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Abstract 
One of the most effective cultural programs in countries are the cultural 

"policies, plans and programs" that are formulated and implemented in 

the form of government programs. The focus of cultural programs is 

"cultural policies". The basis for adjustment of cultural policies is political 

theory. Political theory is an applied theory that can illustrate the 

framework of government action and government intervention based on 

the values of each society. In this paper, through using qualitative content 

analysis method, in search of the mechanism for the formation of cultural 

political theories, we investigate its origins in cultural policymaking 

literature and cultural theories in order to provide the context for critique 

of the rival literature, while providing reasons for the formation of 

cultural policies. Therefore, the context for the design of cultural policy 

theories in the Islamic-Iranian model of progress can be prepared so that 

we do not use imported cultural theories along the way. 
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  گذاری در نظام فرهنگى غرب از ايدئولوژی تا الگوهای سياست

  )های فرهنگى های سياستى در تدوين سياست بررسى خاستگاه نظريه(

  *نصراهللا اقاجاني
  **نژاد يوسف حسين

  

  چكيده

فرهنگـى » های ها و برنامـه ها، طرح سياست«های فرهنگى كشورها،  رنامهيكى از مؤثرترين ب

های فرهنگـى  محـور برنامـه. شـوند های دولـت، تـدوين و اجـرا مى است كه در قالب برنامه

 .های فرهنگى، نظريه سياسـتى اسـت زيرساخت تنظيم سياست .است» های فرهنگى سياست«

واند چارچوب عمل دولتى و مداخله حكومتى ت ای كاربردی است كه مى نظريه سياستى نظريه

فـى يپـژوهش ك در اين مقاله با اسـتفاده از روش .های هر جامعه تصوير كند را بر مبنای ارزش

های سياسـتى فرهنگـى بـه  گيری نظريـه و در جسـتجوی سـازوكار شـكل» ل مضـمونيتحل«

پـردازيم  مى های فرهنگـى گذاری فرهنگى و نظريه واكاوی خاستگاه آن در ادبيات سياست

بسـتر نقـد ادبيـات رقيـب نيـز  ،های فرهنگـى گيری سياست تا ضمن نشان دادن داليل شكل

 - های سياسـتى فرهنگـى در الگـوی اسـالمى ای بـرای طراحـى نظريـه فراهم گردد و زمينه

 .های فرهنگى وارداتى استفاده نكنيم ايرانى پيشرفت آماده شود تا در اين مسير از نظريه

  ها  كليدواژه

  .های فرهنگى، ايدئولوژی های فرهنگى، نظريه نظريه سياستى، سياست
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  كليات. 1

  طرح مسئله. 1- 2

ــرين برنامــه يكــى از مهــم ها  ايــن برنامــه .های دولــت اســت های فرهنگــى كشــور، برنامــه ت

عنوان اليحـه بـه  كه دولت بههستند » های اجرايى ها و برنامه ها، طرح سياست«ای از  مجموعه

اجـرا » قـانون برنامـه توسـعه«عنوان  و در صورت تصـويب بـه كند مىگذاری ارائه نهاد قانون

های فرهنگى و همچنـين  ها و سياست گيری برنامه مسئله اين است كه داليل شكل. شوند مى

» هـا و تصـميمات حل مسـائل، راه«ها در شناسـايى  گيـری تمـايزات يـا شـباهت داليل شـكل

  فرهنگى چيست؟

هـا و  ها، طرح ايـن سياسـت .اسـت» های فرهنگـى سياسـت«هنگـى، های فر محور برنامـه

ــه ــكل مى برنام ــى را ش ــده های فرهنگ ــر مهم. دن ــوی ديگ ــكل از س ــل ش ــرين عام گيری  ت

سياسـت فرهنگـى در معنـای وسـيعش . اسـت» های سياسـتى نظريـه«های فرهنگـى،  سياست

عنـای محـدود شود و در م تصميمى است كه برای حل يك يا چند مسئله فرهنگى اتخاذ مى

ای گفتـه  هـای عامدانـه و از پـيش طراحـى شـده سياست فرهنگى به اقدامات و فعاليت 1آن،

توليـد، توزيـع «در جهت » دولت، بازار يا جامعه مدنى«شود كه نهادهای مختلف از قبيل  مى

  .)7ص: 1388مכ گوییگאن، (د نده محصوالت فرهنگى از خود بروز مى» و اشاعه

                                                           
شـناختى و محصـوالت و  هـای تفننـى در مقـوالت زيبـايى  چنانچه فرهنگ در معنای محدود آن يعنـى فعاليـت. 1

نگـر بـه   جـزء نگـاه و »نگاه بخشى«ش ا  كنند، محسوب شود، الزمه  خدمات فرهنگى كه اوقات فراغت را پر مى

ثر ميراث فرهنگى به عامه ؤدر اين نوع نگاه، حفظ و ارائه م» سياست فرهنگى«فرهنگ است كه كاركرد اصلى 

در » سياسـتگذاری فرهنگـى«در چنين معنـايى . شود  مردم و مساعدت به هنر خالق و مساعدت به انتشار آن مى

  .است فرهنگى خدمات و كاال»ف و بازنمايىتوليد، توزيع و مصر«معنايى محدود، 

جامعه مالحظـه شـود، » ها و هنجارهای باورها، ارزش«اما چنانچه فرهنگ در معنای گسترده آن يعنى مجموعه 

هـای جامعـه مـرتبط   نگر به فرهنگ است كـه فرهنـگ عمـًال بـا همـه بخـش و نگاه كل »نگاه بعدی«الزمه اش 

هـای مختلـف سياسـى، اقتصـادی و   كردن بخش هماهنگ» فرهنگى  استِ سي«گردد و در اين صورت وظيفه   مى

گذاری فرهنگـى دركـانون   در چنين شرايطى سياست. است »ها و هنجارها بينى، ارزش جهان«اجتماعى براساس 

هـای   مشـى  هـا و خـط چراكه در نگاه بعـدی بـه فرهنـگ، همـه سياسـت ؛گيرد گذاری عمومى قرار مى  سياست

اشـتريان، (ها و پيامـدهای گسـترده و عميـق فرهنگـى هسـتند   ها دارای زمينه  عى و سياسى دولتاقتصادی، اجتما

  .)28ص: 1391
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ای كاربردی است كـه چـارچوب عملـى دولتـى و مبنـای مداخلـه  نظريه سياستى، نظريه

نظريـه سياسـتى از . كند و عمًال نقشه راهى فراروی عمل دولتـى اسـت حكومتى را تبيين مى

سـاالری و نظـام  شـفافيت الزم را بـرای اسـتفاده در ديوان 1دهى به نظريه برنامـه طريق شكل

ف به يـك يـا چنـد موضـوع يـا مسـئله يك نظريه سياستى معطو. ريزی خواهد داشت برنامه

دهـد  درثـانى يـك راهكـار مداخلـه حكـومتى بـرای حـل آن پيشـنهاد مى ؛اجتماعى اسـت

  .)237ص: 1397אשتریאن، (

  سؤال و هدف تحقيق. 1- 2

های فرهنگى كشورهای غربـى بـر  ها و سياست سؤال اصلى پژوهش اين است كه برنامه

ها مبتنى بر چه مبـانى ارزشـى و  و اين نظريه شده است؟ های سياستى تدوين اساس چه نظريه

  ؟ندا معرفتى شكل گرفته

های  های سياسـتى فرهنگـى در ادبيـات نظريـه هدف پژوهش شـناخت خاسـتگاه نظريـه

غربى معلـوم » ايدئولوژی، نظريات و دانش و الگوهای«ها بر  فرهنگى است تا اتكا اين نظريه

گى مبتنـى بـر مبـادی و مبـانى اسـالمى هرچنـد های سياستى فرهن گردد تا زمينه توليد نظريه

  .صورت سلبى فراهم گردد به

  قيتحق یجنبه نوآور. 1- 3

 حـال صـورت نگرفتـه  بـه های فرهنگى از منظر نظريه سياستى تـا ها و سياست ارزيابى برنامه

                                                           

چنـين باورهـايى، قابليـت تعمـيم . كنـد ای از باورها كه زيربنای اقدام اسـت، اشـاره مى نظريه برنامه به مجموعه. 1

صـحيح  ايـن باورهـای علّـى، لزومـاً . مشى تحـت مالحظـه باشـند ندارند؛ ممكن است خاص يك برنامه يا خط

كند كه فلسفه وجودی يك برنامه، بازنمای نوعى نظريه اسـت كـه ادعـايى علّـى  نظريه برنامه فرض مى. نيستند

