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 مقدمه

هاایی   ای از عقاید، نمادها، معانی و ارزش سخن از کیستی فرد و جامعه به مجموعه
کناد  ایان    یابد که در تصویر از خویشتن و زندگی روزانه تجلی پیدا مای  ارتباط می
، ادیا وز کا  های  دیرینی است که اکنون با بازسازی یها مؤلفههمان  نوعاًها  مجموعه

گذارد  ضرورت خودمرجعی و اساتقل  فرهنیای،    هویت جدیدی را به نمایش می
را تحکای    رفته ازدستگیری هویت  های پیوند با گذشته و تلش برای بازپس رشته
  در اینجا، دفاع از منزلت اجتماعی سنتی و نحوه تعریفای کاه شاخز از    بخشد می
 معانی و اعتقادات مشترک میان اعضای جامعه واسطه بهتداوم  ،کند می ارائهیش خو

سازد  تعهد عمیق، فرهنا  ننای و    ها را بااهمیت می و توام با آن، پایداری سازمان
های قوی از اعضای فعا  به تداوم سازنده همبستیی و انساجام در محادوده    شبکه

تداوم در فرهنا ، ایادئولو ی و شاک     رساند  اما  ارتباطات میان گروهی یاری می
سازمانی در اثر عوام  گوناگونی ممکن است دچار آسای  شاده و رو باه سساتی     

 گذارد 
جستجوی هویت جمعی از نیاازی ااتای بارای دساتیابی باه یات خویشاتن        

در جامعاه   بساا  چاه گیرد  ایان خویشاتن    اجتماعی منسج  و پیوسته سرچشمه می
باشاد  در اینجاا، کانش اجتمااعی در قالا        دار شاده  گذشته سرکوب یاا جریحاه  

یابد، مورد بازاندیشای قارار    آن معنا از طریق تعام  تکوین می لهیوس بهفرایندی که 
شاود کاه    بر تعاریف مشترکی تلقای مای     در این معنا، هویت جمعی مبتنیردیگ یم

پرزحمت است  ماهیات فراینادی و مرزهاای      یوتعد جرحپیامد فزاینده مذاکره و 
کند که همه ابعاد زندگی روزاناه را   یابنده فضاهای اجتماعی جدیدی ایجاد می تغییر
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که در دفاع از هویت گذشته شک   گونه هماندهد  ظهور هویت جدید،  پوشش می
در  ژهیا و باه های فرهنیی و نماادینی باشاد کاه     تواند معلو  نارضایتی گیرد، می می
های شخصی و خصوصای زنادگی انساانی را درنوردیاده      ای مدرن، انل  جنبهدنی

هستند کاه نااام مسالا را باه      یفرهنی خردهها دارای گرایش  است  این نارضایتی
 ( 1389خوانند )ر ک: الرنا و دییران،  چالش می

ای از سلیق، امیاا ، عقایاد    زمینه پس مثابه به« ایرانی»پژوهش کنونی به هویت 
پردازد که ماا بارای آنهاا بیشاترین ارزش را قائا  هساتی   ایان         ای ما میو آرزوه

نهند که رفتارهای اجتمااعی   را فراروی ما می یگذار ارزشهای  زمینه چارچوب پس
های فرهنیای در پیوناد باا     یابند  آشکار است که سیاست ایرانیان درون آن معنا می

هاا   کامیاابی ایان سیاسات   است  شکست و   یتحل قاب  ،های اخلقی این چارچوب
هاای   هدورآنها در  فرازوفرودها و  شناخت چیونیی عملکرد این چارچوب درگرو

 گاذار  ارزشهای  شناسایی چارچوب تحو  تاریخی است  بدین لحاظ، این پژوهش
های فرهنیی در جمهوری اسالمی، ترسای  امکاان     های اصلی سیاست مایه و درون

شناسای   هاا، آسای    ا بین ایان چاارچوب  ها، چیونیی رواب چندگونیی چارچوب
ریازی فرهنیای و    ارتقاای کیفیات برناماه   های فرهنیی جمهوری اسلمی،  سیاست

فرهنیای   معضالت خاا    یاا  هاا بارای مشاکلت    حا   تار راه  ثمربخشی مطلوب
های فرهنیی  آرماناهداف مدنار قرار داده است   مثابه بهجمهوری اسلمی ایران را 
جمهاوری اسالمی، ضارورت     تحاو  فرهنیای در  های  انقلب اسلمی و سیاست

را پس از گذشت نزدیت چهاار   ها سیاستو  ها آرمانمطالعه و نقد کارشناسانه این 
پرسش اصلی این پژوهش آن است   کند یمدهه از تجربه جمهوری اسلمی مطرح 

هاای   که با اتکای به اسناد باالدستی جمهوری اسلمی، شام  قانون اساسی، سیاست
جمهاوری   سااله  پان  توساعه   یهاا  برناماه و  سااله  ستیب انداز چش ناام، سند  کلی

هاای فرهنیای جمهاوری     در سیاسات  ماؤثر  یگذار ارزشهای  اسلمی، چارچوب
 است:   زیرهای فرعی شام  موارد  اسلمی ایران چیست؟ و به دنبا  آن، پرسش

هاای فرهنیای را باه نماایش      ها چیونه رویارویی در سیاسات  این چارچوب
هاای   تاوان باه چاارچوب    شاناختی، مای   گذارند؟ آیا با تحلیلی ناری و جامعاه  می
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هاای   های اخلقای جامعاه و تاداوم ارزش    جدیدتری دست یافت که با حفظ بنیان
هاا   یان سیاسات  پایدار تاریخی، تحو  و روزآمدسازی آنها را مدنار قرار دهد؟ و ا

 کنند؟ های فرهنیی تجویز می چه رویکردی را نسبت به اقلیت

 پژوهشنظری ادبیات . 1

« چارچوب نااری پاژوهش  »و « پیشینه پژوهش»ش، شام  هادبیات ناری این پژو
 شود: می ارائهبه شرح زیر 

 . پیشینه پژوهش1-1

ان ی فرهنیی جمهوری اسلمی هماواره مطمان ناار اندیشامند    ها سیاستموضوع 
گوناگون علوم اجتماعی باوده و ابعااد گونااگون آن را ماورد مطالعاه و       یها حوزه

 به سه دسته مشخز تقسی  کرد: توان یمرا  ها پژوهش  این اند دادهپژوهش قرار 
 مسالله هاایی مرباوط اسات کاه نیااهی نااری باه         دسته نخست به پژوهش

کنند تا بسترهای فکاری،   های فرهنیی جمهوری اسلمی دارند و تلش می سیاست
جانبااز   دیاان  ،کنند  برای نمونه ارائههای خا  آن را  الیوهای مفهومی و شاخز

 گاذاری  سیاسات  فرایناد  و مباانی  یشناسا   یآسا » در کتاب (1390)بیات  و مجید
 ایرانای  فرهن  تداوم و یایران فکر ناخودآگاه بحث« اسلمی جمهوری در فرهنیی

 مباانی  بررسای  و واکااوی  قصاد  انتقادی، شناسی روش به توجه را طرح کرده و با
 افاق  و یریا گ جاه ینت یات  ارائه باالخره و آن یشناس  یآسفرهنیی، یگذار استیس
منوری  نوح و یآزاد ارمک دارند  همچنین، تقی را ایران در فرهنیی یگذار استیس
بحاث  « فرهنیای  هاای  سیاسات  محتوای تحلی  برای مدلی ارائه»( در مقاله 1389)

 و مکتاوب  صاورت  باه  دولات  جانا   از»ها بر آنچاه   خود را با ابتنای این سیاست
 یده سازمان و ریزی برنامه) فرهنیی مدیریت برای ای زمینه تا شود می ارائه مصوب

 باه  بایاد  ماد  »کنند و بر این باورند کاه   ، آناز می«باشد( نیروها و منابع هدایت و
و  تأما   قاب هر دو نکته   «باشد فرهنیی سیاست بر حاک  عقلنیت کردن پیدا دنبا 
هاای   بنیان انیاشتن دهینادانییز است، زیرا تحدید سیاست فرهنیی به دولت،  بحث

