)in:؛ بـه ایـن ترتيـب ،دليـل خاصـي بـراي

زیبایيشناختي و انسانشناختي فرهنگ تمایز قائـل مـيشـوند.

فهرستكـردن تعـاریف مختلـف اسـتفادهشـده از فرهنـگ در

در جهان زیبایيشناسـانه ،فرهنـگ نشـاندهنـدۀ تفـاو هـا و

رشته هاي مختلف وجود ندارد« :آننه بالقوه مفيدتر مي نمایـد،

شباهتها در زمينۀ ذائقه و منزلت درون گـروههـاي اجتمـاعي

نشاندادن این امر است كـه ایـن تعـاریف زمـاني كـه مسـائل

است و بُعد انسانشناختي فرهنگ بر شيوۀ زندگي و چگونگي

فرهنگي با تهدید [و چالش] روبهرو هستند ،چگونه بـر آننـه

زیستن ما ناظر است و با آن دسته از معاني مکاني و شخصـي

كه در این رشتهها ارزش مطالعه دارد تأرير ميگذارند؛ تعاریف

كه ما را انسان ميسازند ،مرتبط است .در این حالت ،فرهنـگ

مختلفي كه در هر یک از رشتهها [ ]...ارائه ميشوند ،این نکته

امري فردي و بـهطـور مطلـ جهـانشـمول نيسـت؛ بلکـه از

را تأیيد مي كند كه فرهنگ اساسا مفهومي موردمناقشـه اسـت:

رهگذر زبان ،مـذهب ،آداب و رسـوم ،زمـان و فضـا آموختـه

عدمبسندگي این تعاریف وجود نداشته باشـد» (
Gray, 2010: 219

مدرنيته و صور بندي گفتماني سياست فرهنگي :تحليل گفتمان سياست فرهنگي دولتي در ایران

مـيشـود؛ بنــابراین ،بُعـد زیبـایيشــناختي تفـاو هــاي درون
جماعا
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اختصاص دهند (.)Gray, 2012: 214-215

را تشریح ميكند (براي مثـال اینکـه كـدام طبقـه بـه

نظریۀ گفتمان ،بازسياسيكنندۀ حوزۀ فرهنگ است؛ در این

تعریف و پذیرش فرهنگ واال ،سرمایۀ فرهنگي دارد یا ندارد).

معنا ،ایجاد فضاي گفتماني و جهتدهي به رفتارهاي فرهنگـي

را

بهوسيلۀ این فضا ،از مهمترین دستاوردهاي نظریـۀ گفتمـان در

در مقابل ،رویکرد انسانشناختي تفاو هاي بـين جماعـا
تمييز ميدهد و بررسي ميكند (ميلر و یودیس.)27 :9917 ،

سياســت فرهنگ ـي بــهمنزلــۀ شــکلي از سياســتگــذاري

بررسي فرهنگ است (اشتریان .)993 :9979 ،دربارۀ سياسـتگـذاري
فرهنگــي یکــي از عمــدهتــرین موضــوعا ایــن اســت كــه

اجتماعي ،قرائت بشري است كـه ایجـاب مـيكنـد بـه منـاف

سياستگذاري فرهنگي بتواند در درجۀ اول ،در سطحي كـالن

خاص خدمت كند و نقشهـاي خـاص مسـلمي را بـر عهـده

مفاهيم اساسي هویتي یک فرهنگ را ارائه كند؛ در درجۀ دوم،

بنيـادین اسـت؛ درواقـ ،

مفاهيم و جهتگيريهاي جانبي آن را شـکل دهـد؛ در درجـۀ

همـۀ سياســتهــا (ازجملــه سياســتهــاي فرهنگـي) حاصــل

سوم ،مرزهاي فرهنگي را تصریح كند و در درجـۀ چهـارم ،از

قدر اند؛ چون صور بندي ميشـوند تـا بـه اهـداف معينـي

درون آن اعمال ،رفتار ،جریانها ،فعاليـت هـا و سياسـتهـاي

برســند (والتيســون .)933-939 :9976 ،یکــي از اهــداف سياســت

فرهنگي ویژهاي را مطاب با مفاهيم مركـزي گفتمـان فرهنگـي

فرهنگي ،پروراندن هویت هاي اجتماعي و فرهنگـي خـاص و

هدایت یا ارائـه كنـد (اشـتریان .)999 :9979 ،ایـن امـر در قالـب

درنتيجه ،قالببندي شهروندِ كامال اجتماعي و سازگار است یا

نظریــۀ گفتمــان تحقـ پــذیر اســت .مــکگویيگــان در كتــاب

قانوني كه

بازاندیشــي در سياســت فرهنگـي ،پيونــد گفتمــان و سياســت

سياستگذاري فرهنگ با آنها دسـتوپنجـه نـرم مـيكنـد ،بـا

فرهنگي را بررسي كرده است .او به تأسـي از نظریـۀ گفتمـان،

حفاظـت و تقویـت هویـت جامعـهاي معـين

صــور بنــديِ گفتمــانيِ سياســت فرهنگــي را در قالــب

حلوفصل شدهاند؛ بنابراین ،جامعه بهطور معمـول یـک ملـت

گونهشناسي گفتمانهاي سياست فرهنگي ،یعني دولتي ،بازاري

تصور شده و درنتيجه ،دولت  -ملت ،بازیگر اصلي دخالت در

و ارتباطي  -مدني مطرح و بيان ميكند كـه ایـن سـه گفتمـان

 .)Sassatelli,سياســت

گونه هاي متنوعي دارند و بههيچوجه ازلحاظ دروني یکدسـت

فرهنگي در این معنا پدیدهاي امروزي و در ارتباط با دولـت -

و واحد نيستند؛ با این حال ،هر سه گفتمان به تعبيري در كـار

ملتسازي است .در مجمـو  ،سياسـت فرهنگـي را مـيتـوان

تعریف دنياي واقعي فرهنگ و معينكردن موقعيـت عـامالن و

طيف وسيعي از فعاليت هایي تصور كرد كه دولتها در عرصۀ

سو هها ،رویهها ،مصـرف كننـدگان ،شـهروندان و ميـانجي هـا

فرهنگ انجام مـيدهنـد یـا انجـام نمـيدهنـد .مجموعـهاي از

درون فضاي فرهنگي اند (مک گویيگان .)79 :9911 ،گفتمان دولتي

فعاليتها كه دولتها ارزش حمایت از آنها را درک كـردهانـد

كه در كشورهاي مختلف با نظـامهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي

نيز ممکن اسـت بـه تصـویري از ارزشهـا یـا ایـدئولو يهـا

متفاو

و در بسترهاي گوناگون اشکال متنوعي داشـته اسـت،

بپردازند كه دولتها از آنها پشتيباني ميكنند .این امـر بـهطـور

عموما با مهندسي اجتماعي و پرو ۀ ملـتسـازي ارتبـاط دارد.

قط محصول انتخابهاي سياسي ميان طيف وسيعي از اشکال

مکگویيگان هدف تحليل گفتمان دولتي را به برساختهشدن و

بالقوه و سطوح حمایتي است كه دولتها فراهم مـيكننـد .در

واسازي سياستهاي فرهنگي دولت امروزي مربوط مـيدانـد.