خـط «استاندارد به نظريه برنامه، سـاخت نـوعى  رويكرد نسبتاً . كند ها را مطرح مى ها به ستاده درباره پيوند نهاده

اين شـيوه . است) رو به عقب(معكوس  یترين شكلش، نوعى استقرا آورد در ساده يك خط ره. است» آورد ره

كنـد و نـوعى زنجيـره علّـى از  شود و از اين نقطه آغازين به عقب حركت مى آورد مطلوب غايى آغاز مى با ره

  .)168: ص: 1392يمر، رال اسميت،(سازد  آوردها را مى ها و ره دهنده فعاليت روابط تشكيل
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های سياسـتى  دهـد نظريـه سـو نشـان مى های سياستى از يك و بررسى خاستگاه نظريه 1است

فرهنگـى اشـراب » ايـدئولوژی و نظريـه و مكتـب و الگـوی سياسـتگذاری«ام موجود از كد

  .نموده است

  قيروش انجام تحق. 1- 4

پژوهش حاضر از نوع پژوهش كيفى است؛ يعنى با هدف ساخت تعابير و تفاسير گويا و 

های سياستى مبتنى بر  بيانگر حقيقت، به دنبال توسعه فهم و درك اين مقوله هستيم كه نظريه

توصـيف و اكتشـاف  ،هـدف. )8ص:1389ھـومن، (شـوند  های فرهنگـى سـاخته مى ظريهچه ن

های فرهنگـى و  های سياستى در حوزه نظريـه گيری نظريه شكل برعناصر مختلف تأثيرگذار 

اسـت » اسـناد و مـدارك«گذاری فرهنگى است و شيوه گردآوری عمـدتاً بررسـى  سياست

  .)21ص: 1383فرد،  دאنאیی(

  تحليـل مضـمون روشـى . اسـت» تحليـل مضـمون«ها مبتنـى بـر روش  روش تحليل داده

  زאده،  שــیخ(هــای كيفــى اســت  بــرای شــناخت، تحليــل و گــزارش الگوهــای موجــود در داده

مــاتريس  2،های متعــدد هماننــد قالــب مضــامين در تحليــل مضــمون از شــيوه. )47ص: 1390

  مشــهود و مضــامين  و توجــه بــه مضــامين 5ای تحليــل مقايســه 4شــبكه مضــامين، 3مضــامين،

                                                           

ای تحـت عنـوان نظريـه سياسـتى بـه مثابـه  ای است كه اولين بار كيومرث اشـتريان در مقالـه سياستى ايدهنظريه . 1

های فرهنگـى از  های سياسـتى در نظريـه اما واكاوی خاستگاه نظريه كرد؛ هئالگوی اسالمى ـ ايرانى پيشرفت ارا

  .های اين پژوهش است نوآوری

در اين روش فهرستى از مضامين اسـتخراج شـده از  .مضامين است ی تحليل داده، تحليل قالبها روشيكى از . 2

  .)11ص: 1390زاده،  شيخ(شود  مراتبى نشان داده مى متن به صورت سلسله

مـاتريس . شـود ها استفاده مى مقايسه مضامين با يكديگر يا مقايسه مضامين در منابع دادهبرای ماتريس مضامين . 3

  .)18ص: همان(گيرد  ىها شكل م ها و ستون از تقاطع رديف

آمده از تركيب يـا  بدست مضامين(دهنده  ، مضامين سازمان)نكات كليدی متن(شبكه مضامين، مضامين پايه  در. 4

شـود و بـه  منـد مى نظام) مثابـه كـل دربرگيرنده اصول حاكم بر متن به(و مضامين فراگير ) تلخيص مضامين پايه

  .)21ص: همان(شود  سطح نشان داده مى ای رسم و مضامين برجسته اين سه صورت نقشه

ها و  د تـا شـباهتنشـو آمـده از منـابع مختلـف، بـا يكـديگر مقايسـه و تطبيـق مى دسـت های به با اين روش داده. 5

  .)22ص: همان(د نها شناخته شو تفاوت
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البته در اين نوشـته بـه دليـل محـدوديت  ؛شود تحليل داده استفاده مى و  برای تجزيه 1مكنون

حجم مطالب، تنها به گزارش نتايج تحليل مضمون بسنده شده و امكان ارائـه فراينـد تحليـل 

  .وجود ندارد

عرفـت فلسـفى، برای بررسى خاستگاه نظريه سياستى بايد توجه داشته باشيم كه پس از م

نظريـه يـا . رسيم مى» نظريه علمى«يا پارادايمى از واقعيت، به عنصر اساسى ديگری تحت عنوان 

های فلسفى و پارادايمى معين اسـت كـه بـه دنبـال انعكـاس نظـری از  فرض تئوری، دارای پيش

به سخن ديگر، ماهيت واقعيت و چگونگى كسب معرفت از آن در پارادايم علـم  ؛واقعيت است

واقعيت به نحوی  شخص شده است و نظريه متأثر و منطبق با پارادايم، درصدد توضيح و تبيينم

ورود محقق از نظريه علمى بـه واقعيـت، . است كه بتوان به لحاظ تجربى به آن واقعيت وارد شد

كه در سطح فلسفه و پارادايم، صـرفاً  درحالى ؛از واقعيت است» معرفت علمى«گيری  منشأ شكل

امكان ورود تجربى  لسفى و پارادايمى از واقعيت تعريف شده است كه با اين معرفت،معرفت ف

  .)21ص: 1393אیمאن، (به واقعيت برای هرگونه تغيير يا دستكاری عملى وجود ندارد 

هركـدام از  - يعنـى پـارادايم اثبـاتى، تفسـيری و انتقـادی - های غالب در علـم پارادايم

 ؛انـد پرداخته) شناسـى علمـى روش(ابى علـم و مسـير علـم يـ اندازی متفاوت، به هويت چشم

بلكـه علـومى  ،بنابراين در حوزه علوم انسانى، ما صرفاً با يك پارادايم علمى مواجـه نيسـتيم

های خاصـى،  شناسـى چون اثباتى، تفسيری و انتقادی فعال هستند كه هركدام از زاويه روش

به آن، جهت ايجاد تغيير بر اساس مبانى و چگونگى ورود » تحليل نظری دنيای اجتماعى«به 

  .)22ص: ھمאن(پردازند  نظری خود مى

  های سياستى با ايدئولوژی  رابطه نظريه. 2

ــكل ــر ش ــذار ب ــل تأثيرگ ــه يكــى از عوام ــدئولوژی گيری نظري ــتى، اي ــتند ها های سياس . هس

أ منشـ ،امـا گـرايش بـه يـك ايـدئولوژی ،ايدئولوژی هرچند از جنس بـاور و اعتقـاد اسـت

                                                           
فروضـات و ها، م د و در سـطح مكنـون، ايـدهنشـو ها شـناخته مى مضامين مشهود، با توجه به معنای آشكار داده. 1

 ارزيـابى يـا شـناختهـ  هسـتندهـا  دهنده محتـوای صـريح داده شكل كه ها ـ در داده) ها ايدئولوژی(مفاهيم نهفته 

ها، كاری تفسيری است و تحليـل نيـز صـرفاً  گيری و توسعه مضمون در تحليل مضامين مكنون، شكل. دنشو مى

  .)25ص: همان(پردازی است  توصيف نيست، بلكه نوعى نظريه
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های مناسب با آن ايدئولوژی بر فرايند ساخت ايده و نظريه فرهنگى  حاكميت بعضى ارزش

  .نظريه سياستى است ،تبع آن  و به

  ايدئولوژی از منظر مطالعات فرهنگى . 2- 1

رسم روشنفكری بر اين است كـه در توصـيف و تبيـين ايـدئولوژی، بـر وجـوه منفـى و 

. ن است كه اين تنها يك روی سكه واقعيت اسـتولى واقعيت اي ؛كند مخرب آن تأكيد مى

هـای انسـان  به عقيده آلبركامو ظهور ايدئولوژی در جامعه مدرن، بـه طـرز شـديدی بـر رنج

  .)133ص: 1392مכ گوییگאن، (افزوده است 

داند كه اعمال قدرت از جانب  ماركس ايدئولوژی را تصوير وارونه و غلط از جامعه مى

های  دادن ايـن طبقـه بـه خواسـت كند و باعث تن لطه را توجيه مىطبقه مسلط بر طبقه زير س