آیاد  باه هماین     ها به شمار می اجتماعی تکوین، بازاندیشی و فروپاشی این سیاست
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هاا و   نفلات از سانت   ،  بار سیاسات فرهنیای   بار عقلنیات حااک    دیا تأکترتی ، 
با معیارهای خا  مدرنیته ساازگاری   بسا  چهزند که  های دیرینی را رق  می ارزش

( نیااز در 1387) هفتخااوانی جعفااری نااادر و همااایون محماادهادی نداشااته باشااد 
 باارای هااایی درس فرهنیاای  گااذاری سیاساات روش و مفهااوم باار درآماادی»

 گاذاری  سیاسات  مفهاومی  حاوزه  تبیاین  هدف باکنند تا  تلش می« گذاران سیاست
 امکانااات، نخساات  راهبردهااا،  آن، کاااربردی یهااا نااهیزم معرفاای و فرهنیاای
 الیاوی   ساسس  و دهکار  طارح  فرهنیای را  گاذاری  و انواع سیاسات  ها محدودیت

دنبا  آن، ایان  به بحث گذارند  به  را فرهنیی یگذار استیس راهبردی یزیر برنامه
 در خاواه  تیا هو و فراگیار  فرهنیای  سیاسات  یات  ریازی  طارح  امر به محورهاای 

 در فعااا  یا منطقااه و یالمللاا نیباا و نهادهااای فرهنیاای تنااوع دارای کشااورهای
خورد  آشکار است که در جوامع کناونی شاواهد    پیوند می فرهنیی یگذار استیس

« سیاسات فرهنیای فراگیار   » از آنچاه  سارباززدن ک   فراوانی بر رویارویی یا دست
هاای علای برزگار باا      توان به پاژوهش  خوانده شده، وجود دارد  در این رابطه، می

(، سیدمحمود نجاتی حساینی باه   1392« )فرهنیی سیاست یت به ایران نیاز»عنوان 
 های برنامه انتقادی گفتمان تحلی : ایران در مردمی فرهن  و دینی یها استیس»نام 

 اجارای  کنناده   یتساه  عوام »پور در  (، مجید مختاریان1386) «(1368-88) توسعه
 جساتاری »( و میاث  فرجای در مقالاه    1393« )کشاور  فرهنیای  یها استیس موفق

 فرهنیای  یگاذار  استیس حوزه در فرهن  راهبردی و اساسی یها دوگانه پیرامون
 ( اشاره کرد 1394« )ایران اسلمی جمهوری

مشاخز اساناد باالدساتی     طاور  باه هاایی اسات کاه     دسته دوم شام  پاژوهش 
  یا وتحل هیا تجزهای متفاوت ماورد   شناسی گیری از روش جمهوری اسلمی را با بهره
 ،های فرهنیی را شناسایی کنند  برای نموناه  های سیاست قرار داده و امتیازها و کاستی

 یهاا  اسات یس محتاوای  لیا  تح»( در مقالاه  1391مناوری )  ناوح  و یآزاد ارمک تقی
 پانج   برناماه  و فرهنیای  هاای  سیاسات  سند اساسی، قانون اساس بر ایران، فرهنیی
 اصاو  ) اساسی قانون متن سه اساس را بر ایران کنونی فرهنیی یها استیس، «توسعه
 مصاوب ) ایاران  اسالمی  جمهاوری  فرهنیای  هاای  سیاست سند ،(فرهن  به مربوط
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 روش باه ( فرهن  فص ) توسعه پنج  برنامه و( فرهنیی انقلب عالی شورای 1371
 کاه  دهاد  مای  نشاان  ایان پاژوهش   های اند  یافته داده قرار ارزیابی مورد محتوا تحلی 
 و هاا  ارزش سااخت  ازجملاه  مثبتای  هاای  ویژگای  واجد ایران فرهنیی های سیاست
 و فرهنا   در ساوداگری  از ممانعات  جهاانی،  مهااج   فرهن  با مقابله واال، مفاهی 
 منفای  هاای  ویژگای  و تار، مشاکلت   فازون   اسات  فرهن  های زیرساخت به توجه

 باودن،  دولتای  باودن،  کلای  فرهنا ،  مفهاوم  شام  وسعت ایران فرهنیی های سیاست
 مناسا  دانساته شاده اسات  فتااح      تفکیات  و یبناد  تیا اولو عادم  و تناقض ابهام،
 کشاور  فرهنیای  هاای  سیاسات  اجرای موانع»( در مقاله 1392و دییران ) زاده فیشر
نشاان  « فرهنیای  مادیران  تجربیاات  بررسای : توساعه  چهاارم  تاا  او  یها برنامه طی
 شاده  اجارا  هاا  برناماه  این در مندرج فرهنییِ های سیاست از بخشی دهند که تنها می

 5 تاوان در  را مای  فرهنیای  هاای  سیاست اجرای بازدارنده است  به باور آنان، عوام 
 ناااام» ،«کشااور فرهنیاای ناااام» ،«کشااور کاالن یگااذار اسااتیس ناااام» حااوزه

 «جامعاه  و فرهنیای  نااام  تعام » و(« مردم) جامعه» ،«کشور فرهنیی یگذار استیس
( در مقالاه  1393) ابرقاویی  ناژاد  فرج و محمدحسن همایون ردیابی کرد  محمدهادی

 و کالن  ساطوح  در ایاران  اسالمی  جمهاوری  فرهنیی های سیاست تطبیقی مطالعه»
 هاای  برناماه  و ایاران  اسالمی  جمهاوری  فرهنیی سیاست اصو  سند مطالعه) میانی
 هاای  سیاسات  کنند که افزون بر ضرورت تدوین استدال  می« (توسعه پنج  و چهارم
 و باالدساتی  هاای  سیاسات  میاان  هماهنیی ایران، اسلمی جمهوری ناام در فرهنیی
 ایاران  کشاور  در پاژوهش،  های این بر اساس یافته  دارد ای ویژه اهمیت نیز فرودستی

 مشاروعیت  قباو   باا  گرایای،  فزایناده  ماد   طباق  گاذاران  اسات یس ماوارد  بیشتر در
 فرهنیای  سیاسات  اصاو   سند بر اساس فرهنیی ریزی برنامه به پیشین، های سیاست

فاضلی باا   عبدالرضا شریفی و های سیدعلیرضا پژوهش  اند پرداخته اسلمی جمهوری
 و هاا   یآسا ) ایاران  اسالمی  جمهاوری  در فرهنیای  یگذار استیس واکاوی»عنوان 

 عواما  » باا عناوان   اساتادعلی  حسان  زهرا و شیری و طهمورث (1391« )(راهبردها
هاای   ( نموناه 1392« )دها   و نها   دولت فرهنیی یگذار استیس و عملکرد بر مؤثر

 دییری از فعالیت در این حوزه مطالعاتی است 
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و قلمرویی خا    های فرهنیی را در حوزه سیاست ها پژوهشدسته سوم این 
( در 1390رضا صامی  و ناادر نورمحماد )    ،دهند  برای نمونه مورد مطالعه قرار می

 مواجهاه  در ملای  هویت برساخت در ایران ا  ج فرهنیی های سیاست ارزیابی»مقاله 
 یهاا  قومیات  موسایقایی  مصارف  زمیناه  در هاایی  داده از اساتفاده  باا  قومی تکثر با

 در هایی داده از استفاده را با ایران اسلمیِ جمهوریِ فرهنییِ هایِ سیاست« مختلف
 هاایِ  قومیات ( فرهنیای  مصارف  از ای نموناه  عناوان  باه ) موسایقاییِ  مصرفِ زمینه

 قارار  ارزیابی موردِ ملی، هویتِ برساختِ در موفقیت عدم یا موفقیت در گوناگون،
 هاای  گوناه  مصارفِ  باه  گونااگون  هاای  قومیت معنادارِ گرایشِ به توجه اند  با داده

 های سیاست کند که گیری می این پژوهش نتیجه رسمی، فرهن ِ به متعلق موسیقاییِ
 و کارده  عما   موفاق  ملای  هویاتِ  برسااختِ  در ایران اسلمیِ جمهوریِ فرهنییِ
 باه وجاود   گونااگون  هاای  قومیات  در ملی فرهن ِ عناصر به هویتی تعلق احساسِ
 کالبدشاکافی »شافیعی در مقالاه    ساادات  سامیه  اکاائی و  محمدسعید  است آورده