این شکل تحليلي ،سياسـت فرهنگـي تنهـا چيـزي اسـت كـه

گفتمان بازاري در ارتباط با دكتـرین بـازار آزاد در كشـورهاي

دولت ها اظهار مي دارند كه آن را بـهمنزلـۀ محـور مطالعـه بـه

درگير در سرمایهداري بود .در این دوره بهطور چشـمگيري از

مجموعهاي از اقداما  ،سازمان ها و انتخاب هاي خاص كشور

فرهنگـي كاسـته و

گيرد .در اینجا باز هم مفهوم قـدر

به عبار

دقي تر ،آن دسته از تناقضا

ادعاي ضرور

امــور فرهنگـي بــوده اســت

(2006: 24

و مشکال

حمایتهاي دولتها از هنر و محصـوال
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همۀ امور فرهنگي به دست بازي آزاد نيروهـاي بـازار سـپرده

(گيبينز و ریمـر )9917 ،توصيف كردهانـد

شد .گفتمان ارتبـاطي  -مـدني متـأرر از اندیشـههـاي یـورگن

 .)997الكالئـو و موفـه معتقدنـد هــر عمـل و پدیـدهاي بــراي

هابرماس در باب حـوزۀ عمـومي و مطـرحشـدن دموكراسـي

معنادار و فهميدهشدن باید درون نظام گفتماني قرارگيرد .آنهـا

اجتماعي است .این گفتمان درصدد مقاومـت فرهنگـي اسـت؛

وا ۀ گفتمان را به كار بردند تا بر این واقعيت تأكيـد كننـد كـه

مقاومتي كه در قالب جنبشهاي اجتماعي ،بهطـور مسـتقيم یـا

هر نو تركيب و شکل اجتماعي معنادار اسـت .در ایـن معنـا،

غيرمستقيم با سياستهاي فرهنگي دولتـي و بـازاري درگيرنـد

مفهوم گفتمان دربارۀ وجودداشتن یـا نداشـتن چيزهـا نيسـت؛

(ر .ک .مــکگویيگــان .)972-77 :9911 ،عــالوه بــر گونــهشناس ـي

بلکه دربارۀ این است كه معنا از كجا ميآید (هال .)16 :9979 ،از

ذكرشده ،مکگویيگان با تکيه بر آراي ریموند ویليامز بـين دو

دید الكالئو و موفه ،گفتمان ،هژموني و آنتاگونيسم سه مفهـوم

گونۀ سياست فرهنگي متناسـب و سياسـت فرهنگـي نمایشـي

اصلي در نظریۀ گفتمان به شمار مي روند .آنها مفـاهيمي ماننـد

تمایز قائل ميشود .از دیـد او سياسـت فرهنگـي متناسـب بـر

مفصل بندي ،نقاط محـوري ،عنصـر ،حـوزۀ گفتمـان گـونگي،

حمایت عمومي از هنرها ،تنظـيم رسـانه و سـاخت مـذاكرهاي

دال هاي شناور و وقته ها را اینگونه تركيب مي كنند« :منظـور از

هویت فرهنگي در رابطۀ بين دولت  -ملـت و فرهنـگ مبتنـي

مفصل بندي ،هـر نـو عملـي اسـت كـه سـبب شـود عناصـر

است .سياست فرهنگـي نمایشـي برگرفتـه از ایـدۀ ارتدكسـي

گوناگون به نحوي با هم تركيب گردند كه هویتشـان در نتيجـۀ

دربارۀ مفهوم ملت ،جلوهاي عمومي از نظم اجتمـاعي ویـژهاي

عمــل مفصــلبنــدي دســتخوش تغييــر شــود .آن كليــت

دولـت

ساخت یافته اي را كه حاصل عمل مفصل بندي است ،گفتمان و

گسترش مـيیابـد (مـکگویيگـان .)977-977 :9911 ،ایـدۀ اصـلي

موقعيتهاي گوناگونِ مفصلبنـديشـده درون گفتمـان را نيـز

سياست فرهنگي نمایشي ،بر دو محور بزرگ نمایي جلوه هـاي

وقتــه مــينــاميم و هــر تفــاوتي را كــه بــهنحــوي گفتمــاني

ملي (كه در جشنهـاي ملـي مرسـوم اسـت) و تقليـلگرایـي

مفصلبندي نشده باشد ،عنصر

ميخوانيم» (الكالئو و موفـه:9979 ،

اقتصادي (یعني استفاده از سياست هاي فرهنگي بهمنزلۀ اهرمي

992؛ خال پناه و حبيبي.)936 :9979 ،

است كه ازطری نمادسازي آیينـي از مليـت و قـدر

(بـه نقـل از كالنتـري:9977 ،

در جهت رشد و توسعۀ اقتصادي) سوار است كه هـدف كلـي

گفتمان را تثبيت معنا درون قلمرو خاص تعریف كـردهانـد.

آنها ،زینتدادن به نظم اجتماعي غالب است؛ بنابراین ،در ایـن

همۀ نشانه هاي یک گفتمان ،وقتـه (بُعـد) هسـتند .آنهـا هماننـد

پــژوهش راهنمــاي تحليــل سياســت فرهنگـي در ایــران ،ایــن

گرههاي تور ماهيگيرياند و معنایشان براساس «مواضـ مبتنـي

صور بندي گفتماني از آن جهت است كه بر گفتمان سياست

بر تفاوتشان» تثبيت شده است [ ]...گفتمان كليتـي اسـت كـه در

فرهنگي دولتي و سياست فرهنگي نمایشي مبتني است.

آن هر نشانهاي در قالب یک وقته و بهواسطۀ رابطهاش بـا سـایر
نشانهها (درست مثل تور ماهيگيري) تثبيـت شـده اسـت .ایـن

روششناسی

عمل ازطری طرد تمامي سایر معناهایي كه مـيتوانسـت داشـته

در این پژوهش از روش تحليل گفتمان الكالئو و موفه استفاده

باشد ،انجام ميگيرد؛ یعني كليۀ دیگر روابطي كـه ممکـن اسـت

شده است .در ادامۀ جریاني كه فوكو در بسط مفهـوم گفتمـان

نشانهها با یکدیگر داشته باشند؛ به این ترتيـب گفتمـان عبـار

در پــيش گرفــت ،نظریــۀ پساســاختارگرایانۀ گفتمــان ازســوي

است از تقليل حالتهاي ممکـن .گفتمـان تالشـي اسـت بـراي

ارنستو الكالئو و شانتال موفه مطرح شد .برخي (هوارث)9999 ،

ممانعت از لغزش نشانهها از جایگاهشان نسبت بـه یکـدیگر در

این دو متفکر را «پساماركسيست» ،برخـي دیگـر «پساسـاختارگرا»

نظام واحد معنایي (یورگنسن و فيليـپس-71 :9977 ،

(1990

 )Žižek,و برخي دیگر «پسامدرنيسـتهـاي سوسياليسـت»

نتيجۀ خل یک

 .)79الكالئو و موفه مفاهيم دال و مدلول و به عبـارتي نشـانه -
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كه از سوسور گرفته و در روانکاوي بسط داده شـده اسـت  -را

سختافزاري شامل سركوب ،حـبس ،اعـدام ،مبـارزۀ مسـلحانه،

در نظریۀ گفتمان به كار بردند .دالها و نشـانههـاي گفتمـاني در

ترور ،ینوساید و  ...ميشـود (سـلطاني .)992 :9976 ،در مجمـو ،

اطراف یک دال مركزي مفصلبندي ميشوند .نقطـۀ مركـزي یـا

روش تحليــل گفتمــان الكالئــو و موفــه از نظریــۀ سياســي -

دال مركزي ،نشانهاي است كه سایر نشانهها در پيوند با آن معنـا

اجتماعي آنان برگرفته شده است و در سطح تحليلهاي كالن از

مــيیابنــد« .یــک گفتمــان ازطری ـ تثبيــت نســبي معنــا حــول

نظمهاي گفتماني ،اجتمـاعي ،سياسـي و فرهنگـي ،ابـزار بسـيار

گرهگاههاي (دالهاي مركزي) خاصي شکل ميگيرنـد .گـرهگـاه

مناسبي براي تحليل است.