  .)163ص: ھمאن(شود  دار مى طبقه سرمايه

شود كه مردم از طريق  مى گفته» ها نظامى از انديشه«به اعتقاد لويى التوسر ايدئولوژی به 

ون از تـوان بيـر راحتى نمى بنابراين بـه ؛بخشند شان در جهان، ساختار مى آن به تجربه زندگى

بايست توجـه داشـت كـه  مثابه چيزی كاذب نگريست، بلكه مى ايدئولوژی ايستاد و آن را به

كنيم، از قبـل آغشـته و آلـوده بـه  هايى كه از طريق آنها هستى خـود را درك مـى تمام واژه

  .)166ص: ھمאن(ايدئولوژی هستند 

  ايدئولوژی از منظر اسالمى. 2- 2

ودی اجتمـاعى اسـت و بـه همـين دليـل سـعادتش، به اعتقاد مرتضى مطهری انسان موج

تواند راه  نمى و اش با ديگران ارتباط دارد های خير و شرش و انتخاب وسيله هايش، مالك آرمان

ای جستجو كند كـه جامعـه  گونه سعادت خود را بايد بهپس  ؛خود را مستقل از ديگران برگزيند

نداشـتن عقـل  و جاودانگى روح و تجربـه را به سعادت و كمال برساند و اگر مسئله حيات ابدی

سـت كـه ا اينجـا. شـود تر مى مشكل نشئه دنيا را در نظر بگيريم، مسئله بسى نسبت به نشئه مابعد

  .)57ص: 1378مطهری، (دهد  نياز به مكتب و ايدئولوژی ضرورت خود را نشان مى

. بـوده اسـت» يعتشر«اصطالح قرآن  پيدايش، نيازمند به ايدئولوژی و به ابتدایانسان از 

بخشـد و آرمـان  مى» جهـت«را وحـدت و  - اولـى بشـر فـردا  طريـق  و به - آنچه بشر امروز
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گـردد، يـك فلسـفه زنـدگى  دهد و مالك خير و شر و بايد و نبايـد بـرايش مى مشترك مى

ديگر يك ايـدئولوژی جـامع و كامـل  عبارت مجهز به منطق و به زخي انتخابى آگاهانه آرمان

  .)58ص :ھمאن(است 

  ايدئولوژی و سياست فرهنگى. 2- 3

يكى از مفاهيم برای رسيدن به دركى روشن و ملموس از نوع و شيوه دخالت دولت در 

مفهوم ايدئولوژی به معنای وسيع و گسترده، شامل . حوزه مسائل فرهنگى، ايدئولوژی است

سيسـتمى از  كردن علـم و سياسـت بـه دار يا هر نوع تالش برای نزديك هر نوع نظريه جهت

  .)134ص: 1392مכ گوییگאن، (عقايد است 

هـای سياسـى  به همين جهـت نظام ؛ايدئولوژی بخش انكارناپذير سياست فرهنگى است

دولت مدرن، از آغاز قرن نوزدهم تاكنون، اغلب در توجيه الگوی سياست فرهنگى خود از 

 ؛برنـد اليسم و غيره نـام مىنوعى ايدئولوژی ناسيوناليسم، فاشيسم، نازيسم، سوسياليسم و ليبر

های  مطلـوب ايـن اسـت كـه هـدف ،هـای سياسـى حال بـرای سياسـتمداران و نظام  عين در

 ،نحوی پنهان كنند و به جای صحبت از ايدئولوژی های خود به مشى ايدئولوژيك را در خط

 .های خـود بـه كـار ببرنـد نوعى منطق عقالنى عمومى و حتى جهانى بـرای توجيـه سياسـت

كنند، بلكه  ها را هدايت مى ها و سياست مشى اين اهداف ايدئولوژيك نيستند كه خطگويى 

های انسانى عام، عقل سليم و مقوالتى از ايـن نـوع،  های عمومى، ارزش منافع ملى، خواست

بـه همـين دليـل واژه  .)136ص: ھمـאن(اند  های سياسى های فرهنگى نظام كننده سياست توجيه

شـده و از  ای عقالنى رود، واژه كار مى  هب (cultrul Policy)هنگى مشى كه در سياست فر خط

ينـد دانـش امشى چيـزی اسـت كـه بر چون خط ؛شود طرف تلقى مى نظر ارزشى خنثى يا بى

های اجتماعى و سياسى اسـت و نـه لزومـاً اقتضـائات سياسـى صـرف  كارشناسى و ضرورت

ضمنى مثبت كنيم كه معنى  مى اینمع» سياست«در زبان فارسى آن را  كه ما درحالى ؛قدرت

  .)ھمאن(جانبدارانه و آغشته به قدرت و انباشته از آن است  ندارد و اين واژه

ها روح سياسـت فرهنگـى كشـورهای جهـان را تشـكيل  ايـدئولوژی آنچه گذشـت بنابر

تـوان بـه  مى ،با بررسى شبكه مضامين سه نوع ايـدئولوژی اصـلى در جوامـع مـدرن .اند داده

  .كرديل اشاره موارد ذ
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  های عمده در جوامع غربی شبکه مضامین ایدئولوژی: ١جدول شماره
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  های فرهنگی نظریه  مضامین پایه
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 لیب
سی

سیا
گاه 

ن
  

عنوان  لیبرالیسم به
  ایدئولوژی مدرنیسم

ی فلسفی، سیاسیها ها و آموزه ترین مکتب لیبرالیسم یکی از کهن
این مکتب یکی از وجـوه مدرنیسـم و. و اخالقی دوران مدرن است

.)451ص: 1381بیאت، ( آید می شمار جوهره و ایدئولوژی سیاسی آن به

خواهی و نفی  آزادی
  سلطه دولت بر مردم

لیبرالیسم نظریه یـا سیاسـتی اسـت کـه خواهـان حفـظ درجـاتی از
سسـه دیگـریؤیت دولت یا هـر مآزادی است در برابر تسلط یا هدا

.)148ص: 1357אשوری، (که تهدیدکننده آزادی بشر فرض شود 

سم
رالی
 لیب
گی

رهن
ه ف
نگا

  

فردگرایی و نفی 
  گرایی جمع

نفوذ اندیشه سودگرایی در قرن نوزدهم موجب تأکید بـر فـرد شـد و
ل بـود و بـائای شد که برای فرد اهمیت فراوان قا لیبرالیسم عقیده

 .)ھمאن( معی اعم از دولت یا توده مردم به مخالفت برخاستهر وجود ج

 گرایی در مذهب اباحه
حق هر کـس در انتخـاب راه لیبرالیسم مذهبی به معنای اعتقاد به

  .)149ص: ھمאن(ایمانی است  پرستش خداوند یا بی

آزادی اندیشه و 
 پذیری اخالقی انعطاف

هـای فـردی و آزادیلیبرالیسم فرهنگی، بـه معنـای جانبـداری از 
های آزاد و اجتماعی مثل آزادی اندیشه و بیان و گسـترش فرصـت

  .)455ص: 1381بیאت، (پذیری اخالقی است  انعطاف

سم
رالی
 لیب
دی

صا
 اقت
گاه
ن

  

دفاع از مالکیت 
  خصوصی و بازار آزاد

یعنــی حفــظ آزادی ،لیبرالیســم اقتصــادی بــه مفهــوم رایــج آن
سـاالری و خصوصـی و سـرمایه اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت

  .)455ص: ھمאن(ترویج بازار آزاد و رقابتی است 

مقاومت در مقابل 
مداخله دولت در امور 

  اقتصادی

زمینه اندیشه اقتصادی، لیبرالیسم به معنـای مقاومـت در برابـر در
ــه ــات اقتصــادی و ب ــر حی ــت ب ــلط دول ــر تس ــت در براب ویژه مقاوم

واردات، مقاومت در برابر هر نـوع محدودکردن تجارت با مالیات بر
آور دولـت در تولیـد و توزیـع ثـروت انحصار و مداخله نـاالزم و زیـان

  .)149ص: 1357אשوری، (است 
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ی س

یاس
ه س
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  نظارت جامعه 
  بر تولید به نفع عموم

سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت
طورکلی و بـه) سرمایه، زمین، اموال و غیره(بر وسایل تولید جامعه 

  .)112ص: ھمאن(اداره آنها به نفع عموم است 

وجود دو گروه انقالبی و
طلب در  اصالح

  سوسیالیسم

باعـث تجزیـه جنـبش) ١٩١٧(پیدایش حزب بلشویسـم در روسـیه 
و) جنــــاح انقالبــــی(سوسیالیســــم بــــه دو شــــاخه کمونیســــم 