« دختاران  زنادگی  سابت  حوزه در ایران اسلمی جمهوری فرهنیی یگذار استیس
 زنادگی  سابت  حیطاه  در دولت فرهنیی یگذار استیس وجوه بررسی هدف بانیز 

 شاام   جوان زنان و دختران حوزه ناظر به فرهنیی سیاست اصلی به متون دختران
اساتناد   مایصداوسا  ساازمان  و جواناان  ملی سازمان فرهنیی، انقلب عالی شورای
 و حجااب  ضاوابا  اصالی  سرفصا   کنند که چهاار  بندی می جمع گونه نیاکرده و 
 اصالی  شااکله  فرانت اوقات تیدرنها و جنسی تفکیت آرایش، ممنوعیت پوشش،

 ایان  کاه  اسات  آن نویساندگان  اصالی  دهد  اساتدال   می تشکی  را ها سیاست این
 دیناای هااای ارزش از برخاسااته و سیاساای ناااام ایاادئولو ی امتااداد در شاااکله

 بابوده و  ایران انقلبی فضای در ژهیو بهزن،  به ایشان خا  نیاه با گذاران استیس
 دساتخوش  خاود  مقوم منابع وجود دلی  به اجتماعی تغییرات رن  به زمان گذشت
 امیااری و هااای صااالحی مقالااه بااه تااوان ، ماایترتیاا  باادین  اساات نشااده تغییاار
 اسالمی  جمهاوری  فرهنیای  سیاسات  و شدن یجهان»آبادی با عنوان  دولت عایمی
 گفتماان  ارزیاابی : سنی تبعیض» عنوان اب آهویی محسنی و و کاظمی (1387« )ایران

 ( اشاره کرد 1387« )ایرانی جوانان به بخشی هویت در فرهنیی سیاست
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هاا، ویژگای متماایز مقالاه حاضار در       متیازهای برجسته این پژوهشفارغ از ا
هاای فرهنیای جمهاوری     چارچوب ناری آن و ردیابی عناصری ویژه در سیاست

هااای  یابااد تااا ارتباااط چااارچوب اساالمی اساات  در ایاان راسااتا، ضاارورت ماای 
یاابی   یار ساو باا اصاالت    یبا تاریخیت هویات و از د  سو تیاز  مؤثر یگذار ارزش

های عمیق  ریزی فرهنیی آشکار گردد  جستجو و تبیین دقیق ریشه هویت در برنامه
های اخلقی زندگی کناونی موجا     تاریخی و بنیان گذشته درسازواری اجتماعی 

 فها   باا درک شاود و   یدرسات  باه های فرهنیای   شود تا الزامات خا  سیاست می
هاای   ، در ورای داوریساان  نیباد یاباد    و حاا  پیوناد   گذشاته  درمشترک ماردم  

هاا در   تار، سیاسات   شود و مه  هست، توصیف می که چنان آنآمیز جامعه ما  تعص 
 گیرد  ارتباطی وثیق با این وضعیت انکارناپذیر مورد تحلی  قرار می

 . چارچوب نظری1-2

 گاذار  ارزشهاای   چاارچوب »چارچوب ناری این پژوهش بر سه مفهاوم کلیادی   
مبتنای اسات کاه     1در اندیشاه چاارلز تیلاور   « کرامات انساانی  »و « شرافت»، «مؤثر
 شوند: توضین داده می اختصار به

 مؤثر گذار ارزشهای  چارچوب. 1-2-1

گذاری میان درست و نادرسات، بهتار و    به تمایز 2مؤثر یگذار ارزشهای  چارچوب
هاا،   شاود کاه از خواسات    معیارهایی مرباوط مای   برحس تر  بدتر و باالتر و پایین
دهناد تاا    های شخصی ما مستق  بوده و به ما این امکاان را مای   تمایلت و اولویت

از   بسایار مهمای   مجموعاه هاا،   ارزش و اعتبار آنها را تعیین نمایی   این چاارچوب 
گیرد  داوری بر اساس این تمایزات متضامن اولویات و    را دربر می تمایزات کیفی

هاای زنادگی نسابت باه برخای دییار از رفتارهاا و         برتری برخی رفتارها و شیوه
به لحاظ کمای، بلکاه باه لحااظ      تنها نهرو، آرزوها و اهداف ما،  هاست  از این شیوه

  عما ، انییازه یاا شایوه     هرگوناه کیفی نیز تفاوت دارند  بدین لحااظ، او خیار را   

                                                                                                                                 

1  . Charles Taylor 

2  . strong evaluation frameworks 
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ناپذیر برگزیاده شاده    امر برترِ قیاس همثاب بهداند که در یت تمایز کیفی،  می« زندگی
ضامنی، باه    صاورت  باه کا    است  هر ناام تفکار اخلقای نااگزیر اسات، دسات     

شود تا های  اخلقای    در این امر موج  می  مؤثر بسردازد  زیرا ناکامی یگذار ارزش
هاای اخلقای ماا را     بنیان گذاشته نشود و نتوانی  تبیین کنی  که چه چیزی واکانش 

گرایی اخلقی تیلور در  واقعبر این اساس،    (Taylor, 1989: 4, 26, 92)ندک بامعنا می
هاای اخلقای و    بر پیوند باین هویات و داوری  « گرای ما تمدن اهن»پرتو انتقاد از 
  (Kitchen, 1999: 29)استوار است « مؤثر گذاران ارزش» عنوان بهتصویر انسان 

به چارچوبی برای تعریف  تنها نه گیری ما در رابطه با خیر، فزون بر آن، جهتا
ماهیت خیری که به لحاظ کیفی برتر است، بلکه همچنین باه درک موقعیات خاود    

نیاز نیااز دارد  از ایان مناار، معناای       گاذار  ارزشنسبت باه ایان علمات مارزی     
 لهیوسا  باه هاای فاعا  و ماهیات احساساات و اهاداف او،       ها و موقعیات  وضعیت
تاوان گفات کاه     ، مای رو نیاشود  از  ر آنها تعیین میای از وا گان و ساختا مجموعه

وا گانی که برای توصیف یاا تفسایر    میان زندگی درونی شخز و مجموعه  طهراب
نخسات   مرتباه    هویت شخز دراستای ااتی  آن زندگی در اختیار اوست، رابطه

هویات خاود   در این معنا، شود   تفسیرها بنیان گذاشته می کردن خود توسا درونی
هایی که در زندگی باا   از اهمیت و معنای اشیا و وضعیت «خود»انسانی، با احساس 

هویات    (Mulhall and Swift 1996: 109,113)شود، در ارتباط است  رو می هآنها روب
ت أزباانی آنهاا نشا     از خیر بساتیی دارد کاه از بافات جامعاه     به مفاهیمی  ها انسان
باا  تنهاا   کاه شاود   هایی تعریف می وابستییدات و توسا تعه فردگیرد  هویت  می

مفید، خیار یاا ارزشامند اسات       یکار  چهتوان دقیقاً تعیین کرد که  آن می اتکای به
در  آنهاا ، بخشای ضاروری از احسااس    افراد جامعهگیری اخلقی  جهت ،سان نیبد
گذار گره خورده  های ارزش هویت است  برداشت ما از شخصیت با چارچوب رهبا

دارناد،   هاا دربار   اگر از تمایزات کیفی شدیدی که این چارچوب که یطور به  است
  (Taylor 1989: 25-29)خاود را درک کنای    ناار کنای ، نخاواهی  توانسات      صارف 

هابرمااس، باا    1بر قانون اساسای  پرستی مبتنی سیاست شناسایی تیلور، در برابر میهن

                                                                                                                                 

1  . constitutional patriotism. 
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حمایت به عم   1«چندگونیی  رف»از  مؤثرگذاری  های ارزش اتکای بر چارچوب
  (Fossum, 2001: 179)آورد  می

 شرافت .1-2-2

اسات   « شرافت»در جوامع گوناگون  مؤثرگذار  های ارزش شک  نخست چارچوب
کاه در آن ایان مفهاوم باا      رود یمبه کار « ناام کهنی»به معنای « شرافت»در اینجا، 