(دال مركزي) نشانۀ ممتازي است كه سـایر نشـانههـا حـول آن

بازۀ زماني این مقاله از زمان تشکيل دولت امروزي در ایران

منظم ميشوند؛ سایر نشانهها معناي خود را از رابطهشان بـا دال

و بهنوعي قبل از آن ،یعنـي ورود مدرنيتـه بـه ایـران ،اسـت .در

مركزي آغاز ميكنند» (یورگنسن و فيليپس.)79 :9917 ،

اینجا منظور از تشکيل دولتِ امروزي به دولت رضاشاه محـدود

اما متدولو ي تحليل الكالئو و موفه را ميتـوان بـه نـوعي

نخواهد بود؛ بلکه برداشت ایـن پـژوهش از مفهـوم دولـت بـر

واسازي هژموني گفتمان ها ناميد (خال پناه و حبيبـي.)936 :9979 ،

نــوعي از عقالنيــت حکــومتي مبتنــي اســت نــه اینکــه تنهــا بــر

مزیت روش تحليل گفتمان ذكرشـده در تـاریخيكـردن متـون

سازوكارهاي نهادي مبتني باشد؛ بنابراین ،نقطۀ آغاز ،جنگهـاي

است .الكالئو و موفه متنها را بهمثابۀ شاهد جریان تـاریخي -

ایران و روس در اوایل حکومت قاجار و تأكيد اصلي بر دولـت

دیگر ،مواد خـام تجربـي و

پهلوي خواهد بود .داده هاي تاریخي نيز آن دسـته از مصـوبا ،

را بهمنزلۀ اشکال گفتماني در نظر ميگيرنـد و زمينـۀ

قوانين و اساسنامههاي دولتياند كـه بـهنـوعي نمـود ایـن بـازۀ

تاریخيِ برساخت گفتماني آنها را مدنظر دارند؛ بدین معنـي كـه

تاریخي را در خود جاي داده اند و بازتابدهندۀ گفتمان سياست

طيــف وســيعي از دادههــاي زبــانشــناختي و غيرزبــانشــناختي

فرهنگياند؛ به عبار

دیگر ،منط انتخـاب متـونِ بررسـيشـده

(مکالما  ،گزارشها ،حوادث تاریخي ،سياسـتهـا ،ایـدههـا و

برمبناي توجه آنها به حوزۀ فرهنگ است و هر كـدام از آنهـا بـه

حتي سازمانها و نهادها) را بهمنزلۀ كردارهاي داللتگر در نظـر

یکي از وجوه فرهنگي مـرتبط بـا سياسـت فرهنگـي (همنـون

نهادي در نظر ميگيرند؛ به عبار
اطالعا

ميگيرد كه

به یک گفتمان و واقعيت شکل ميدهند (خـال پنـاه و

تاریخ ،زبان ،آموزش و  )...پرداختهاند.

حبيبي)926 :9979 ،؛ بنابراین ،در این روش با اسـتفاده از دادههـاي
ذكرشده ،پژوهشگر درصدد پاسخگویي به چهار سـؤال اساسـي

سیاست فرهنگی در ایران امروزی

برمي آید -9 :چگونگي سـازمان اجتمـاعي معنـا -2 .چگـونگي

اولين نشانههاي ظهور سياست فرهنگي و در معنـایي گسـتردهتـر،

پيوند و تركيب معاني در زنجيـرههـاي هـمارزي -9 .چگـونگي

سياستگذاري اجتماعي به مسـئلۀ وبـا و بيمـاريهـاي واگيـردار

بازنمــایيِ دیگــريهــا و  -7خطــوط تضــاد ،دالهــاي شــناور،

مربوط است كه لزوم در پيش گرفتن انـواعي از سياسـتگـذاري

آنتاگونيسم و هژموني (خال پناه و حبيبـي .)929-921 :9979 ،دربـارۀ

اجتماعي در زمينۀ بهداشت و آموزش عمـومي را در پـي داشـت

هژمونيــکشــدن گفتمــانهــا الكالئــو و موفــه بــر فراینــدهاي

(رقفي .)9917 ،از زمان انقالب مشـروطه بـه بعـد ،دولـت بـهطـور

برجستهسازي و بهحاشيهراني تأكيد ميكنند .این راهبردها «ما» و

رسمي عهدهدار وظـایف گسـتردهاي در زمينـۀ آمـوزش عمـومي،

«دیگري» گفتمان را هدف قرار ميدهند« .ما» برجسته ميشـود و

حفظ ميراث فرهنگي ،تأمين اوقا فراغت گـروههـایي از مـردم،

«آنها» به حاشيه رانده ميشوند .برجستهسازي و بـهحاشـيهرانـي

گسترش فرهنگ امروزي ،حفاظت از ارزشهاي دیني و اخالقـي

دو سازوكار نرمافزاري و سختافزاري دارند .برجسـتهسـازي و

و بسياري فعاليتهاي فرهنگي دیگر شد (فاضلي و قلـيچ.)91 :9972 ،

بهحاشيهراني نرمافزاري غالبـا خصـلتي زبـاني دارد و سـازوكار

هشت ماده از  976مادۀ قـانون اساسـي مشـروطه و مـتمم آن بـه

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)97شماره سوم ،پایيز 9977
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بخش فرهنگ اختصاص داده شد .آزادي تحصيل و تعلـيم علـوم،

سياست فرهنگيِ جمهوري اسالمي بر این اصول اسـتوار شـد

معارف و صنای در قانون ذكرشده به رسميت شناخته شده اسـت.

كه انقالب اسالمي دراساس ،انقالبي فرهنگي بـود و اسـالم و

در حوزۀ اجرایي نيز نخستين بار در كابينۀ ميرزا سـلطان عليخـان،

آموزه هاي اسالمي رئوس كلي سياستهاي فرهنگي را تشکيل

وزیر افخم تشکيال وزار علوم ،با تأسيس انجمـن معـارف -

ميدهند (اصول كلي سياست فرهنگي كشور .)9999 ،وقـو انقـالب

یعني نهادي كه متکفل امور فرهنگي محسوب ميشـد  -بـه ایـن

فرهنگي در سال  9977هـ .ش .و تشکيل شوراي عالي انقالب

شرح مشخص شد :ادارۀ مـدارس ،ادارۀ اوقـاف ،ادارۀ مطبوعـا ،

فرهنگــي نشــاندهنــدۀ اهميــت جایگــاه فرهنــگ در نظــام

ادارۀ حفریا

موزه ،ادارۀ مطبعۀ دولتي و ادارۀ ابنيۀ عتيقه (قلـيزاده،

.)937 :9979
در زمان سلطنت رضاخان ( 9937تا  )9923دولت امروزي
ایران تأسيس و بيشترین توجها

به حوزۀ فرهنگـي معطـوف

شد .هدف غایي او برساخت شکل جدیدي از هویـت ایرانـي
بر مبناي ایدئولو ي خاصي بود كه ضـياءابراهيمي ( )9976آن
را ناسيوناليسم بيجاساز مينامـد .رئـوس كلـي سياسـتهـاي
فرهنگي و اقداما

عملي پهلوي اول را ميتوان در این مـوارد

خالصه كرد :تبليغ و تقویت احساسا

ناسيوناليسـتي ،ادبيـا

سياستگـذاري در جمهـوري اسـالمي ایـران اسـت .انقـالب
اسالمي به وضوح به مهندسي فرهنگي پرداخت و بر این اصـل
نيز تأكيـد كـرد كـه بـدون مهندسـي فرهنگـي نمـي تـوان بـه
آرمانهاي انقالب  -كه برساخت هویت مليِ یکپارچه بخشـي
اساســي از آن بــود  -وفــادار مانــد .تــدوین «نقشــۀ مهندســي
فرهنگي كشور» گواه بر این امر است.
یافتههای پژوهش
تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی در ایران

5

باستانگرایي ،سره نویسـي و تأكيـد فـراوان بـر زبـان فارسـي،

مشروطه :ظهور گفتمان سیاست فرهنگی

اسالم ستيزي ،غرب گرایي و تجـدد ،بازسـازي تـاریخ ،كشـف

شرایط تاریخي ذكرشده زمينه را براي ظهـور متـون ،قـوانين و

حجاب ،اتحاد لباس ،برگـزاري جشـنهـاي هـزارۀ فردوسـي،

اجرایي گستردهاي فراهم و درنهایـت ،نظـم فرهنگـيِ

تأسيس دانشگاه ،تأسيس فرهنگسـتان و ...