گـروه دوم بـا پـذیرش .شـد) طلب جناح اصالح(ت دموکرا سوسیال
اصــل دموکراســی بــه اصــالح تــدریجی بــاور دارنــد و گــروه اول بــه

  .)352ص: 1381بیאت، (های انقالبی  جنبه

عنوان  سوسیالیسم به
 ایدئولوژی طبقه کارگر

داران و کـارگران انقالب صنعتی منجر به پیدایش دو طبقه سرمایه
لوژی طـاغی علیـه نتـایج شـوم انقـالبسوسیالیسم یک ایدئو . شد

شـد) طبقـه کـارگر(ویژه پرولتاریـا  صنعتی برای اکثریت جامعـه بـه
  .)113ص: 1357אשوری، (

سم
یالی
وس
ی س

هنگ
 فر
گاه
ن

  

ومرج  ریشه هرج
اجتماعی، نظام 

  .داری است سرمایه

داری مـانع رشـد و تولیـد اسـت و کرد که سـرمایه مارکس اظهار می
داری، سـرانجام شـی از روش تولیـد سـرمایهومرج اجتماعی نا هرج

  .)ھمאن(تبدیل شود » برنامه عمومی«باید به یک 

گرایی و نفی  جمع
  فردگرایی

سوسیالیســم در مقابــل تعــالیم فردگرایانــه لیبرالیســم اقتصــادی و
کـه بـر فـرد و - گیرد و برخالف ایـن مکاتـب داری قرار می سرمایه

گرایی و سود همگـانی تأکیـد بر جمع - منفعت فردی اهتمام دارند
  .)347ص: 1381بیאت، (کند  می

ی 
صاد

 اقت
گاه
ن

سم
یالی
وس
س

  

برقراری عدالت 
  اجتماعی

های سیاســت سوسیالیســتی اشــتغال کامــل، تولیــد بیشــتر، هــدف
باالبردن سطح زندگی، امنیت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمـدها و

ی بایـد تولیـد راا ها، برنامـه برای رسیدن به این هـدف. اموال است
 .)114ص : 1357אשوری، (مطابق منافع عموم مردم تنظیم کند 
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خواهی و تأکید  آزادی
  بر بازار آزاد

ــول دولت ــا اف ــتم، ب ــرن بیس ــر ق ــرایش در اواخ ــاهی و گ ــای رف ه
یسـمهای لیبرال های لیبرالیسـم اقتصـادی، ناسـازگاری به سیاست

بــا دموکراســی بــارز شــد و در ایــن شــرایط، نئولیبرالیســم بــه وجــود
داری انفکــاک اســاس ایــن بــاور، اصــول لیبرالیســم از ســرمایهبــر . آمــد

: 1381بیــאت، (پــذیرد و اقتصــاد بــازار آزاد الزمــه آزادی اســت  نمی

  .)472ص

سم
رالی
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ی نئ
هنگ

 فر
گاه
ن

  

فردگرایی و نفی 
  بوروکراسی دولتی

ی نـو بـر اندیشـه آزادی فـردی، کـاهش نقـش دولـت بـهها لیبرال
هـــای ســـنتی ویژه حـــداقل ممکـــن و حتـــی تجدیـــدنظر در کـــار

، بخـش عمـومی هماننـدنبه نظر آنا. اند حکومت انگشت گذاشته
ــر ــومی را در نظ ــر عم بخــش خصوصــی اســت و مصــلحت و خی

در درون بوروکراسی دولتی نیز همچـون بـازار، افـراد بـه .گیرد نمی
: 1384بאبــאیی،  علــی(ق شخصــی خودشــان هســتند یــعالدنبــال 

  .)510ص

سم
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ولیب

ی نئ
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 اقت
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نفی دخالت دولت در 
  اقتصاد

در لیبرالیسم نو دخالت دولت در اقتصـاد و عـدالت تـوزیعی، مغـایر
جوامـع طبیعـی بـرخالف جوامـع تصـّنعی. اصـول لیبرالیسـم اسـتبا 

رگـانیکی و از درون حفـظهایی ا مجموعـه) جوامـع سوسیالیسـتیمانند (

: 1381بیـــאت، (و محتـــاج مراقـــب خـــارجی نیســـتند  اند شـــونده

  .)427ص

سازی دفاع از خصوصی
  خدمات عمومی

تر هـای نـو، بخـش عمـومی بـرای دولـت، پرهزینـه به نظـر لیبرال
ـــابتی خصوصـــی اســـت و در حـــال موجـــب  عـــین از بخـــش رق

ـــز می ـــا نی ـــت کااله ـــزل کیفی ـــا ســـپس ؛شـــود تن ـــا خواه نآنه
ــتند  خصوصــی ــی هس ــردن بخــش دولت ــی(ک ــאیی،  عل : 1384بאب

  .)511ص
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ار اسـت كـه علـم و سياسـت را بـه دی هر نـوع نظريـه جهتـاايدئولوژی ازآنجاكه به معن

با توجه به شبكه مضـامين ايـدئولوژی  - كند، تأثيرگذاری آن سيستمى از عقايد نزديك مى

های  های فرهنگى و نظريـه بر سياست - مضمون پايه 17ويژه با توجه به  به) 1جدول شماره (

  های فرهنگـى و  گری نظريـه امـا ايـن تأثيرگـذاری از طريـق واسـطه ؛سياستى روشـن اسـت

گيرد كه درنهايت موجب ساخت نظريه سياستى مخصـوص بـه  مكاتب فرهنگى صورت مى

  .شود خود مى

  

  های فرهنگى های سياستى با نظريه رابطه نظريه .3

های  نظريه فرهنگى وجـود دارد كـه خاسـتگاه نظـری نظريـه نهگى، در حوزه مطالعات فرهن

گيری  هايى هستند كه همچون يك پارادايم بـر شـكل تئوریرها، اب اين نظريه .سياستى است

هـا و  ها، طرح د و سياسـتنـكن های فرهنگـى در بسـتر تفكـر غربـى حكومـت مى ه نظريههم

. نـدا های كـالن لطه ايـن نظريـهوضـوح تحـت سـ های فرهنگى در كشورهای غربى به برنامه

گذاران  های سياسـتى اسـت؛ بـرای سياسـت ها كـه منشـأ سـاخت نظريـه شناسايى اين نظريـه

  .فرهنگى ضروری است

دهنده  توان به شبكه مضامينى رسيد كه تشـكيل های فرهنگى مى با بررسى مضامين نظريه

ى؛ ازجملـه تحليـل عناصر اصلى سه جريان فكری و فرهنگى در ادبيات حوزه امـور فرهنگـ

  .های نظری آن است حل مسائل فرهنگى و ارائه راه
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تحلیل فرهنگی نظم 

  اجتماعی

پدیـده«جامعـه تـا حـد بسـیار زیـادی یـک  ٢از نظر امیل دورکیم

آورنـده اجـزای گـردهم» همبستگی«است و احساس » اخالقی

ــت و جامعــه را ســرپا نگــه مــی : 1391אســمیت، (دارد  آن اس

  .)26ص

شناسی تحلیل  روش

فرهنگی دورکیم 

  )گرایی اثبات(

ان مبلـغ و مـدافع کـارکردگرایی وعنو  دورکیم بـیش از هرچیـز بـه

او بـود کـه از واقعیـات اجتمـاعی، .شود گرایی شناخته می اثبات

هـای عینـی بـرای آزمـون وحدت اندامی جامعـه و نیـاز بـه داده

  .)ھمאن(قوانین و فرضیات دفاع کرد 

دفاع از فرهنگ جامعه 

  صنعتی

ــیم نشــان می ــه تقســیم دورک ــد چگون ــدن ده کار باعــث پدیدآم

امــا ؛ای بــرای آزادی و شــادمانی فــردی شــد نــات تــازهامکا

درســـتی هـــدایت نشـــده اســـت و نتیجـــه ایـــن ایـــن تحـــول به

ــــومی  ــــط، آن ــــدایت غل ــــانی(ه ــــه در آن،) پریش ــــت ک اس

: ھمـــאن(هـــای فرهنگـــی رایـــج، قـــدرت الزم را ندارنـــد  کنترل

  .)28ص

                                                           

شدن،  شدن، صنعتى است كه غربى» الگوی نوسازی«منظور از فرهنگ توسعه، برنامه پيشرفت فرهنگى مبتنى بر  .1