باودن شارافت آن    ارد  الزماه دارا پیوندی تنیاتن  د« مثا  خیر»منبعی خا  چون 
موضاوعی مرباوط باه     ااتااً نباشاند  ایان مفهاوم     برخورداراست که همیان از آن 

این امتیازات به افارادی خاا     که یهنیامعمومی است  بر این اساس، « امتیازات»
که با واگذاری آن به هماه   یا گونه بهشوند   ، آنها شرافتمند خوانده میگردد یماعطا 

 ( 37: 1390رود )تیلور،  امعه، ارزش آن از بین میافراد ج
انجام دهاد تاا باه     یکار چهکه فرد باید  استاین  اصلی مسللهبر این اساس، 

سمت نایت واقعی خود سوق پیدا نماید و در این میان، قانون الهی که عق  نیز به 
بخشی این اخلق  ،سان نیبددهد   آمده است، به چه چیزی فرمان می نائ درک آن 

  در تاوان از آن دفااع کارد    که به شیوه عقلنی نیز می شود دانسته میاز وحی الهی 
نایات   به سمتبرای حرکت   قانون اخلقی الهی همچنان راهنمای انسان این معنا،

هر موجود نوعی، دارای یت نایت طبیعی  در این نیاه،  گردد تلقی میواقعی خود 
، برای تبیین حرکت یت فرد الزم است که چیونیی حرکات آن را  رو نیااست  از 

هاا   هاایی کاه انساان    نایت مناس  آن نوع تبیین نمایی   در این معنا، نایت یسو به
ند  درواقع، شو کنند، خیر تلقی می عنوان افراد نوع انسان به سمت آنها حرکت می به

ای از یکادییر انجاام   توان جد در چارچوب سنت ارسطویی، این دو وظیفه را نمی
  (MacIntyre 1981: 53, 81-82)شد  قائ داد و میان ارزش و واقعیت، تقاب  و تمایز 

تاداوم  »تاوان شاام     های اصلی مفهاوم شارافت را مای    بدین ترتی ، شاخز
آن دانست  مفهوم نخست به این « یمدار دولت»و « ثبات اخلقی»، «هویت تاریخی

وبیش سرشت  اریخی و کهن بوده و همواره ک معناست که هویت دارای خصلتی ت

                                                                                                                                 

1  . Deep diversity 
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و شکلی یکسان داشته است  مفهوم ثبات اخلقی نشانیر نایت واقعی حرکت فرد 
باار ، یراجتماااعینگویانااه و در فرایناادی  و جامعااه اساات کااه بااه شااکلی تاات  

هاا   های افراد جامعه از خیر داللت دارد  ایان برداشات   شدگی برداشت تعیین پیشاز
مفهاوم ساوم،    بناا بار  کند   اجتماعی را توجیه می مرات  سلسلهو « امتیازات»وجود 

 ،دشاو  رقی  تداوم هویت تااریخی و ثباات اخلقای قلماداد مای      دولت پاسدار بی
ریزی فرهنیی بارای پراکنادن پارساایی در میاان شاهروندان       که با برنامه یا گونه به

 کند   تلش می

 کرامت انسانی. 1-2-3

وجاود دارد کاه اماروزه در    « کرامات »فت، مفهاوم ناوین   در برابر مفهوم کهن شارا 
یا « ها کرامت ااتی انسان»رود  در  به کار می« طلبانه تساوی»و « شمو  جهان»معنایی 

ها دارای کرامات هساتند  در    فرض بر این است که همه انسان« کرامت شهروندی»
راتیات  دوران مدرن، مفهوم کرامت ییانه مفهومی تلقای شاده کاه باا جامعاه دموک     

گردد تا مفهوم قدیمی شرافت از دور خارج شود  در این  سازگار است و تلش می
سیاست شناسایی برابر بوده که در جواماع متفااوت طای     دار عهیطلمعنا، دموکراسی 

های متمادی اشکا  گوناگونی به خود گرفته اسات  اکناون ایان سیاسات بار       سا 
 آنچاه مندی از جاییاه برابر فرهنیی و جنسیتی داللت دارد  در جوامع پیشین،  بهره

تعیاین  نهی ، بیشتر از طریق موقعیت اجتماعی شخز  ما امروز نام هویت بر آن می
تاا حاد    اهمیات در ناار ماردم باود     حائز مسائ ای که بیانیر  یعنی پیشینه  شد می

خاورده باا آن    هایی گره ها یا فعالیت جاییاه افراد در جامعه و نقش واسطه بهزیادی 
 یخلصا تواناد باه    نمای  ییتنها بهشد  پیدایش جامعه دموکراتیت  جاییاه تعیین می

های  نقش واسطه بهتوانند خود را  یرا مردم هنوز میاز این پدیده منجر شود، ز افتنی
 ( 37-38، 42: 1390شان تعریف کنند )تیلور،  اجتماعی
سااخت هویات بار    »های  توان دارای شاخز ، کرامت انسانی را میسان نیبد

گویاناه   تحو  در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجاه تات  »، «پایه گسست از گذشته
مفهوم نخست، ستیز باا انیااره تاداوم     بنا بردانست   «مداری  دولت -جامعه»و « آن

د  مفهاوم  شاو  هویت تاریخی در راستای شناسایی برابر شهروندان جامعه تلقی مای 
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کناد  ایان    مای  دیا تأکدوم در تضاد با ثبات اخلقی، بر تحو  در اخلق اجتمااعی  
هاا باه    انها و مکا  جوامع و همه زمان ،الیویی یکسان برای همه افراد مثابه بهتحو  

بار سااخت هویات و تحاو  در اخالق       دیا تأکشاود    مای  ارائهگویانه  شکلی تت
سازد، زیرا از  مداری رهنمون می دولت -اجتماعی ما را به مفهوم سوم، یعنی جامعه

ای در تکوین و پاسداشت هویت  سو، جامعه و از دگر سو، دولت نقش سازنده یت
 کنند  و اخلق عمومی ایفا می

 شناسی پژوهش روش. 2

و  فرهنیای  هاای  سیاسات  یعملا  یهاا  جنباه  یجاو و جسات به دلی  این پژوهش 
بنادی   کااربردی دساته  هاای   پاژوهش در گوناه   کنونی،رفع مشکلت گذاری  هدف
 پیماایش توصایفی   روشهاا باا    این سیاسات یابد تا  ضرورت می رو نیاشود  از  می

 هاای پاژوهش، باه    شاین روش در راستای پاسخ به پرسا  بررسی و مطالعه گردند 
  پاردازد  یما  معاین  ای محایا و جامعاه   در خاا   یا مسالله ویژگای یاا    توصیف

 آنهاا،  توزیع چیونیی و متغیرهای موجود متقاب  روابا سنجش که برای یا گونه به
 کاارکرد روش   شاود  یما  گاردآوری  تحقیاق  جامعاه  از بخشای  یا ک  از هایی داده

هاای   صورت، ویژگای   است  در اینبررسی و پژوهش  واحدهای توصیف پیمایش
  در این پاژوهش،  دشو یمها بیان  جامعه مورد مطالعه و پیامدهای آن ویژگی معرف

 رهجامعااه مااورد مطالعااه مجموعااه اسااناد باالدسااتی جمهااوری اساالمی را در بااا 
هاای کلای نااام، ساند      قاانون اساسای، سیاسات   فرهنیای شاام     یگاذار  استیس

گیرد   می دربر جمهوری اسلمی ساله پن توسعه  یها برنامهو  ساله ستیب انداز چش 
 مناور بهجامعه  افراد تمام ، پیمایش توصیفی این واحدها بیانیر بررسیترتی  نیبد

ریازی فرهنیای    ها و باورهایی است که برنامه های اولیه درباره نیاه دستیابی به داده
، ایان  هاا  دادهرا در جمهوری اسلمی رق  زده اسات  باه لحااظ ابازار گاردآوری      

 اساناد  واسطه با این شیوه، جوید  در ای بهره می کتابخانه -اسنادی پژوهش از شیوه
پرداختاه   آمااری  جامعاه  درخصاو   قتحقیا  ماورد  موضاوع  مطالعه به مدارک و
  شود یم