اقداما

(نـک .اكبـري9977 ،؛

جدیدي را بر جامعۀ ایران حاكم كردند .براي مشـخصكـردن

اتابکي ،9979 ،ضـياءابراهيمي9976 ،؛ آبراهاميـان9916 ،؛ 9917؛ قلـيزاده،

مفصلبندي گفتمان سياست فرهنگي در دولت مشروطه چهـار

 .)9979خط مشي اصـليِ رضاشـاه در سياسـتگـذاري هـایش،
یکسانسازي در حوزههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي اعم از
زبان ،لباس ،آموزش و  ...بود .پس از او و در زمان پهلوي دوم
یعنــي محمدرضاشــاه همــين خــطمشــي پيگيــري شــد.
محمدرضاشاه اقداما
كه مي توان به اصالحا

اصالحي گستردهاي را به انجام رسـاند
اجتماعي و اقتصادي (انقالب سفيد)،

ناسيوناليســم بــا ســه مؤلفــۀ باســتانگرایــي ،مــيهندوســتي و
شــاهمحــوري ،عرفــيگرایــي بــا دو مؤلفــۀ غــربگرایــي و
اسالمستيزيِ محافظهكارانه یا مذهبگرایـي و شـبهدموكراسـي
با مؤلفۀ نو دوسـتي اشـاره كـرد

(نـک .خانيـان9977 ،؛ آبراهاميـان،

دادۀ اصلي یعني متمم قانون اساسي مشروطه (،)9216
 ،)9979قانون مطبوعا

( ،)9216قانون اداري وزار

(رحيمي،

معـارف

و اوقاف و صنای مسـتظرفه ( )9217و قـانون شـوراي عـالي
معارف ( )9933مطرح شده است .این قـوانين نظـم فرهنگـي
حاكم بر كشور را در حوزههاي آموزش ،مطبوعا  ،مميزيها،
رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و  ...برقرار كردند .2ایـن قـوانين
مفصل بندي گفتمان سياست فرهنگي پـس از اسـتقرار دولـت
مشروطه تا استقرار دولت پهلوي را نمایـان مـيكننـد .در ایـن
دوره عموم سياستها بر سياستگذاري فرهنگي استوار اسـت

 .)9916جایگاه فرهنگ در دوران پساانقالباسالمي را نميتوان

9

گسست كامل از مباني سياست فرهنگي پيشين دانست؛ امـا در

مقاله از ذكر متن قوانين ،مصوبا

حوزۀ سياستگذاري برخي تفاو هـاي اساسـي وجـود دارد.

اشاره و بيشتر به مفصلبندي گفتمان پرداخته شده است.
2

بهدليل حجم زیاد دادههاي تاریخي تحليلشده و محدودیت نگارشي
و اساسنامهها صرفنظر و تنها به آنها

اصول  99 ،23 ،97 ،91و  97از متمم قانون اساسي.)9216( ،
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و هدف غایي نيز رسيدن به ترقي و تجدد بـهمنزلـۀ پيشـرفت

كتاب بر ایـن اسـاس فهـمپـذیر اسـت .در ایـن دوره گفتمـان

است؛ بنـابراین ،دولـت متـولي امـور فرهنگـي شـد .9گفتمـان

سياســت فرهنگــي مفصــلبنــدي شــد و بــه موجــب قــوانين

سياسـت فرهنگـي مجموعـۀ راهبـردهـاي مـدیریتي در قالــب

تصویب شده دال هـایي همنـون تحصـيل اجبـاري ،9مـدارس

برنامههاي توسعهاي را در پـيش گرفتـه بـود .فرهنـگ كـه در

دولتي ،7مطبوعا

قانوني ،7آزادي فرهنگـي ،6تـاریخ ایـران 9و

محدودترین معنایش استفاده ميشد ،ابزاري بـراي رسـيدن بـه

زبان فارسي ،1پيرامون دال مركزي «ترقي فرهنگ» مفصل بندي

ترقي در نظر گرفته شد.

و به برهه تبدیل شدند؛ بنابراین ،باید ایـن گفتمـان را گفتمـان

گفتمان سياست فرهنگي در این دوره برجستهسـازي را در

سياسـت فرهنگــي دولتــي نامگــذاري كـرد؛ زیــرا غایــت ایــن

دو بُعد نرم افزاري و سختافزاري به كار گرفته است .در بعـد

گفتمان ،بازمهندسي روح جامعه در راستاي رسيدن به نوعي از

نرم افزاري ،عموم روشنفکراني كه پس از جنـگهـاي ایـران و

تجدد ،قانونگرایي و ملتسازي بهواسطۀ فرهنـگ بـود كـه از

روس به وضعيت سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ایـران واكـنش

زمينۀ تاریخي پيشامشروطه برگرفتـه شـده اسـت؛ دولـت نيـز

نشان داده بودند ،متون زیادي را توليـد و منتشـر كردنـد و در

كارگزار اصلي بود.

سالهاي پس از مشروطيت نيز ادامـه یافـت .برجسـتهسـاختن
مزایا و دستاوردهاي تجدد و ترقي كه عموما برگرفته از غـرب
بود و بهحاشيهراني و تحقيـر موانـ ایـن ترقـي ،اصـليتـرین
دســتاورد روشــنفکران بــود؛ امــا در قالــب گفتمــان سياســت
فرهنگي ،در این دوره عموم سياسـتهـایي كـه بـه برسـاخت
هویت فرهنگي و بهدنبال آن هویت ملـي معطـوف بودنـد ،بـا
برجســتهســازي ســختافــزاري در قالــب قــوانيني مشــخص
ميشوند كه الزام اجرایي داشـتند .در قالـب ایـن گفتمـان ،بـر
فرهنگ در حوزههاي آموزش و مطبوعا  ،مـوزه ،تـاریخ و ...
تأكيــد مــيشــود2؛ بــه ایــن معنــي كــه بــه فرهنــگ در معنــاي
زیبایيشناختي توجه كردهاند نه در معنـاي انسـانشـناختي آن.
ایــن امــر نيــز عمومــا از گفتمــان تجــددخواهي و گفتمــان
قانونگرایي تأرير گرفته بود كه زمينههاي شکلگيـري گفتمـان
سياست فرهنگي در این دوره را فراهم كردنـد .روشـنفکران و
مصلحان سياسي و اجتماعي در برخورد با مدرنيته و شکسـت
در جنگهاي ایران و روس ،دالیل عقبماندگي ایرانيـان را در

پهلوی :گفتمان سیاست فرهنگی دولتی و سیاست فرهنگـی
نمایشی
گفتمان سياست فرهنگي دولتي بهدليل انسداد معنایي نتوانست
رسوبیافتگي و عينيت الزم بـراي هژمونيـکشـدن را كسـب
كند .غفلت مشروطهخواهان از بافت فرهنگي ایران و اهتمام به
مدرنكردن فرهنگ ایرانيان بهواسـطۀ اصـولي كـه اقليـتهـاي
اتنيکي ،مذهبي و زباني را نادیده گرفته بـود ،موجـب شـد در
سال هاي پس از انقالب مشروطه و بهویژه سالهاي منتهي بـه
 9933هـ .ش .كشور با هـرجومـرج و نـاآراميهـاي فراوانـي
دستو پنجـه نـرم كنـد؛ بـه عبـار

فرهنگي دولتي دچار ازجاكندگي ،بي قراري و بحـران اساسـي
شد .فضایي آنتاگونيستي بر حوزه هاي سياسي و فرهنگي ایران
حاكم بـود كـه در نتيجـۀ آن سـکو