  .)70ص: 1379افروغ، (های اين الگوی توسعه است  برخى از ويژگى ،شدن شدن، دنيايى شهری

گرا و  اثبـاتسسان مكتب علـوم اجتمـاعى كالسـيك ؤتوان م سن سيمون، اگوست كنت و اميل دوركيم را مى. 2

  .شناسى اثباتى دانست جامعه
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یربنابودن اقتصاد نسبت ز 

  به فرهنگ

بـا(، شـیوه تولیـد ١روبنـایی مـارکس - بر اسـاس الگـوی زیربنـا

داری اسـت محور تحرک جامعه سـرمایه) تسامح، همان اقتصاد

  .)298ص: 1388אسترینאتی، (

توصیف فرهنگ به 

  ایدئولوژی

در نظــر مــارکس، ســاختار اجتمــاعی عــریض و طــویلی کــه بــر

همــراه(یافته، ازجملــه فرهنــگ  ســازمانمحــور نظــام طبقــاتی 

ــانون ــت و ق ــا سیاس ــده) ب ــم پدی ــه چش ــه ب ــایی ثانوی های روبن

کننـده اقتصـادی شوند که بر مبنای زیربنای تعیین نگریسته می

انــد؛ از نظــر مــارکس، فرهنــگ در جامعــه صــنعتی شــکل گرفته

: 1391אسـمیت، (کنـد  عمـل می» ایـدئولوژی حـاکم«همچون 

  .)23ص

ای فرهنگ ه ویژگی

  داری سرمایه

چنـــد خصـــلت) فرهنـــگ(از نظـــر مـــارکس ایـــن ایـــدئولوژی 

مشــروعیت ،داران را بازتــاب داده منــافع ســرمایه) الــف :دارد

؛گیـــرد براســـاس روابـــط تولیـــد شـــکل می) ب ؛بخشـــد می

ناپـذیر جلـوه امور ساخته بشر و قراردادی را طبیعی و اجتناب) ج

گــاهی کــاذب میباعــث تحریــف واقعیــت و ) د ؛دهــد می شــود آ

  .)ھمאن(

                                                           

چراكـه  ؛شناسـى انتقـادی دانسـت و جامعه» مكتب علوم اجتماعى كالسيك انتقادی«توان مبدع  اركس را مىم. 1

  .نظريات وی منبع اصلى نظريات انتقادی است
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شناسی تحلیل  روش

فرهنگی ماکس وبر 

  )تفسیرگرایی(

هـایی با بنانهادن کار خود بر اندیشه دیلتـای و بحث ١ماکس وبر

های کنش اجتماعی، پشتوانه فلسفی بـرای درباره درک و شکل

  .)34ص: ھمאن(شناسی تفسیری فراهم آورد  جامعه نافعامد

مدرنیته بر کنش  ابتنا

مبتنی بر هدف نه کنش 

  مبتنی بر ارزش

کـنش«ماکس وبر معتقد بود ورود ما به مدرنیته همـراه بـا رواج 

کـه در(در کـنش مبتنـی بـر هـدف . بوده است» مبتنی بر هدف

قالنیـت تقـدمع/ منـد  عنوان عقالنیـت نیت نظریه فرهنگی بـه

براسـاس معیـار) شـود وسـایل و کـنش ابـزاری نیـز شـناخته می

ها قابلیت دریافـت دسـتورهای این کنش. کند کارایی حرکت می

ــد کــنش«بــرخالف  ،واالی معنــوی و اهــداف فرهنگــی را ندارن

»باورهــا و اهــداف فرهنگــی«کــه محــرک آن » مبتنــی بــر ارزش

  .)אنھم(مانند جستجوی رستگاری از راه دین است 

شناسی تحلیل  روش

فرهنگی زیمل 

  )تفسیرگرایی(

وقفه افراد های بی از نظر زیمل جامعه محصول کنش و واکنش

های کنش شناسی توصیف شیوه وظیفه جامعه. با یکدیگر است

توجه کنـیم» انضمامی«های متقابل  باید به شیوه. متقابل است

  .)41ص: ھمאن(و از جامعه الگوهای تجریدی نسازیم 

شدن زندگی برای  بیگانه

افراد در عین آزادی نفس

از قیود سنتی در 

  مدرنیزاسیون

های کنش متقابل در مدرنیتـه معتقـد نفس و شیوه دربارهزیمل 

رفتن قیود مرسوم در مدرنیزاسـیون، نفـس مـا بود به دلیل ازبین

علـم و فنـاوری و انـواع«ولی در شـرایطی کـه  ؛آزادتر شده است

های رابـط را های اجتماعی، نقش واسـطه یگر پدیدهو د» کاالها

  .)ھمאن(تر شده است  کنند، زندگی برای ما بیگانه ایفا می
                                                           

عى كالسـيك مكتب علوم اجتما«گيری  شناسى تفسيری و خاستگاه شكل های ماكس وبر، پشتوانه جامعه بحث. 1

  .شد» تفسيرگرا
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های  توجیه نابرابری

های  طبقاتی توسط رسانه

گروهی در نظام 

  داری سرمایه

های گروهـی در جوامـع های غربی رسـانه به اعتقاد مارکسیست

ثــروت، قــدرت و«داری معاصــر، در توجیــه نــابرابری در  ســرمایه

ها را برای کسانی کـه از نقش حیاتی دارند و این نابرابری» امتیاز

ناپـذیر جلـوه برنـد، طبیعـی و اجتناب محرومیت و سـتم رنـج می

ــان  ؛دهنــد می دانــش، اطالعــات و تخیــل«چــون کنتــرل جری

نی متمرکز است که در قدرت، ثـروت ودر دست کسا» اجتماعی

  .)189ص: 1388אسترینאتی، (ند ا امتیاز طبقه حاکم سهیم
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شناسی تحلیل  روش
فرهنگی ساختارگرایی و 

شناسی در نقد  نشانه
  فرهنگی

 فرهنـگ شناسی هر دو تأثیر مهمی بر مطالعـه رایی و نشانهساختارگ
هـای مشـخص از نگرشدیگـر این دو مبحـث بـر  .اند عامه داشته

های و مفاهیم و روش اند قبیل فمینیسم و مارکسیسم تأثیر گذاشته
کننده و رمزگشـایی، هنـوز در ها، عالئم مشخص آنها از قبیل نشانه

  .)127ص: ھمאن( دنشو های فرهنگی استفاده می تحلیل

شناسی  نقد روش
گرایی در حوزه  اثبات

  مسائل فرهنگی

تـوان بـدیهی و شناسـی، واقعیـت مـادی را هرگـز نمی مبنای نشانه بر
واقعیـت. ها تحمیـل کـرد مسلم فرض کرد و معنـای آن را بـر انسـان

ها همیشه از طریق یک نظام معنـایی خـاص سـاخته و بـرای انسـان
گناه نیست، بلکه همیشه هـدف ین معنا هرگز بیا. شود درک می قابل

چیزی به نام تجربه خـالص، عریـان. یا عالقه خاصی را به دنبال دارد
  .)153ص: ھمאن(و عینی درباره دنیای واقعی و عینی وجود ندارد 

بودن نظام  ایدئولوژیک
  )فرهنگ(معنایی 

»دار شـدن امعن فرایند«یا با آنچه بارت آن را  اشناسی با ایجاد معن نشانه
ها، ایدئولوژیک هستند از نظر او تمام نوشته. نامیده است، سروکار دارد

نگارش هرگز فقط ابزار ارتبـاطی. توانند از این ماهیت دور باشند و نمی
اجتماعی راه مخاطب قراردادن مردم نبوده است، بلکه محصول شرایطو 

  .)155ص: ھمאن(و تاریخی خاص و روابط قدرت خاص است 
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بازتولید نابرابری و 

استثمارگرانه از زنان در 

 عامه  ها و فرهنگ رسانه

عامـه عامه بازنمـایی فرهنگ  جمله نقد فمینیستی به فرهنگ از

را در نــانای اســت کـه زنــان را در حاشـیه قــرار داده یـا آ گونـه به

دهد، یا باعث عـدم حضـور شده قرار می تعیین های ازپیش قالب

عنوان بخشی شدن زنان به زنان در تولید فرهنگی و نادیده گرفته

  .)241ص: ھمאن(شود  عامه می  گیران در فرهنگ از توده پیام
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شناسی تحلیل  روش

 مدرنیسم هنگی پستفر 

ای دربـاره اجتمـاع و تغییــرات تـوان نظریـه مدرنیسـم را می پست

ــارچوب فلســفی و نظــری ــا چ ــه ب ــرد ک ــاعی محســوب ک اجتم

  .)286ص: ھمאن(پساساختارگرایی در ارتباط است 
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ها و  اهمیت رسانه