129هایفرهنگیجمهوریاسالمیایرانهایارزشگذاریموثردرسیاستچارچوب

 های پژوهش یافته. 3

قانون اساسای،  در جریان پیمایش توصیفی اسناد باالدستی جمهوری اسلمی شام  
 سااله  پان  توساعه   یهاا  برنامهو  ساله ستیب انداز چش ی کلی ناام، سند ها سیاست

و « شارافت »های هر یت از دو مفهوم  گردد تا شاخز تلش می جمهوری اسلمی
هااای هاار یاات از ایاان دو چااارچوب  ند  شاااخزشااوردیااابی « کراماات انسااانی»
 گردند: بیان میبه شرح زیر  مؤثر یگذار استیس

 شرافت گذاری ارزشچارچوب  های . شاخص3-1

، «تاداوم هویات تااریخی   »های شارافت، شاام     در اینجا ضرورت دارد تا شاخز
در اساناد باالدساتی جمهاوری اسالمی بررسای       «ماداری  دولت»و « ثبات اخلقی»

 ارائاه هاای چاارچوب شارافت     های ایان پاژوهش در قالا  شااخز     شوند  یافته
 گردند: می

دهاد   جستجوی شاخز نخست شرافت، یعنی تداوم هویت تاریخی نشان می
 مقدماه قانون اساسی جمهوری اسلمی بازتاب یافته اسات  در  که این شاخز در 

قاانون اساساج جمهاورس اسالمج ایاران، مبایدن نهادهااس        »: آمده است قانون این
اصاو  و ضاوابا    بار اسااس  اجتماعج، سیاسج و اقتصادس جامعه ایاران   فرهنیج،

ایان  رسالت همچنین «  اسلمج است که انعکاس خواست قلبج امت اسلمج است
کاه   دانسته شده استهاس اعتقادس و ایجاد شرایطج  بخشیدن به زمینه عینیت ،قانون

د  در سراسار  یابا  شمو  اسلمج پرورش مج واال و جهان یها ارزش بادر آن انسان 
و بااالتر، باه    ها  اسلمی و ایرانی در کنار  یها تیهوتا  گردد یماین قانون تلش 

شک  یت هویت مستق  و نیرمتعارض نمایان شوند  باورهای ایمانی )اص  دوم(، 
تقدم موازین اسلمی بر کلیاه قاوانین و مقاررات )اصا  چهاارم(، دیان رسامی و        
مذه  رایا  )اصا  دوازدها (، زباان و خاا رسامی و مشاترک فارسای )اصا           

اریخ رسامی کشاور )اصا     تا  مباد  پانزده (، تدریس زبان عربی )اص  پانزده (، 
هفده (، شک  پرچ  رسمی )اص  هجده (، لزوم عدم مغایرت قوانین با اصو  و 
احکام مذهبی رسمی کشور )اصا  هفتااد و دوم( و ماوارد متعادد دییار، شاواهد       

تداوم هویت قانون اساسی جمهوری اسلمی جهت  گذاران انیبنآشکاری بر تلش 
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  ندیآ یمبه شمار  یانایرانتاریخی 

شارافت، یعنای    ماؤثر  یگاذار  ارزشبه همین ترتی ، شاخز دوم چارچوب 
 بر پایاه   اسلمی جمهوریشده است   ارائهصرین و آشکار  طور بهثبات اخلقی نیز 

 برابار  در تسالی   لازوم  و او به تشریع و حاکمیت اختصا  و یکتا خدای  به ایمان
 در آن ساازنده  نقاش  و معااد ،  قاوانین  بیان در آن بنیادی نقش و الهی او، وحی امر
 رهباری  و ، امامات  تشاریع  و خلقت در خدا خدا، عد  یسو به انسان تکاملی سیر

 و انسان واالی ارزش و و کرامت  اسلم انقلب   تداوم در آن اساسی نقش و مستمر
(  ایان نیااه بار    2خدا شک  گرفته است )اص   در برابر او تیمسلول با تو م آزادی
گذاری باا   در فرایند قیاس تواند یمچارچوب اخلقی متمایزی داللت دارد که  ارائه
آفرینای دولات،    ، لزوم نقاش تر فزون، سربلند و پیروز ظاهر شود  ها چارچوب دییر

اخلقای   یهاا  چاارچوب ناپاذیری   حتی به شک  هدایتی و ناارتی، بر نفای قیااس  
باوده و منطاق    شمو  جهان داللت دارد  شیوه برتر زندگی در نیرش آرمانی عام و

است  این برتری، ناه   ها چارچوببه صاحبان سایر  ارائهآن به شک  استداللی قاب  
گرایانه، بلکه با استناد به عقلنیت فراگیر نمایاان   از طریق ارجاع به تاریخیت خا 

  شود یم
هاای فرهنیای جمهاوری اسالمی بار       مطالعه اسناد مورد مطالعه در سیاسات 

ماداری، نیاز    اپذیر سومین شاخز چارچوب شارافت، یعنای دولات   وجود تردیدن
 و فرهنیای  یها تیفعال کردن همیانی»برنامه او ، به  یها یمش خادر داللت دارد  

 و نااارتی  یهاا  سیاسات  بار  تأکیاد  فرهنیی با امور نمودن دولتی تفکر از اجتناب
توجاه  « عماومی  فرهنا   کیفای  ارتقاء و کمی گسترش» یها راهاز « دولت هدایتی

 بهساازی  عماومی،  مشارکت مناور بهبرنامه دوم،  39 شده است  در بند الف تبصره
 از دساته  آن باه لغاو   دولات،  تصادی  حجا   تقلیا   و کشور اجرایی و اداری ناام

 رفاع  و دارد وجاود  موضاوعه  مقررات و قوانین در  فرمان داده شده که انحصاراتی
 حاکمیت، به مربوط که مواردی یاستثنا به ،ستین دولت حاکمیت اعما  منافی آنها

 رنا   باه بمانناد    بااقی  دولت انحصار در دبای و باشند می گذاری سیاست و ناارت
 ، دولت موظف شده است تا برای56شمو  این تبصره بر امور فرهنیی، در تبصره 
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 و فرهنیای  هاای  فعالیات  رشد جهت در دوم ساله پن  برنامه فرهنیی اهداف تحقق
 هاا  دساتیاه باه برخای نهادهاا و     یا ژهیواعتبارات  دشمن، فرهنیی  تهاج  اب مقابله

 اختصا  دهد 
فرهنیاای کشااور از هاادف  گااذاران اسااتیسروییرداناای  یخااوب بااهایاان اماار 

و ناارت  یگر تیهدااز دولت در عرصه فرهن  و محدودیت آن به  ییزدا انحصار
گاذارد  بار ایان اسااس، کااهش حجا         را در عرصه فرهن  عمومی به نمایش می

و هنیاام   ماناد  یما ساختاری و کارکردی دولت صارفاً در حاد یات آرماان بااقی      
گاری   به فرایند تغذیاه  یاعتماد یب، تر فزوناختصا  بودجه کاملً فراموش شده و 

 یریتاأث کردن ساختار دولت جادا از     کوچتزند یمفرهن  عمومی از جامعه موج 
داشته باشد، تحدید قلمروهای دخالت آن را نیز باه   تواند یمکه بر کارآمدسازی آن 

سیاست تقلی  ساختاری و کارکردی دولت را  توان یم  در این معنا، آورد یمارمغان 
سااخت و پاسداشات    مسالله توسعه جمهاوری اسالمی باه ارجااع      یها برنامهدر 

فرهن  عمومی به جامعه و نقش انحصاری آن در این عرصه تفسیر کرد  ایان امار   
  ردیا گ یمدر عرصه فرهن  نشات  ها دولتروزمره در ناکامی ورود  یها تیواقعاز 

 ییقضاا  و ییا اجرا ناارتی، ساختار اصلح»برنامه دوم،  یها یمش خا در بند هفت 
 باا  تصادی  و حاکمیات  اعماا   در دولات  ظایفو حدود تدوین»از طریق « کشور
 تاا  تصادی  وظایف کاهش و حاکمیت اعما  مسلو  واحدهای تقویت گیری جهت
 از کاساتن »ی عماومی نیاز باه    هاا  سیاستآمده است  در بند چهارم « ضرورت حد 
 تصرین شده است « دولتی بخش حج 