جهل و بي توجهي به علـوم و معـارف امـروزي مـيدانسـتند؛

9

اصل  97از متمم قانون اساسي)9216( ،

7

بنابراین ،راهحل در گسترش این علوم و افزایش سواد و دانش

اصل  97از متمم قانون اساسي ()9216

7

اصل  97از متمم قانون اساسي ()9216

ایرانيان دیده مي شد .توجه زیاد به حوزۀ آموزش ،مطبوعا

و

 6قانون مطبوعا

9

 2براي نمونه :نک .قانون شوراي عالي معارف.)9933( ،

غيریـتهـاي گفتمـاني

()9216

 9مادۀ پنجم از قانون اداري وزار
اصل  97از متمم قانون اساسي.)9216( ،

دیگـر ،گفتمـان سياسـت

معارف و اوقاف و صنای مستظرفه

()9217
 1مادۀ دوازدهم از قانون شوراي عالي معارف ()9933

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)97شماره سوم ،پایيز 9977
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شکسته شد .براي مشخص كردن مفصلبندي گفتمان سياسـت

لباس متحدالشکل 7پيرامون این دال مركزي مفصلبنـدي و بـه

فرهنگي در دولت پهلوي چندین سند و قانون دولتـي بررسـي

برهه تبدیل شدند .دیگري این گفتمان تمام پدیدههایي بود كه

شد .قانون تبدیل بروج به ماههاي فارسـي از نـوروز (،)9937

فرهنگ یکدست ملي را با چالش روبهرو ميكنند؛ یعني تکثـر

دستور و تأمين بودجـۀ سـاخت و تکميـل مقبـرۀ فردوسـي و

فرهنگي مهـم تـرین دیگـري ایـن گفتمـان بـود .غيرایرانـي -

استخدام برخي تاریخ شناسان براي تدریس تاریخ ایران باسـتان

غيرآریایيها ،اعراب ،اقليتهـاي اتنيکـي و زبـاني و همننـين

در مجلس شوراي ملي ( 9939تا  ،)9937قـانون متحدالشـکل

مؤلفههایي از فرهنگ ایراني كـه امـروزي شـدن جامعـۀ ایـران

كــردن لبــاس ( ،)9939اســاسنامــه و دســتور تحصــيال

(منظــور تشــکيل دولــت  -ملــت امــروزي براســاس هویــت

دارالمعلمين عـالي ( ،)9939نظـامنامـۀ قـانون اجـازۀ تأسـيس

یکدست ملي است) را با چـالش روبـهرو مـيكردنـد ،عمـده

دانشسراهاي عالي و مقدماتي ( ،)9999اساس نامۀ فرهنگسـتان

دیگريهاي این گفتمان بودند كه عموما در قالب سياستهـاي

ایران ( ،)9997اساس نامۀ پرورش افکـار ( ،)9999اسـاسنامـۀ

اجرایي ،طرد ،سركوب و به حاشيه رانده شدند.

ادارۀ كل انتشارا

و تبليغا

( ،)9922قانون تأسـيس شـوراي

عالي فرهنگ و هنر ( )9976و اسـاس نامـۀ فرهنگسـتان زبـان
ایران ( )9977ازجمله اسناد تحليلشدهاند.
فرهنــگ در ایــن دوره عــالوه بــر وجــوه زیبــایيشــناختي
همنون هنر ،موسيقي و  ...بنياني انسان شناختي نيـز بـه خـود
گرفت؛ بهگونهاي كه این فرهنگ جدید در همۀ وجوهِ زنـدگي
ایرانيان اعم از لباس ،زبان ،دین و  ...باید رنگ و لعابي ایراني،
مليگرایانه و امروزي پيدا ميكرد .بر این اساس دولت پهلـوي
سعي در بازمفصل بندي گفتمان سياست فرهنگي دولتي داشت
و فرهنگ یکدست ملي را به دال مركزي آن تبدیل كرد .از این
پس دالهاي گفتمان سياست فرهنگـي در ارتبـاط بـا فرهنـگ
یکدست ملي معنا ميیافتند .زنجيرۀ همارزي دالهاي گفتمـان
ذكرشده بهگونهاي بود كه تقریبا تمامي دالها بهوسيلۀ اقداما
اجرایي مشتركي برجسته شدند .مفصلبندي گفتمـان سياسـت
فرهنگي در دورۀ پهلوي بر دال مركزي فرهنگ یکدست ملـي
مبتنـي بـود و دالهــایي همنـون ملـيگرایــي ،عـربســتيزي،

ســازوكارهــاي اصــلي ایــن گفتمــان ،برجســتهســازي و
بهحاشيهراني بود .برجستهسازي این گفتمـان عمومـا بـر ایـدۀ
نمایشي در سياست فرهنگي مبتني بود .این گفتمان بـهواسـطۀ
سياست فرهنگي نمایشيِ مبتني بر ایدۀ ارتدكسي دربارۀ مفهوم
دولت ،سعي داشـت بـا نمادسـازيِ آیينـي از مليـت و قـدر
دولت ،جلوه اي عمومي از نظم اجتماعي ویژه را بازنمایي كند.
اصلي ترین محور سياسـت فرهنگـي نمایشـي در جشـنهـاي
هزارۀ فردوسي و بازنویسي تـاریخ ایـران در ایـن دوره نمـود
یافت .هدف اصلي این نو از سياست فرهنگي ،زینتدادن بـه
نظمي اجتماعي بود كه به ميانجي اجبار و خشـونت عریـان و
همننين استيالي هژمونيک ميسر ميشد .ایـن نظـم اجتمـاعي
تازه ،برساخت هویـت ملـياي بـود كـه بـه ميـانجي فرهنـگ
یکدست ملي تحق ميیافـت .در مقابـل نيـز بـهحاشـيهرانـي
گفتمان هاي رقيب ازطری قوانين و مصوباتي صـور

گرفـت

كه اجراي آنها بـا نـوعي از خشـونت عریـان همـراه بـود كـه
به تمامي ،بافت اجتماعي و فرهنگي ایران را نادیده گرفته بـود.

باستانگرایي ،9همگون سازي زباني ،2غربگرایـي و تجـدد 9و
2

مادۀ دوم از اساسنامۀ فرهنگستان ایران ،مصوب  9997هـ .ش.

اساسنامۀ هنرستان عالي موسيقي ()9929؛ اساسنامۀ كالس تربيت معلم
9

براي اطال بيشتر از این سه دال ر .ک .ماده اول از قانون تبدیل بروج به

براي دارندگان دیپلم متوسطه ()9999؛ اساسنامۀ سازمان كتابهاي درسي

ماههاي فارسي از نوروز ()9937؛ دستور و تأمين بودجۀ ساخت و تکميل

ایران ()9972؛ آیيننامۀ جدید امتحانا

مقبرۀ فردوسي و همننين استخدام برخي تاریخشناسان براي تدریس

9

تاریخ ایران باستان در مجلس شوراي ملي ( 9939تا )9937؛ مواد  92 ،7و

و تبليغا

 97از تصویبنامۀ هيئت وزیران دربارۀ اساسنامۀ پرورش افکار (.)9999

7

دانشسراهاي مقدماتي (.)9977

بند ب از تصویبنامۀ هيئت وزیران دربارۀ اساسنامۀ ادارۀ كل انتشارا
(.)9922

بند اول از قانون متحدالشکل كردن لباس (.)9939
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مهمترین دادۀ تاریخي كه مفصلبندي ذكرشده از آن اسـتخراج
ميشود« ،تصویبنامۀ هيئت وزیران دربارۀ اساسنامۀ ادارۀ كل
انتشارا

67

روحيۀ انقالبي ،9هویت فرهنگـي متکثـر ،2پيشـرفت علمـي و
9

7

7

فرهنگي  ،زبان فارسـي  ،امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر ،
6

9

و تبليغا » مصوب تيرماه  9922هـ .ش .است.