عامه در   فرهنگ
  مدرنیسم پست

ظم اجتماعی است که در آن اهمیتمدرنیسم ظهور یک ن پست
عامه به قدری است کـه بـر های جمعی و فرهنگ و قدرت رسانه

 .)295ص: ھمאن( شود تمام اشکال دیگر روابط اجتماعی حاکم می

اهمیت مسائل سطحی و 
جای توجه به ه سبکی ب

محتوا و معنا در فرهنگ 
  مدرن پست

شوند می تر مدرن، مسائل سطحی و سبکی مهم در دنیای پست
مثًال ؛آید وجود می به» ایدئولوژی طراح یا ناظم«و درنتیجه نوعی 

بودن آنهـا کننده یعنی سرگرم ،عامه، سطح، ظاهر و سبک  در فرهنگ

هـا مـورد تأکیـد قـرار معنی آنرفتن محتوا، جوهر و  به بهای ازمیان
تـوان شـوخی چیز را می مدرن، همـه در فرهنگ پست. گیرند می

ها ها، همانندسـازی جازی دانست یا در بازی سبکتلقی کرد، م
  .)296ص: ھمאن(و مسائل سطحی، واقعی تلقی کرد 

                                                           
اسـت كـه يونسـكو مـروج » الگوی توسعه فرهنگى«ظور از توسعه فرهنگى، برنامه پيشرفت فرهنگى مبتنى بر من. 1

را رد كـرده و براسـاس نگـاه بُعـدی بـه ) نگاه محـدود بـه فرهنـگ(آن است، اين الگو نگاه بخشى به فرهنگ 

يونسـكو، فرهنـگ و توسـعه، (از فرهنـگ اسـت نـه بـالعكس  ،ىئفرهنگ بر اين اعتقاد است كه درواقع توسعه جز

  .)15ص: 1376
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  های فرهنگی نظریه  مضامین پایه

شدن فرهنگ و  تجاری
  مدرنیسم هنر در پست

مدرن ایــن اســت کــه هنــر های فرهنــگ و هنــر پســت یکــی از جنبــه

گسترش چون از طریق ؛شود ای با اقتصاد عجین می صورت فزاینده به

کـار کند، برای تشویق مردم به مصرف بـه ت ایفا مینقشی که در تبلیغا

  .)ھمאن( شود می تبدیل» کاالی تجاری«رود و خود به یک  می

ها  افول فراروایت
مذهب، علم، هنر و (

در ) مدرنیسم
  مدرنیسم پست

خطـی و ممتـد و» روایت«عنوان یک  رفتن حس تاریخ به ازمیان
قعیت اسـت کـه درتوالی منطقی وقوع رخدادها، حاکی از این وا

فـرا روایتهـا کـه. نـدا هـا رو بـه افول مدرن فراروایـت دنیای پسـت
ـــر، مدرنیســـم، و«هـــای آن شـــامل  مثال ـــم، هن مـــذهب، عل

است، ادعاهـای مطلـق، جهـانی و جـامعی دربـاره» مارکسیسم
مدرن ها در دنیـای پسـت این فرا روایت. شناخت و حقیقت دارند

صـالحیت آنهـا رو بـه افـولدر حال فروپاشی هستند و اعتبار و 
  .)298ص: ھمאن(است 

سم
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راگ
ظر پ

 من
ی از

هنگ
 فر
سعه

تو
  

گی
ویژ

 
سم

ماتی
راگ
گ پ
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های عملی تکیه بر مالک
ها و اصول  به جای ارزش
شمول در  جهان

  پراگماتیسم

مدرنیسـم، شـمول در پست با توجه به مردودبـودن اصـول جهان
ارزیـابی جامعـه احسـاس نوعی از معیـار بـرای هـدایت و  نیاز به
دهـد حلی برای این مسئله پیشنهاد می ریچارد رورتی راه .شد می

ــد از  ــابی » هــای عملــی مالک«کــه مــا بای ــرای ارزی تغییــرات«ب
نـه آنکـه از. اسـتفاده کنـیم» سیاسـت اجتمـاعی«و » اجتماعی
او با اتکا بـه سـنت. تهی ستایش کنیم های دوپهلو و میان ارزش

مریکــایی، جــان دیــوئی و فلســفه ضــداوف پراگمانیســتی فیلســ
ــیم آنچــه  شــالوده ــد ببین ــدا مــدعی اســت بای ــارگر«گرایی دری ک

پایـان در کدام است، نـه آنکـه خـود را در مباحثـات بی» افتد می
مورد بهترین اصول انتزاعی برای اداره جوامعمان گرفتـار کنـیم

  .)376ص: 1391אسمیت، (
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های  مضمون پايه در جدول نظريـه 21ولوژی و مضمون پايه در جدول ايدئ 17بر اساس 

م سهای فرهنگى مدرني توان گفت ايدئولوژی ليبراليسم، خاستگاه اعتقادی نظريه فرهنگى مى

يعنـى ماركسيسـم  ،نظريه فرهنگـى پنج است و ايدئولوژی سوسياليسم نيز خاستگاه اعتقادی

ى اسـت و درنهايـت شناسـ كالسيك، ماركسيسـم غربـى، فمينيسـم و سـاختارگرايى و نشانه

مدرنيسـم، پراگماتيسـم، پساسـاختارگرايى  ايدئولوژی نيوليبراليسم خاستگاه اعتقـادی، پست

دسـته نظريـه فرهنگـى داريـم كـه  نـهُ با اين احتساب، در ادبيات نظری اين موضـوع، . است

  .بايست در جريان شناسى آن را لحاظ كنيم مى

  های سياستى با مكاتب فرهنگى رابطه نظريه. 4

م خاستگاه نظری مكتب سهای فرهنگى، نظريه فرهنگى مدرني براساس مضامين جدول نظريه

های فرهنگـى منتقـد مدرنيتـه، خاسـتگاه  گرا اسـت و نظريـه علوم اجتماعى كالسيك اثبات

نظری مكتب علـوم اجتمـاعى كالسـيك انتقـادی و مكتـب فرانكفـورت اسـت و همچنـين 

خاستگاه نظری مكتب علـوم ...) پراگماتيسم و  مدرنيسم، پست(نظريات فرهنگى دسته سوم 

 .ستااجتماعى كالسيك تفسيرگرا و مكتب بيرمنگام و شيكاگو 

  مكتب فرانكفورت . 4- 1

در ادامه كارهای گرامشى و تغيير شرايط جامعه اروپايى در قبل و بعد از جنـگ جهـانى 

چگـونگى  دغدغه اصلى اين مكتـب توضـيح نحـوه و. دوم، مكتب فرانكفورت تشكيل شد

بـدين لحـاظ، هريـك از . م بـودسـداری مـدرن و دموكراسـى ليبـرال بـه فاشي تبديل سرمايه

 لى بـهكطور ا بـههـو آن ندمتفكران اين مكتب به بحث و بررسى در باب فرهنگ مشغول شد

  .)15ص: 1387אزאد، (داری، جامعه و علوم تجربى پرداختند  نقد كمونيسم، سرمايه 

ــا م دن مفهــوم صــنعت فرهنــگ، وضــعيت فرهنــگ كــرطــرح هوركهــايمر و آدورنــو ب

و ) منطقــى نمــايى(دنــد و آن را جزئـى ذاتــى از فراينــد عقالنـى كرداری را مطالعــه  سـرمايه

اين صـنعت بـه فراينـدی كـه طـى . در جوامع مدرن دانستند) حالت مادی دادن(چيزوارگى 
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نها را در فراينـدهای د و وابستگى آدهن مىافراد تفكر مستقل و قابليت خود را از دست  ،آن

  .)125ص: 1378تאمپسون، (شود  سازد، اطالق مى اجتماعى بيشتر مى

  مكتب بيرمنگام. 4- 2

هـايى را  پژوهش. تأسيس شد 1960مركز مطالعات فرهنگى معاصر در بيرمنگام در دهه 

  . بندی كرد توان تحت سه مضمون اصلى طبقه گرفت، مى كه در آن مركز انجام مى

در بازتوليد سروری  وسيله آنها بههايى كه  های جمعى و شيوه متنى رسانهمطالعات ) الف

  . كنند و ايدئولوژی عمل مى) هژمونى(

هـدف از . هـا فرهنگ ويژه كـاوش خـرده نگارانه زندگى روزمره، به های قوم كاوش) ب

دادن بـه سـبك و  اين مطالعات، كشف چگونگى عمل سياست، قدرت و نابرابری در شـكل

  . ى استسياق زندگ

گرايى نژادپرسـتانه  های سياسى، نظير آنچـه در تاچريسـم و مليـت مطالعه ايدئولوژی) ج