 کرامت انسانیگذاری  چارچوب ارزش های . شاخص3-2

ساخت هویت بر پایه گسسات  »های کرامت، شام   نتای  پیمایش توصیفی شاخز
-جامعه»و « گویانه آن تحو  در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجه تت»، «از گذشته

 د:شو می ارائهزیر در اسناد باالدستی جمهوری اسلمی به ترتی   «مداری  دولت
پایه گسسات   شاخز نخست این چارچوب اخلقی، یعنی ساخت هویت بر

های گوناگون زنادگی سیاسای،    باور ایران هرگز در عرصه از گذشته در جامعه دین
اجتماعی و فرهنیی تحقق نیافته است  چه آن که شاخز تاداوم هویات تااریخی    
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  های دینی اجزای الینفت ناام حقوقی ایران دانساته شاده اسات    با تمرکز بر آموزه
مفاااهیمی چااون فردباااوری، خردگرایاای،   امااا دوره ماادرن زناادگی انسااان بااا   

خواهی، تقسی  قوا و مانند آن همراه است  این مفاهی  چه در ابعاد هاویتی   مشروطه
زند که نمایانیر فاصاله جساتن از    و چه در ابعاد عملی، شرایا جدیدی را رق  می

پاذیرش تابعیات بار اسااس ملیات )اصا        د  شاو  گذشته تاریخی خود قلمداد مای 
ختار ناام سیاسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشای از آن )فصا    یک (، سا و چه 

پنج ( و موارد متعدد دییر، محتوای هویتی و شک  ساختاری جدیدی را بار پایاه   
گذارد که تلفیق آن با محتاوای   ملیت، سرزمین و نهادهای دموکراتیت به نمایش می

ان جمهاوری  گاذار  ترکیبی هماهن  و سازگار، ماورد توجاه قاانون    ارائهاسلمی و 
 است  اسلمی بوده

شاخز دوم کرامت انسانی، یعنی تحو  در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجه 
هاای   های خود را در ناام ارزشای جمهاوری اسالمی و جلاوه     ، رگهگویانه آن تت

است که این تحو  هرگز در راستای هویت جدیاد و باا   یابد  آشکار  قانونی آن می
بخش تاریخی نیسات  باه هماان نسابت کاه هویات        تسسردن منابع هوی  فراموشی

سازان حقاوقی و سیاسای    دواند، تصمی  جدید در جامعه و نهادهای مدنی ریشه می
اناد  بارای    نیز در راستای تحقق بخشیدن به اخلق اجتماعی جدید حرکات کارده  

، باه  اناداز  چشا   دوره در نااام  کلای  یهاا  سیاسات در بخش امور فرهنیی  ،نمونه
 اقتادار ملای،   اصالی  عاما   عنوان به فداکاری عنصر و ایثار و ایمان هروحی تقویت»

 اخلقای،  ساال ،  ای جامعه ایجاد»، «ملی نفس اعتمادبه تقویت و ارزشی مبانی تبیین
 برخاوردار  و مناد  عزت آگاه، و شهروندانی مدار فرهن  اسلمی، یها ارزش بر مبتنی

 هنار  و فرهن  اعتلی و رشد»و « رضایتمندی احساس و درستکاری یها ملک از
ی کلی ناام ها سیاستاشاره شده است )« ملی هویت عناصر عنوان به اسلم و ایران

هاای گاروه نخسات در     (  این بدان معناسات کاه ارزش  1382انداز،  در دوره چش 
سایه رشد و اعتلی فرهن  و هنر ایران قاب  حصو  است  ضمن آن که فرهن  و 

 گوناه   یها   در ایان رویکارد،   اند شدهصر هویت ملی دانسته هنر ایران و اسلم عنا
بخش وجود ندارد و هویات تااریخی ایرانیاان     تمایز آشکاری بین این منابع هویت
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-اجتمااعی  روشن قلمداد شاده اسات  در بخاش اماور     کاملًیکسارچه، منسج  و 
 وناد یپدفاعی تحقق این اهداف با تحو  سااختاری در دولات و جامعاه     و سیاسی

 دولتای  ساطن  باه  دولات  انادازه  و نقاش  تغییار »ساان، نخسات     است  بدین افتهی
 جامعاه  مباانی  تقویات »و دوم  « و کوچات  کاارآفرین  کنناده،  تسهی  گذار، سیاست
 پاذیری  سازگاری رقابات  و گروهی کار روحیه و اخلق همیانی، مشارکت مدنی،

، دو راهکار عملیااتی و مها  در سیاساتیذاری    «سیاسی و اجتماعی روابا کلیه در
  در ایان نیارش، دولات در عرصاه     ناد یآ یما فرهنیی جمهوری اسلمی به شمار 

و تقویت جامعه مادنی   شود یمدانسته  گذار استیسهویت و فرهن  ملی نیز صرفاً 
پاسادار فرهنا     مثاباه  باه دولات  »گاذار از مرحلاه    سااز  نهیزمو مشارکت همیانی 

 خواهد بود « مدار جامعه خودآگاه و ارزش»به مرحله « عمومی
ناام،  مصلحت تشخیز ی کلی ناام مجمعها سیاستدر بخش امور فرهنیی 

هار یات و    حادومرز فرهنیی متمایز تلقی شاده و تعیاین    تهاج  فرهنیی از تباد 
سیاسی مورد توجه قرار گرفته است  آشکار است کاه   امور های مشترک آن با حوزه

ی فرهنیی اجرایی الزم است کاه  ها سیاستتر،  دستی و مه  و اسناد پایین در مراکز
تعریف دقیقی از دو مفهوم تباد  فرهنیی و تهاج  فرهنیی صورت گیارد  تعیاین   

هاا،   هاای جداگاناه بارای آن    شااخز  ارائاه هر یت از ایان دو مفهاوم و    حدومرز
و فرهنیای   آفرینای در عرصاه فکاری    در تصحین چیونیی ورود و نقش تواند یم

کمت شایانی کند  تباد  فرهنیی اشاره به فرایند طبیعی بازسازی هویتی دارد که از 
بینانه و مثبات سیاساتیذاران عرصاه فرهنا  را باه       نیاه خوش تواند یماین منار، 

گری فکاری، فرهنیای و هاویتی نشاان دهاد  در ایان        تحو  درونی و خوداصلح
و  اسالمی  و ملی همبستیی وحدت و تقویت در آن جاییاه و فارسی بخش، زبان

 گذاری شده است  ها هدف انجمن و ها گسترش تشک  مشارکت اجتماعی چون

 شمسای، ایاران   هجاری  1404 افاق  در ایران اسلمی جمهوری انداز در چش 
 باا  منطقاه،  سطن در فناوری و علمی اقتصادی، او  با جاییاه یافته توسعه» کشوری
 در ماؤثر  و سازنده تعام  و با اسلم جهان در بخش الهام و انقلبی، اسلمی هویت
 اناداز  چشا   ایان  افاق  در ایرانای  تعریاف شاده اسات  جامعاه    « الملا   نیب روابا
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 تاریخی و جغرافیایی فرهنیی، مقتضیات با متناس  یافته، توسعه»چون  هایی ویژگی
 بار  تأکیاد  باا  انقلبای  و ملی اسلمی، یها ارزش و اصو  اخلقی بر متکی و خود
 حقاوق  و کرامات  حفاظ  مشروع، های آزادی عدالت اجتماعی، دینی، ساالری مردم
 طاور  بهخواهد داشت  این متن نیز « و قضایی اجتماعی امنیت از مند بهره و ها انسان

تلویحی هویت اسلمی و ملی را یکسارچه و نیرمتعاارض دانساته و ضارورتی بار     
 نیست  قائ بخش برای ایرانیان  و الهام دو منبع متفاوت ک  دستتمایزگذاری بین 

-کراماات، یعناای جامعااه مااؤثر یگااذار ارزشسااومین شاااخز چااارچوب 
از نقش اجبارآمیز و انحصاری دولات در   جستن یدورمداری نیز در جریان  دولت

جاا   عرصه فرهن  عمومی ردپای خود را بر اسناد باالدستی جمهوری اسالمی بار  
 اسااس  بار  فضاائ   رشاد »اساسی برنامه دوم،  یها یمش خادر بند دوم گذارد   می