معنویتگرایي و خانواده  ،پيرامون این دال مركـزي هـمارز و

گفتمان سياست فرهنگي دولتي به گونـهاي اساسـي تغييـر

مفصلبندي شدهاند .برجستهسازي هر آننه هویت اسـالمي -

نکرد؛ بلکه در بازمفصلبندي ،دال هاي اصلي آن تقویت شدند

ایراني را تقویت و بازنمایي ميكند و به حاشيهراني هـر آننـه

و برجستهسازي و بهحاشيه راني امتداد یافـت .دولـت كماكـان

این دال مركزي را با چالش روبهرو ميكند ،مهمتـرین راهبـرد

متولي اصلي حوزۀ فرهنگ بود و نمایشهاي ملي و تأكيـد بـر

گفتماني این گفتمان است .در متون بررسيشده ،هـدف غـایيِ

هویت اصيل و یکپارچۀ ملـي بـر سياسـت فرهنگـي نمایشـي

سياست فرهنگي ،برساخت هویتي اسالمي  -ایراني و وحدتي

مبتني بـود؛ بنـابراین ،بایـد ایـن گفتمـان را گفتمـان سياسـت

است كه در نتيجۀ همارزي دالهاي ذكرشده حاصل مـيشـود.

فرهنگي دولتي با تأكيد بر سياستهاي نمایشي نامگذاري كرد.

دیگريِ این گفتمان شامل مواردي ميشـود كـه در درجـۀ اول

عقالنيت حکومتي در این گفتمان به نوعي بازگشت به الگـوي

اسالمي بودن هویت ایرانيان را تهدید كند؛ یعني سکوالریسـم،

شبانوار و به كنار گذاشتن برخـي از آرمـانهـاي مشـروطيت
همنون دموكراسي و وجودنداشتن تمركزگرایي بود.

غرب ،آمریکا و  ...و در درجۀ دوم ،تحکيم وحد

چالش روبه رو كند؛ یعني هرگونه خواستي كه تهدیـدي بـراي
آرمان وحد

انقالب اسالمی ایران :گفتمان سیاسـت فرهنگـی دولتـی و

ملي را بـا

در عين كثر

ملت ایران باشد .در مـتن اصـول

كلي سياست فرهنگي كشور ( 9999هـ .ش ).نيز چنـين آمـده

مهندسی فرهنگی

است« :تحکيم وحد

وقو انقالب اسالمي ،نظمي فرهنگي را بر ایران حاكم كرد كه

قوي و مـذهبي و تـالش در جهـت حـذف موانـ وحـد ».

بــه نــوعي گسســت از گفتمــان سياســت فرهنگ ـي در دوران

گفتمــان سياســت فرهنگــي پــس از انقــالب اســالمي را بایــد

پيشاانقالب تعبيـر شـد .بـراي بررسـي مفصـلبنـدي گفتمـان

گفتمان سياست فرهنگي دولتي با تأكيد بر مهندسـي فرهنگـي

سياست فرهنگي دولتي در دوران پساانقالباسالمي به بررسي

نامگذاري كرد .این گفتمان بههيچ وجه گفتمان یکدستي نبـوده

دادههاي تاریخي زیادي نياز نيست؛ زیـرا از اولـين سـالهـاي

است و از همان اوایل انقالب اسالمي نزا ميان جمهوريبودن

پس از انقالب ،رسما مهندسي فرهنگـي در دسـتور كـار قـرار

و اسالميبودن در این گفتمان به چشـم مـيخـورد .در اوایـل

گرفت و برنامه ها و اصـول زیـادي بـراي ایـن امـر تـدوین و

انقالب و به دليل واكنش بـه مظـاهر سـلطنت پهلـوي ،وجـوه

ملي و دیني با توجـه بـه ویژگـيهـاي

تصویب شدند .براي مشخصكردن مفصلبندي ایـن گفتمـان،
اســنادي همنــون قــانون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران

9

( ،)9971اساس نامۀ شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي (،)9969

اهداف و وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي ()9969

2

بند  7از اصول كلي سياست فرهنگي كشور ()9999

اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي ( ،)9961اصول كلي

9

بند  6از اصول كلي سياست فرهنگي كشور ()9999

7

بند  9از اصول كلي سياست فرهنگي كشور ()9999؛ بند  9از اهداف

سياست فرهنگي كشـور ( )9999و نقشـۀ مهندسـي فرهنگـي
كشور ( )9972بررسي شدهاند.

كالن فرهنگي در سند نقشۀ مهندسي فرهنگي كشور ()9972؛ بند  9از
اولویتهاي فرهنگي كشور در سند نقشۀ مهندسي فرهنگي كشور ()9972

مفصلبندي گفتمان سياست فرهنگي دولتـي بـا تأكيـد بـر

7

مهندسي فرهنگي را مي توان اینگونه ترسيم كـرد كـه فرهنـگ

بند  29از اصول كلي سياست فرهنگي كشور ()9999

6

اسالمي – ایراني ،دال مركـزي آن اسـت و دالهـایي همنـون

اهداف و وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي ()9969

9

بند  2از اولویتهاي فرهنگي كشور در سند نقشۀ مهندسي فرهنگي

كشور ()9972
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ملي گرایانه ،باستاني و ایراني بودن فرهنـگ ایرانـي بـه حاشـيه

به دو گـره گـاه اصـلي ایـن گفتمـان تبـدیل شـدند .عقالنيـت

رانده شد و برساخت امت اسالمي غایتِ سياستهاي فرهنگي

حکومتي در این گفتمان بر الگوي شبانوارگـي جدیـد مبتنـي

بود؛ اما در ادامه و با سر برآوردن خواستهاي متکثر و بعضـا

است.

سکوالر ،گفتمان ذكرشده بازمفصلبندي شد و اسـالم و ایـران
جدول  -5سیر مفصلبندی و بازمفصل بندی گفتمان سیاست فرهنگی در ایرانِ امروزی
بازۀ زمانی
مشروطه
( 9217تا )9937

گفتمان سیاست فرهنگی

دال مرکزی

گفتمان سياست فرهنگي دولتي

تجدد فرهنگ

برههها
تحصيل اجباري ،مدارس دولتي ،مطبوعا
قانوني ،آزادي فرهنگي ،تاریخ ایران ،زبان
فارسي

پهلوي

گفتمان سياست فرهنگي دولتي با

( 9937تا )9979

تأكيد بر سياست فرهنگي نمایشي

جمهوري اسالمي ایران

گفتمان سياست فرهنگي دولتي با

( 9979تا به امروز)

تأكيد بر مهندسي فرهنگي

مليگرایي ،عربستيزي ،باستانگرایي،
فرهنگ یکدست ملي

همگونسازي زباني ،غربگرایي و تجدد،
لباس متحدالشکل
روحيۀ انقالبي ،هویت فرهنگي متکثر،

فرهنگ اسالمي  -ایراني

پيشرفت علمي و فرهنگي ،زبان فارسي،
امر به معروف و نهي از منکر،
معنویتگرایي ،خانواده

نتیجه

دال وحد بخش همۀ برنامههاي سلبي و ایجابي بـوده اسـت.

صور بندي گفتماني كـه تحليـل اصـلي بـر آن اسـتوار بـود،

چه آنجا كه عقبماندگي را از نو فرهنگي قلمداد كـرده و بـا

محصول وضعيتي تاریخي است .شيوۀ صور بنـدي سياسـت

تحقيــر ســویههــاي ســنتيِ فرهنــگ همنــون خرافــا

و ،...

در جامعۀ ایران هم بهلحـاظ تـاریخي و هـم بـهلحـاظ سـنتي،

تجددگرایي رواج یافت (مشروطه و پهلـوي) و چـه آنجـا كـه

تاریخگرا بوده است .چه در مفهـومسـازي مـاركس و چـه در

فرهنگ بومي تقدیس شد (پس از انقالب اسالمي) ،مناقشه بـر

مفهومسازي وبري مبتني بر پاترمونياليسم و قرارگرفتن نيـروي

سر فرهنگ و تعریف آن در اختيار دولت قـرار گرفتـه اسـت.