های فرهنگى و اثبات اين امر است كـه  در اينجا تأكيد بر كشف رمزگان. وجود داشته است

 .)247ص: 1391אسمیت، (عمومى گسترده است  ۀچرا اين ايدئولوژی قادر به ايجاد جذب

  ومكتب شيكاگ .4 -  3

در نيمه آغازين قرن بيستم، بسياری از دانشمندان علوم اجتماعى بـا مشـكل جديـدی در 

ها در سـطح ملـى و  با فراگيرشدن مهاجرت، افراد و گروه. رو شدند درون جامعه غربى روبه

دانشمندان انتظار اين همه تفاوت را نداشتند؛ . های فرهنگى مواجه شدند المللى با تفاوت بين

بر اين بود كه مهاجران از داخل يا خارج كشور با ورود به سرزمين جديـد،  نزيرا فرض آنا

 ؛بـه وجـود خواهـد آمـد» همسـانى فرهنگـى«تـدريج  و به ريزند مىخاطرات گذشته را دور 

هـا و افـراد  هـايى ميـان گروه ها و در بعضى از شـرايط تعارض شاهد تفاوت نكه آنا درحالى

  .)18ص: 1388بهאر، ( شدند كه بيشتر، از سنخ فرهنگى بود

  ها  هـا و ضـدفرهنگ فرهنگ اين نوع نگاه به فرهنگ موجب خلق مفاهيمى چـون خـرده
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  گونــه  تــوان خصوصــيات ايــن مكتــب را اين همچنــين مى. در مكتــب شــيكاگو شــده اســت

  :دكربيان 

  ؛ها تا فرهنگ تأكيد بر فرهنگ) الف

  ؛گرايى فرهنگى نسبيت) ب

  .ويزی و دستوری به معنای توصيفىجايى فرهنگ از معنای تج جابه) ج

های متفـاوت اجتمـاعى بـا جامعـه  مسئله اصلى در اين مكتب، نحوه انطباق افراد و گروه

در مكتب شـيكاگو بـه نحـوه سـازگاری و انطبـاق بـا محـيط شـهری در صـور . مدرن است

ای،  های مدرسـه گير در مقابـل بچـه های گوشـه بحث از بچه. گوناگون آن توجه شده است

نشينى، تجربه زنـدگى روزمـره و اسـتفاده از روش  ها، زندگى شهری و حاشيه فرهنگ دهخر

هـای  جريان«يـا » فرهنـگ ماننـد جريـان«نگاری و مطالعـه ميـدانى موجـب شـد تـا بـه  مردم

  .)43ص: ھمאن(توجه شود » فرهنگى

  گذاری فرهنگى های سياستى با الگوهای سياست رابطه نظريه. 5

اين فـرض  اين مفهوم بر .است» خانواده ملل هم«مبدع مفهوم ) 1993(فرانسيس جى كاستلز 

 ؛گيرنـد گذاری عمومى از تجارب يكديگر كمـك مى استوار است كه كشورها در سياست

جغرافيـايى، زبـانى، فرهنگـى يـا «هـا و اشـتراكات  تـوان بـر مبنـای ويژگى اسـاس مى ايـن بر

مـכ گوییگـאن، (دسـت يافـت » مومىگذاری ع الگوهای متمايز سياست«كشورها به » تاريخى

  .)262ص: 1392

بندی ويـژه از دخالـت  گروه«رابطه دولت و فرهنگ به يك  دربارهتوان  با اين تصور مى

تـوان بـر اسـاس  بندی دنيای غرب راجع به سياست فرهنگى مى رسيد، مثًال در گروه» دولت

بـه سـه الگـوی  های تاريخى، ترتيبـات نهـادی و شـيوه و گسـتره حمايـت از فرهنـگ ريشه

عنوان  و فرانسه بـه» آنگلوساكسون«عنوان خانواده  مثال اياالت متحده به برای  ؛متفاوت رسيد

در  .)276ص: ھمـאن(گيـرد  جـای مى» اسـكانديناوی«و سـوئد در خـانواده » ای اروپای قـاره«

  .های اين سه الگو آمده است ذيل ويژگى ماتريِس 
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  گذاری فرهنگی های سه نوع الگو در سیاست ماتریس مضامین ویژگی :٣جدول شماره 

  ها مدل

  مضامین
  مدل اسکاندیناوی  ای مدل قاره  مدل آنگلوساکسون

گذاری  مدل دولت در سیاست

  فرهنگی
  متمرکز نیمه  تمرکزگرایی  تمرکززدایی

  نحوه برخورد با فرهنگ
نظــارت و پشــتیبانی و عــدم
دخالت در سیاست فرهنگی

ــــر ــــت ب ــــتیالی دول اس
ـــــ ـــــت فرهنگ ی وسیاس

فعالیت نهادهای فرهنگی

دخالت دولت در نهادهای
اصــلی ضــمن اســتقالل

  نسبی نهادهای محلی

  مالی نحوه حمایت

ــــه ــــاهش صــــرف هزین ک
عمــومی و افــزایش حمایــت

  بخش خصوصی

حمایـــت مـــالی گســـترده
ـــت از فرهنـــگ واال و دول

  عامه فرهنگ

حمایـــت مـــالی در مســـیر
  دموکراسی فرهنگی

های  نحوه فعالیت سازمان

  رهنگیف

ــاری ــدن فعالیت تج ــا و ش ه
  رشد فنون بازاریابی

ــاری ــا تج ــه ب ــدن مقابل ش
  های فرهنگی فعالیت

شــدن مبــارزه بــا تجــاری
فرهنگـــی در عـــین آزادی

ــه و انجمن ــای داوطلبان ه
  خصوصی

  گيری بندی و نتيجه جمع

های فرهنگـى  های سياستى فرهنگـى مضـامين نظريـه گيری نظريه در بررسى سازوكار شكل

های عمده غربـى معلـوم  مرور شد و با بررسى مضامين ايدئولوژی» خاستگاه نظری«ان عنو به

عنوان يك محصـول فكـری، تحـت تـأثير ايـدئولوژی خاصـى  شد كه هر نظريه فرهنگى به

و آن نظريـه ) ايـدئولوژی(است و تركيـب ايـن بـاور اعتقـادی » خاستگاه اعتقادی«عنوان  به

عنوان خاسـتگاه سـازمانى و اجتمـاعى شـكل  را بـهفرهنگى، يك مكتب فرهنگى ويژه خود 

گذاری فرهنگـى در  همچنين در ادامه با بررسى سه نوع الگوی رايج در سياسـت. داده است

ها و  مكاتب، نظريـه«جامعه غرب و ارائه ماتريس مضامين آن، رابطه اين مضامين با مضامين 

  .دكربندی ارائه  نوان جمعع توان نمودار ذيل را به معلوم شد، حال مى» ها ايدئولوژی
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  های فرهنگى ای مضامين سه نوع الگو در تدوين سياست تحليل مقايسه :1 نمودار
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یان فکری و فرهنگی لیبرالیسم. ١ ايدئولوژی ليبراليسم، منشأ نظريات كاركردگرا و  :جر

بـل از او سـن سـيمون، هرچنـد ق ؛ست كه با كارهای اميل دوركيم شكل گرفـتا گرا اثبات

  .اند كنت و بعد از او مالينوفسكى، پارسونز ومرتن و كاركردگرايان جديد راه او را پيموده

انـد، بـه دفـاع  م كه مبتنى بر ايدئولوژی ليبراليسم شكل گرفتهيسهای فرهنگى مدرن نظريه

علـوم سياسـتى كـه مبتنـى بـر مكتـب  ۀنظريـ. پردازند از جوامع مدرن و نقد جوامع سنتى مى

ای خواهد بود كه به دنبـال  گرا تكّون يابد، خالق سياست فرهنگى اجتماعى كالسيك اثبات

» گذاری فرهنگى آنگلوساكسون الگوی سياست«در . هدايت درست تحوالت مدرنيته است

و مبنـايى بـرای  داردكه مبتنى بر ايدئولوژی ليبراليسم اسـت، دولـت تنهـا نقـش پشـتيبان را 