 واگاذاری »از طریاق  « جامعه عمومی فرهن  کیفی و کمی ارتقاء و اسلمی اخلق
 عماومی  مشاارکت  تقویت و مردم به ورزشی هنری، فرهنیی، اجرایی، های فعالیت

شاده اسات     دیا تأکدولات    نااارت  و گیاری  تصامی   و گذاری سیاست به توجه با
سازی و تکوین  اری امور فرهنیی به جامعه با استقل  آن در فرهن تردید واگذ بی

جدید زندگی همراه است و ناارت دولت با ایان فرایناد تناافی دارد  از     یها شک 
 فرهنا   مذهبی، ایمان های عرصه در نوجوانان و جوانان هدایت»، بند سوم  رو نیا

 و ملای  و اسالمی  فرهنیای،  ننای  مواریث به نسبت جوانان ساختن آگاه»، «خودی
و بناد دها     « نارب  فرهنا   برابار  در ازخودبییاانیی  و حقارت روحیه با مبارزه

اسالمی و   انقالب  های ارزش و قانون به احترام و ملی همبستیی روحیه پرورش»
  ابدی ینمصرفاً در چارچوب هدایت و ناارت دولت معنا  ینوع به   « 

اقتصاادی و اخلقای   -به باور تیلور، همبستیی به سه گونه مادنی، اجتمااعی  
 هاا  گونه نیازاپذیری هر یت  تحقق  (Smith and Laitinen, 2009: 48)شود  نمایان می

در جامعه تنها با اتکای بر سازوکارهای درونی و فراینادهای نیراجباارآمیز ممکان    
منفی ارزیاابی   کاملًدر عرصه فرهن   آفرینی دولت شگردد  لذا در این نیاه، نق می
یت فرهن  برتر است که باید با یاری  ارائهگرا نیازمند  ، زیرا رویکرد دولتدشو می

قدرت مسلا در جامعه رسوخ کرده و گسترش یابد  در این فارض، جامعاه دارای   
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و ساازندگی جامعاه خباری     یکنشایر د و از شو نقشی انفعالی و پذیرنده تلقی می
فرهنیی را با دستاورهای ملموس و عینای   یها یگذار استیسرویکرد  نیست  این

به مطالعاات پیمایشای در    توان یمکند  برای نمونه   اجتماع ارزیابی می درصحنهآن 
زماانی   یهاا  دورهباوری قشرهای مختلف اجتمااع و تحاو  آن در    مورد میزان دین

رابطاه، پیوساتیی باین    متفاوت پس از پیروزی انقلب اسلمی اشاره کرد  در ایان  
سزایی دارد )ر ک:  هفرهنیی اهمیت ب یها شاخزی فرهنیی و تغییرات ها سیاست
پاور و پاشاشاریفی،      معناوی 1383آباادی و ناوروزی،      لطاف 1388نژاد،  آهنکوب
 ( 1382و طالبان،  1383
هاای او  و دوم بار هادایت و نااارت و      هاای آشاکار برناماه    داللات  رن  به
گری دولت، برخی بر این باورند که برنامه ساوم   سوم تا پنج  بر تصدی یها برنامه

 «تیا ناارت و حما» به سمت «گرس تصدس» گردش نقش دولت ازنقطه عطفی در 
آینده نیز تاداوم پیادا کارده اسات )وحیاد،       یها یزیر برنامهآید که در  به شمار می

نماودن در   فکر دولتیهای فرهنیی و اجتناب از ت کردن فعالیت (  همیانی15: 1382
و تقلیاا  حجاا  تصاادی دولاات در برنامااه دوم حکایاات از توجااه     برنامااه او 

گاری دولات از آنااز     فرهنیای کشاور باه کااهش نقاش تصادی       گاذاران  استیس
ریزی فرهنیی در دوره پس از انقلب بوده است  این فرایند در برناماه ساوم    برنامه

دولات در هادایت فرهنا  عماومی     آفرینای     به هر ترتی ، نقششود یمنیز دنبا  
هایی فرهنیای متناسا  باا     شاخز ارائههای دولتی و  نیازمند تعیین وظایف بخش

 یهاا  دساتیاه برناماه ساوم، وظاایف     159  در بناد ه مااده   است ها آرماناهداف و 
 و اسالمی  ایاران  و اسالم  واالی هاای  ارزش و فرهنا   تاروی   منااور  به ربا یا

استقصا شده است  در مااده   )ره( خمینی امام سیاسی و دینی های اندیشه از استفاده
 کشاور،  فرهنیای  مهندسای  نقشاه  اسااس  برنامه پنج ، دولت موظف شده تا بار  2

 د کن اقدام جدید و مه  یها طرح برای فرهنیی پیوست تهیه به نسبت

 گیری نتیجه

هاای   در سیاسات  ماؤثر  یگذار ارزشهای  در پاسخ به پرسش از چیستی چارچوب
ایان  کاه   دهاد  مای فرهنیی جمهوری اسلمی ایران، بررسی اسناد باالدساتی نشاان   
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 :اند شدهنمایان زیر ها به دو شک   چارچوب
اسات  در   تو منخست  مفهوم شرافت که با روابا خا  اجتماعی و سیاسی 

فرهنیی باه دنباا  تاداوم بخشایدن باه هویات تااریخیِ         یگذار استیساین معنا، 
، وجاود عناصار   یگاذار  اسات یساسات  نیارش حااک  بار ایان      ایرانای  -اسلمی
ثابت و استواری است کاه اساتمرار تااریخی آن نشاانیر مطلوبیات و       بخشِ هویت

ای آرمانی است  این الیوی هویتی بار اخالق اجتمااعی     کارایی در ساخت جامعه
ای داللت دارد که پاساداری از آن در چاارچوب وظاایف دولات و نهادهاای       ویژه

سان، هویات تااریخی و نااام معناایی موجاود در       ریف شده است  بدینرسمی تع
ریازی   شاود  برناماه   های دولتی حفظ می های قانونی و دستیاه جامعه از طریق الزام

هاای رفتااری    پذیری افراد به دنبا  فراگیرسازی چاارچوب  فرهنیی با هدف جامعه
ریازی   کنند  این برناماه  یجامعه از آن پشتیبانی م رگذاریتأثای است که اکثریت  ویژه

در ساحت سیاست نیز روابا پاییانی بین شاهروندان وفاادار و سارکش را مسال      
گاروه اخیار باا    ، عدم مخالفات آشاکار   ک  دستو سازی  انیارد و در پی همیام می

شرافت  گذار ارزش، بازتاب چارچوب رو نیااز اصو  مورد پذیرش اکثریت است  
ریزی با هدف گساترش   فرهنیی جمهوری اسلمی بیانیر برنامه یگذار استیسدر 

گیری از ابزارهای نارم   ایرانی و اخلق پایدار دینی با بهره-و تعمیق هویت اسلمی
 و در هنیام ضرورت، سخت دولتی است 

باه کاار    خواهاناه  شامو  و براباری   دوم  مفهوم نوین کرامت در معنایی جهان
زی انسان با تغییر در احسااس تعلاق و وابساتیی او    ور رود  دوره جدید اندیشه می

و  شمولی جهانگرایی به  بخش از خا  آناز شده است  تحو  آرام در منابع هویت
شدن این آموزه  د تا با فراگیرشخواهی موج   آمیز به برابری های تبعیض سیاستاز 

 یگاذار  اسات یسدر نقاط گوناگون جهان، عنصر ملیت و دولت ملای در مباحثاات   
خاواهی و استبدادساتیزی    جاییاه مهمی پیدا کند  از این مناار، مشاروطه   ،فرهنیی

نهاادن رواباا    سازی هویت ملی مدرن و بنیان ملت ایران حرکتی در راستای نهادینه
شاود  اشاکا  نهاادی دموکراتیات چاون مجلاس،        جدید قدرت سیاسی تلقی مای 

ناد آن در دوره پاس از   ، نماینادگی، استیضااح، برکنااری و مان   یر انتخابات، حق 
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گرفات تاا باا گساترانیدن چتار       انقلب اسلمی از شک  صوری خاود فاصاله مای   
انتخااب  کننادگی و   سازی مدرن، همه افاراد جامعاه را در دو بعاد انتخااب     هویت
، عنصر هویت ملی مدرن در چاارچوب سارزمینی   سان نیبدشام  گردد   یشوندگ