توليد در دست دولت  -كه آب نقش اساسي را ایفا كرده است

این امر موجب شد فرهنگ صرفا همنون ابزار در نظر گرفتـه

– درعمل ،مالکيـت خصوصـي حـذف شـده و امکـان ظهـور

نشود و رابطهاي دروني و درونماندگار با اعمال و كردارهـاي

اجتماعي از بين رفته است؛ بنابراین ،تنها امکان ،تغييـر

حکومت نيز پيدا كند .در ساحت گفتماني نيـز ظهـور انـوا و

از بيرون بوده است نـه از درون و ایـن عامـل تغييـر بيرونـي،

اقسام گفتمان در سطوح دینـي (گفتمـان مدرنيسـم اسـالمي و

همــان چيــزي اســت كــه آن را ســرمایهداري ،مدرنيزاســيون،

گفتمان اسالم سياسي) و غيردیني و یا مفصلبنديهاي جدیـد

استعمار یا مدرنيتۀ اسـتعماري مـينامنـد .در ایـن شـرایط ،در

از هر دو ،پيرامون مناقشه بر سر فرهنگ تکوین یافتهاند

(بلـک،

سطح غيرگفتماني دولت تنهـا كـارگزار و عامـل پاسـخگویي،

)9979؛ بنــابراین ،ظهــور گفتمــان سياســت فرهنگـي محصــول

رویارویي و كنترل پيامدهاي رویـارویي بـا ایـن عامـلِ تغييـر

منطقي رویارویي با مدرنيته در ایران بود.

طبقا

بيروني بوده است .در این بين یکي از جديترین ميانجيهـاي

ایدۀ اساسي بر این اصل استوار بود كـه سياسـت فرهنگـي

پاسخ ها به سؤال «چرا عقب افتادهایم؟» ،فرهنگ بود .فرهنـگ،

در ایران ،تباري امروزي دارد و از زمان تشکيل دولت امروزي

99

مدرنيته و صور بندي گفتماني سياست فرهنگي :تحليل گفتمان سياست فرهنگي دولتي در ایران

در ایران ،دولت رسما وظيفـۀ مهندسـي حـوزۀ فرهنـگ را بـر

بهوسيلۀ دولت حمایت و اجرا ميشد؛ بنـابراین ،گفتمـانهـاي

عهده گرفته اسـت .بـا توجـه بـه وضـعيت تـاریخي و نحـوۀ

رقيب را نمي توان به راحتي مشخص كرد .بر این اساس اسـت

رویارویي با مدرنيته و سرمایهداري در ایران (شولتسه ،)9917 ،از

كه مي توان استدالل كرد نزا با این گفتمان دراساس بي معنـي

ميان انوا سياسـت فرهنگـي مـدنظر مـکگویيگـان ،گفتمـان

است؛ زیرا عالوه بر هژموني ،این گفتمان ساختار اقتصـادي و

سياست فرهنگي دولتي نقش بنيادي دارد؛ زیرا تحليل گفتمـان

سياسي را نيز در اختيـار داشـت و توانـایي سـركوب هرگونـه

سياست فرهنگي در ایران این امر را نشان داد كه تقریبا تمامي

خواستي ازسوي دیگريها و سایر گفتمـانهـا را داشـتند؛ امـا

سياستگذاريها ،دولتي و در جهت برساخت هویت ملـي در

هدف اصلي این یگانه گفتمـان بـي رقيـب ،برسـاخت هویـت

ایران در پاسخ بـه مسـئلۀ امـر امـروزي بـوده اسـت .در ایـن

فرهنگي یکدست ملي بود و دولـت امـروزي ،متجلـي تجـدد،

پژوهش نقش روشنفکران در پرانتز قرار داده شد؛ زیرا باید در

قانون و مليگرایي در ایران شد .مهـمتـرین دليلـي كـه مجـوز

ابتدا نمود نقش آنان در سياستهاي رسـمي و قـوانين كشـور

رسمي ورود به حوزۀ فرهنگ را بـراي دولـت امـروزي ایـران

بررسي و سپس زمينههاي تصویب این قوانين واكاوي ميشـد

صادر كرد ،تکثر بافت فرهنگي ایران بود .بهویژه در سـالهـاي

كه به پژوهشهاي مستقلي نيازمنـد اسـت .براسـاس دادههـاي

پس از مشروطيت ،خواستهاي متفاو

و همزمـان مشـتركي

تاریخي بررسي شده ،چنين استدالل شد كـه گفتمـان سياسـت

در گوشه و كنار ایـران سـر بـرآورد كـه همگـي واكنشـي بـه

فرهنگــي در ایــران معاصــر ،گفتمــاني دولتــي و مبتنــي بــر

تمركزگرایي سياسي و فرهنگي در ایران بودند.

بازمهندسي روح جامعه بوده اسـت .معنـایي كـه ایـن گفتمـان
برميسازد ،معنایي وحد بخش و در جهت برساخت آن نـو

منابع

هویــت ملـي اســت كــه از اوایــل حکومــت قاجــار و پــس از

آبراهاميان ،ي .)9916( .ایران بين دو انقـالب ،ترجمـۀ :احمـد

رویارویي با مدرنيته به ضـرور

بازاندیشـي در آن پـي بـرده

شد .در نظم فرهنگي كه این گفتمان بـر جامعـۀ ایـران حـاكم
كرد ،هر آننه این وحد

گلمحمدي و محمدابراهيم فتاحي .تهران :نشر ني.
آبراهاميـــان ،ي .)9917( .تـــاریخ ایـــران مـــدرن ،ترجمـــۀ:

امروزي را با چالش روبـه رو كـرده

بود و مان ميشد ،بهوسيلۀ گفتمان مسلط طرد شد؛ ایـن طـرد

محمدابراهيم فتاحي .تهران :نشر ني.
اتابکي،

 .)9979( .تجدد آمرانه :جامعـه و دولـت در عصـر

در دورههاي سهگانۀ بررسيشده با وجود تفاو هاي اجرایـي،

رضاشــاه ،ترجم ـۀ :مهــدي حقيقــتخــواه ،تهــران:

بنيانهاي مشـتركي داشـت .عقالنيـت حکـومتي كـه سياسـت

ققنوس.

فرهنگي از دل آن بيرون آمد ،در هـر سـه دوره مشـترک و بـر
الگوي شبانوار مبتني است؛ الگویي كه درنهایت ،به مهندسـي
فرهنگي در كشـور رأي داده اسـت .قـوانين و اسـنادي كـه از
پشتوانۀ بي رقيب دولت برخوردار بودند ،بهگونـهاي برسـاخت
هویت فرهنگي مشترک را پشتيباني كردنـد كـه اساسـا جـایي
براي مخالفت با این هویـتِ یکدسـت فرهنگـي بـاقي نمانـد؛
بنابراین ،گفتمانهاي رقيب كه مجال سياستگذاري رسـمي را
نداشتند ،درعمل توانِ نزا گفتماني و نيز امکان هژمونيکشدن
را در خود نميدیدند .سياست فرهنگي دولتي ،گفتماني بود كه

اساسنامۀ فرهنگستان ایران .)9997( .در نامۀ فرهنگسـتان ،س
 ،9فروردین و اردیبهشت  ،9922ش .9
اساس نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي .)9961( .در سامانۀ
فرهنگستان زبان و ادب فارسي

(.)http://apll.ir

اشــتریان ،ک .)9979( .مقدمــهاي بــر روش سياســتگــذاري
فرهنگي .تهران :جامعهشناسان.
اصــول كلــي سياســت فرهنگــي كشــور .)9999( .در ســامانۀ
شوراي عالي انقالب فرهنگي
)( http://www.sccr.ir.
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اكبري ،م .)9977( .تبارشـناسـيـ هویت جدید ایرانـي (عصـر
قاجاریه و پهلوي اول) .تهران :علمي فرهنگي.