گ واال و فرهنـگ عمـومى و برنامـه صـريح و روشـنى بـرای فراينـد حمايت از سنت فرهنـ

  .سياست فرهنگى ندارد

یان فکـری و فرهنگـی سوسیالیسـم. ٢ ايـدئولوژی سوسياليسـم خاسـتگاه نظريـات  :جر

های ســاختارگرايى و  نظريـه. هـای مــاركس شـكل گرفــت گرا اســت كـه بــا بحث فرااثبـات

جمله ماركسيسم غربى و  ها از نگرش ديگرو بر شناسى، تأثير مهمى بر مطالعه فرهنگى  نشانه

مكتـب علـوم اجتمـاعى كالسـيك «سو  خروجى سوسياليسم از يك. است  فمينيسم گذاشته

مكتـب « ،شـود و از سـوی ديگـر است كه در كارهای خـود مـاركس خالصـه مى» انتقادی

» هنگـىهای فر نظريـه«تفكر انتقادی مكتب فرانكفورت تأثير زيـادی بـر . است» فرانكفورت

ظاهر در شـكل ليبـرال و راديكـال آن،  های فرهنگى فمينيستى نيز هرچنـد بـه نظريه. داشته است

  . است مايه اصلى خود را از تفكر انتقادی به ارث برده جريانى خارج از ماركسيسم است، درون

پردازد  داری مى نقد عقالنيت مدرن و فرهنگ سرمايه  های فرهنگى سوسياليستى به نظريه

كنـد و بـه بوروكراسـى،  های پوزيتيويسـتى حملـه مى ه تفكيك دانش از ارزش و تحليلو ب

» ای الگوی سياسـتگذاری فرهنگـى قـاره« .گرايى و صنايع فرهنگى غربى انتقاد دارد مصرف

در مقابـل تهـاجم فرهنگـى بيگانـه ماننـد صـنايع  ،كه مبتنى بر ايدئولوژی سوسياليسم اسـت

ش نشان داده و از كاال و خدمات فرهنگى داخلـى حمايـت مريكا واكناسرگرمى توليدشده 

كند و دولت مستقيماً در طراحى سياست فرهنگى و ساماندهى نهادهای فرهنگى مداخله  مى

  .كند مى

اما  داری در سطح نظريه فرهنگى يك قوت است، چند نگرش انتقادی به نظام سرمايه هر
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های  سياست فرهنگى، برنامه«و رسيدن به اعتماد به اين نظريات برای طراحى نظريه سياستى 

مثابــه  داری به بــرای فــرار از فرهنــگ ســرمايه» هــای فرهنگــى سوسياليســتى فرهنگــى و طرح

داری كـه بـه دنبـال  چراكه برخالف فرهنگ سرمايه ؛درآمدن از چاله و افتادن در چاه است

بـارزه بـا جذب و انحالل تدريجى فرهنـگ دينـى اسـت، نظريـات سوسياليسـتى، صـراحتاً م

  . كند فرهنگ مذهب را ترويج مى

ــی نیولیبرالی. ٣ ــری و فرهنگ ــان فک ی ــجر ــدئولوژی نيوليبرالي :مس ــاي ــات س ــأ نظري م منش

ويژه فرهنـگ و همچنـين  و بـه ،گرايى جديد و رويكـرد تفسـيری بـه علـوم اجتمـاعى اثبات

ن جريان اي. مدرنيسم و پراگماتيسم است خاستگاه نظرياتى همچون پسا ساختارگرايى، پست

از كليـت جامعـه  م هـم انتقـاد دارد،سـرغم انتقاد به ماركسيسم بـه مدرني فكری هرچند على

  .كند مدرن دفاع مى

مدرنيسـم و پراگماتيسـم باعـث  بينش مبتنى بر نظرياتى همچون پساساختارگرايى، پست

ــروز مكــاتبى همچــون  ــوم اجتمــاعى كالســيك تفســيرگرا«ظهــور و ب و » بيرمنگــام«و » عل

از  غير  به» علوم اجتماعى كالسيك تفسيرگرا«هرچند مكتبى همچون . گشته است»وشيكاگ«

مكتب بيرمنگام و شيكاگو كـامًال ظهـور  ظهور و بروز مستقلى نيافت، كارهای زيمل و وبر،

  .و بروز اجتماعى يافت

م؛ عمدتاً بـه زنـدگى دوران مـدرن انتقـاد دارنـد و جامعـه سهای فرهنگى نيوليبرالي نظريه

هـای  حال با نقد جـدی راه اما درعين ؛كنند ای بحرانى تفسير مى داری را جامعه سرمايه مدرن

 ؛كننـد بديل ديگر مانند ماركسيسم يا جامعه دينى، در عمل از جامعه مدرن غـرب دفـاع مى

ها، ماننـد مـذهب، علـم، هنـر،  مدرنيسم با نفى فراروايت سو ابتدا پست ديگر از يك عبارت به

كنـد و از سـوی  سيسم، تمام رقبای جامعه فعلى غرب را از ميدان خارج مىمدرنيسم و مارك

و  »تغييـرات اجتمـاعى«برای ارزيـابى » های عملى مالك«ديگر نظريات پراگماتيسم با طرح 

قوم مداری و (گرايى فرهنگى  با طرح شعارهايى همچون توجه به نسبيت» سياست اجتماعى«

به جـای تفـاوت (و توجه به تفاوت فرهنگى ) ىتنوع صور فرهنگى درون يك حوزه فرهنگ

به جـای توجـه بـه معنـای تجـويزی و دسـتوری (و توجه به مفهوم توصيفى فرهنگ ) نژادی

جامعـه (هـای متفـاوت اجتمـاعى بـا جامعـه مـدرن  بـه دنبـال انطبـاق افـراد و گروه) فرهنگ

  . غرب است) نيوليبرال
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گرا  چند دولت با رويكرد عدالت، هر»گذاری فرهنگى اسكانديناوی الگوی سياست«در 

به دنبال دسترسى يكسان مردم به كاال و خدمات فرهنگى و به دنبال دموكراسى فرهنگى است، 

  .دارد عنوان مصداقى از فراروايت در راهبردهای آن جريان ضديت اين الگو با مذهب به اما

د كـه آيـا كـرينه ارائـه توان پيشنهادی برای پژوهش آتى در اين زم گفته مى براساس مباحث پيش

توانند پشتيبانى علمـى  يعنى ليبراليسم، سوسياليسم و نيوليبراليسم مى ،سه جريان فكری و فرهنگى غربى

های سياستى و مداخله دولت جمهوری اسالمى ايران در امـور فرهنگـى متناسـب  برای طراحى نظريه

  های اسالمى را تضمين كنند؟ با ارزش

خيـز  آنچه استاد مطهری آن را يك فلسفه زندگى انتخابى آگاهانه آرمان ايدئولوژی اسالمى بنا به

نامد، هرچند با توجه به سه دسته احكام اخالقى، اعتقـادی و فقهـى، جـامع و كامـل  مجهز به منطق مى

های  هـا و برنامـه ها، طرح وسوی كلى سياسـت يعنى سمت» گيری سياستى جهت«است و اين احكام، 

گذاران فرهنگـى مـا نتواننـد متناسـب بـا ايـن  نـد، امـا تـا زمـانى كـه سياسـتك فرهنگى را روشن مى

ـتگذاران فرهنگـى را  ايدئولوژی اسالمى، نظريـه های فرهنگـى و مكاتـب فرهنگـى و الگوهـای سياس

ـتيابى بـه  به ـتى  نظريـه«عنوان خاستگاه نظری و اجتماعى، طراحى و توليد كننـد، قـدرت دس های سياس

خواهنـد شـد، » نظـر و عمـل«ت و در عمل گرفتار يك دوقطبى و تعـارض را نخواهند داش» فرهنگى

ـناد برنامـه كه از يك طوری به ای ماننـد قـانون برنامـه توسـعه  سو در اسناد باالدستى فرهنگى و حتى اس

ها  هـا و برنامـه شـود و از سـوی ديگـر طرح كشور، شعارهايى همساز با ايدئولوژی اسالمى طـرح مى

ـتى غربـى اسـت كـه ريشـه در  دم» های سياست«و » ها برنامه«مبتنى بر . شود ىای كه ارائه م فرهنگى دس

گذاران  غرب دارد و اين بحرانى است كـه سياسـت» ها، الگوها و ايدئولوژی فرهنگى مكاتب، نظريه«

  .ندا به آن های فرهنگى، در معرض ابتال فرهنگى كشور، در تدوين سياست
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