بلک ،آ .)9979( .تاریخ اندیشۀ سياسي اسالم :از عصـر پيـامبر
تــا امــروز .ترجمــۀ :محمدحســين وقــار .تهــران:
اطالعا .

نشر ني.

سينگ ،ج .ج .)9976( .قدر

و سياست فرهنگـي در روابـط

بينالملل ،ترجمۀ عسگر قهرمانپور ،تهران :علمـي و
فرهنگي.
شریفي . ،و فاضـلي« .)9979( . ،واكـاوي سياسـت گـذاري

توكليطرقـي ،م .)9977( .تجـدد بـومي و بازاندیشـي تـاریخ،

فرهنگي در جمهوري اسـالمي ایـران (آسـيب هـا و
راهبردها)» ،فصلنامۀ مجلس و راهبرد ،د  ،97ش 67

تهران :پردیس دانش.
رقفي ،م« .)9917( .رسائلي در بـاب حکومـتمنـدي :بـازبيني
تــالش سياســي نخبگــان ایــران در دورۀ قاجــار»،
فصلنامۀ گفتگو ،ش  ،77ص .99-69

ص .77-73
شولتسه ،ر .)9917( .تاریخ جهان اسالم در قرن بيستم .ترجمۀ
ابراهيم توفي  .تهران :پژوهشکدۀ مطالعا

حســيني ،ح .)9976( .آســيبشناســي سياســتهــاي فرهنگــي
جمهوري اسالمي ایران .پایاننامـۀ كارشناسـيارشـد
علوم سياسي ،دانشگاه مازندران.

فرهنگـي

و اجتماعي.
صـــدی سروســـتاني ،ر .و زائـــري ،آ« .)9917( .بررســـي
گفتمــانهــاي فرهنگــي پســاانقالبي و رونــدهاي

خال پناه ،ک .و حبيبي ،ف« .)9979( .نظریۀ گفتمـان بـه مثابـۀ

چهارگانۀ مؤرر بـر سياسـت فرهنگـي در جمهـوري

روش شناسي مطالعـا فرهنگـي» ،در درآمـدي بـر

اسالمي» ،پژوهشنامۀ سياست فرهنگـي ،ش  ،77ص

روششناســي مطالعــا

فرهنگــي ،تــدوین حســين

ميرزایي .تهران :پژوهشکدۀ مطالعا

فرهنگي.

خانيـــان ،ف .)9977( .سياســـتهـــاي فرهنگـ ـي حکومـــت
محمدرضاشــاه در آمــوزش و پــرورش (دهــههــاي
 9973-9973هـــ .ش :).فعاليــتهــاي فــوآبرنام ـۀ
مدارس .پایاننامۀ كارشناسيارشـد تـاریخ ،دانشـگاه

ضياءابراهيمي ،ر .)9976( .پيدایش ناسيوناليسم ایراني ،نـژاد و
سياست بيجاساز .تهران :مركز.
فاضلي ،ن .و قليچ ،م .)9972( .نگرشي نو به سياست فرهنگي.
تهران :تيسا.

فوكو ،م .)9976( .تولد زیست سياست (درس گفتارهاي كلـژ
دو فرانس) ،ترجمۀ :رضا نجفزاده .تهران :نشر ني.

الزهرا.

دین ،م .)9976( .حکومت اندیشي :قدر

و تـدبير در جامعـۀ

مدرن .ترجمۀ :كرم حبيبپورگتابي ،تهران :مهاجر.
رحيمي ،م .)9979( .قانون اساسي ایران و اصـول دموكراسـي.
تهران :اميركبير.
روزنشتاین ،ک« .)9976( .سياستگذاري فرهنگـي و سرشـت

سياسي فرهنگ» ،در قدر و سياسـت فرهنگـي در
روابط بين الملل ،ویرایشِ سينگ ،جي .چي ،ترجمـۀ
عسگر قهرمانپور ،تهران :علمي و فرهنگي.

ســلطاني .)9976( . ،قــدر  ،گفتمــان ،زبــان :ســازوكارهاي
جریان قدر

.91-7

در جمهوري اسـالمي ایـران .تهـران:

قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.)9971( .
قلي زاده ،م« .)9979( .بازكاوي ریشه هاي تئوریک سياستهاي
فرهنگي حکومت رضاشـاه در اندیشـۀ روشـنفکران

بومي» ،فصلنامۀ مطالعا

تـاریخي ،س  ،93ش ،97

ص .939-927

كالنتري .)9977( . ،گفتمان از سه منظر زبان شناختي ،فلسفي
و جامعهشناختي .تهران :جامعهشناسان.

الكالئــو ،الــف .و موفــه ،ش .)9979( .هژمــوني و اســتراتژي
سوسياليستي بهسوي سياست دموكراتيـک رادیکـال،
ترجمۀ محمد رضایي .تهران :رال .

مدرنيته و صور بندي گفتماني سياست فرهنگي :تحليل گفتمان سياست فرهنگي دولتي در ایران

مجموعه مصوبا

مجلس شوراي ملي ،سامانۀ ملـي قـوانين و

مقررا

جمهوري اسالمي ایـران ،معاونـت حقـوقي

ریاست جمهوري ،معاونت تدوین ،تنقـيح و انتشـار
قوانين و مقررا
مجموعه مصوبا

(.)http://www.qavanin.ir

مجلس شوراي ملي ،سـامانۀ قـوانين مركـز

پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
()http://rc.majlis.ir

مشبکي ،الف .و خادمي« .)9919( . ،بررسي آسـيب شناسـانۀ
سياست ها و سياست گذاري هاي فرهنگي ایران بعـد
از انقــالب اســالمي» ،نامــۀ پــژوهش ،ش  ،97ص
.999-991
مک گویيگـان ،ج .)9911( .بازاندیشـي در سياسـت فرهنگـي،
ترجمۀ نعمـتاهلل فاضـلي و مرتضـي قلـيچ ،تهـران:
دانشگاه امام صادآ ( ).

ميلر ،پ .)9917( .سو ه ،استيال و قدر در نگاه هوركهـایمر،
ماركوزه ،هابرماس و فوكو .ترجمۀ :نيکو سـرخوش
و افشين جهاندیده .تهران :نشر ني.
ميلر،

 .و یودیس ،گ .)9917( .سياسـت فرهنگـي .ترجمـۀ
نعمتاهلل فاضلي و مرتضـي قلـيچ .تهـران :دانشـگاه
امام صادآ ( ).

نقشۀ مهندسي فرهنگي كشور .)9972( .دبيرخانه شوراي عالي
انقالب فرهنگي در سـامانۀ شـوراي عـالي انقـالب
فرهنگي

(.)http://www.sccr.ir

والتيســون ،ب« .)9976( .بازیگوشــي قــدر  :تــأرير فرهنــگ

رسانه هاي توليدكننده-مصرف كننـده» ،در قـدر و
سياســت فرهنگــي در روابــط بــينالملــل ،ویــرایش
سينگ ،جي .چي ،ترجمۀ عسگر قهرمان پور ،تهـران:
علمي و فرهنگي.
هال ،الف .)9979( .معنا ،فرهنگ و زندگي اجتماعي ،ترجمـۀ:
احمد گلمحمدي .تهران :نشر ني.
هوارث ،د« .)9999( .نظریۀ گفتمان» ،ترجمۀ :سيد علـياصـغر
سلطاني ،فصـلنامۀ علـوم سياسـي ،ش  ،2ص -919
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یورگنسن ،م .و فيليپس ،ل .)9977( .نظریه و روش در تحليـل
گفتمان ،ترجمۀ :هادي جليلي .تهران :نشر ني.
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