باود  در اساناد   داده ا هادف قارار   ایران گسست از فرهن  سیاسای پدرسااالرانه ر  
اسلمی، ملیت بر پایه مذه ، زبان و تااریخ مشاترک تعریاف     یجمهورباالدستی 

ساازگار تلقای گردیاد  طباق اصا        کااملً شد و هویت ایرانی باا هویات ماذهبی    
  یحنبلا  ، یمالک ، یشافع ، یاز حنف  اع   یاسلم یرید  مذاه دوازده  قانون اساسی، 

  مراسا    در انجاام   ماذاه    نیا ا  روانیا پمناد شادند و    بهره  کام   راماحتاز   یدیو ز
  ، ارث ، طلق )ازدواج  هیشخص  احوا  ، ینید  تیو ترب   یتعل، خود  فقه هیبر پای مذهب
 زده یسا   اص بر  رسمیت یافتند  بنا ها دادگاه در  آن  مربوط به  ی( و دعاو تیو وص
در   ند کاه دشا   شاناخته   ینید  یها تیتنها اقل  یحیو مس  یمیکل ، یزرتشت  انیرانیا      نیز

  ماات یو تعل  هیشخص  احوا  و در بوده خود آزاد  ینید  مراس   در انجام  حدود قانون
  کنند یم  خود عم   نییآ  بر طبق  ینید

گسسات از هویات پاییاانی گذشاته،      هیا بر پاساخت هویت  یسو بهحرکت 
دهاد    گویانه آن مدنار قارار مای   تحو  در اخلق اجتماعی را با اتکای بر وجه تت

شمولی محتوای اخلقای رواباا میاان     اندیشیدگی و جهان گویی بر پیش مفهوم تت
و روابا آنان با نهادهای قدرت سیاسی از دگر ساو، داللات    سو افراد جامعه از یت

دیشیدگی به معنای وجود نااام اخلقای و الیاوی رفتااری مشاخز      ان دارد  پیش
است که افراد فارغ از گفتیوها و مباحثات بینابینی آن را کشف کرده و مورد عما   

 باا فرهنیی  یگذار استیسدهند  اسناد باالدستی جمهوری اسلمی ناظر به  قرار می
روراناد  چیرگای   پ سازی آن را در سر مای  شمو  دینی، سودای همیان جهان اخلق

گرایانه در برنامه سوم توسعه موج  شد تا همادوش باا دولات، باه      رهیافت واقع
آفرینی جامعه در پذیرش این چارچوب اخلقی نیز رسمیت بخشایده شاود و     نقش
ماداری اولویات    دولات -پذیری اخلق عمومی الیوی جامعاه  سان، در جامعه بدین
 یابد 

فرهنیاای  یگااذار اسااتیساباار در کراماات بر گااذار ارزشبازتاااب چااارچوب 
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حفظ اصاو  اساسای    باوجودریزی کلن  دهد که برنامه جمهوری اسلمی نشان می
دچاار تغییارات    یتاا حاد  شرافت، در هار ساه شااخز     یگذار ارزشچارچوب 

ساو،   که این چاارچوب جدیاد، از یات    یا گونه بهمفهومی و کارکردی شده است  
ای عناصر شاکلی و مااهوی هویات ملای      ایرانی را با پاره-هویت تاریخی اسلمی

 کااملً  صاورت  باه های اخلق عماومی را   مدرن درآمیخته است  و از دگرسو، بنیان
کارده اسات  باازنیری در     ارائاه تعریف شده، در قال  قوانین موضوعه تادوین و  

شرافت موج  شد تا در این چارچوب جدید، پاساداری از   گذار ارزش  چارچوب
م با آن، قاانون برآماده از شارع و در     و تو مدرن یتا حدایرانی و -هویت اسلمی

با آن تنها با اتکای بر عنصر اجبارآمیز دولتای انجاام نساذیرد      نامتغایرای موارد،  پاره
هداشت هویت جمعی و ای در نیا در اینجا، جامعه نیز در کنار دولت، نقش سازنده

کند  دلی  آن نیز شناسایی محدود جاییاه نیروهای اجتماعی  اخلق عمومی ایفا می
و نخبیان فکری در بازنیری هویتی و اخلقی جامعه است  ناگفته نماند شناساایی  

دو عنصر جامعه و دولت در سااخت و تاداوم هویات و اخالق      تو مانو حضور 
هاای توساعه نشاان     که برناماه  گونه آنتوان آنها،  تفاوت موقعیت و رن  بهعمومی، 

جا گذاشته است  تردیدی وجود  مختلفی بر راتیتأثهای متفاوت  دهد، در دوره می
بخاش موجا  باروز     دو منباع هویات   زماان  ها  آفرینی  ندارد که شناسایی و نقش

 شود  ناسازگاری کارکردی در مناسبات اجتماعی می

آمیااز و  و تجرباای، امتیااازجویی تبعاایض مباحثااات فلساافی بنااا باارتاار،  فاازون
شارافت و   گاذار  ارزشهاای   دو پیامد آشکار چاارچوب  ،ساز خواهی یکسان برابری

مفهاومی جدیاد از    ارائاه آیند  این امر  کرامت برابر در جوامع گوناگون به شمار می
 انیا بنپاذیر سااخته اسات      را توجیاه « اصالت»، یعنی مؤثر یگذار ارزشچارچوب 

فرهنیی بر پایه اصالت بدان معناسات کاه در شناساایی هویات باه       سیاست نهادن
   درک مفااهی  خیار نیازمناد وجاود احساسای      کنیتوجه « بودن خود شیوه خا »

شاود   مندی ندایی درونی دانسته می  شهودی برای همیان است  در این معنا، اخلق
اخلقیات  لهمسلو  گذرد که راه رسیدن به زندگی نیت تنها از درون خودآگاهی می

د  از ایان مناار،   شاو  پیروی از ندای طبیعت درون خود مطارح مای   مسلله عنوان به
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خاستیاه اصلی و ییانه درخواست همنوایی بیرونی را، ناه در ورا، بلکاه در درون   
گونه که  همان« بخشی خودتحقق»و « خودشکوفایی»توان جستجو کرد   خویشتن می

سازد، با مردمان حام  فرهن  نیز در میان ساایر   آرمان اصالت را در فرد نمایان می
نیز با بایاد باا خاود، یعنای     « مردم»، «دافرا»داستان است  درست همانند  مردمان ه 

شان روراست باشند  هر ملتی بایاد اجاازه یاباد و تالش کناد تاا اصاالت         فرهن 
فرهنیی خود را شکوفا سازد  هویات تاا حادودی از رهیاذر شناساایی یاا عادم        

  بدین ترتی ، اگر شخصای یاا   ردیگ یمشناسایی و انل  کژشناسایی دییران شک  
مایاه و  ونه مردم یا جامعه پیرامون خود تصویری محادود، فر گروهی از مردم در آی

فقادان   تنهاا  نهپست از خویش بیابند، دچار آسیبی جدی خواهند شد  کژشناسایی، 
آورد و  احترامی درخور است، بلکه جراحتی دردناک بر پیکر قربانیان خود وارد می

 کند  ای را بر آنان تحمی  می کننده از خودبیزاری فل 
سخنانه آن اسات    ه  اساساًمعنا، خصلت برجسته حیات انسانی، وجه در این 

شاوی  کاه    های پرمایه انسانی به بازییران کاملی تبدی  می ما از طریق اکتساب زبان
در فه  خود و تعریف هویت خود توانمند هستند  زبان در معنای گساترده خاود،   

هاای دییاری    ویی   بلکه شیوهگ گیرد که با آنها سخن می وا گانی را دربر می تنها نه
گاردد  هنار، زباان     کنای ، شاام  مای    را نیز که ما از طریق آنها خود را تعریف مای 

هاایی   ساتانی و مانناد آن شایوه    ورزی، زبان اعتراض و حاق  ، زبان عشقماواشارهیا
  تکوین اهن انساانی   یریگ یفرامهستند که ما از رهیذر مبادله و تعام  با دییران 

، ساان  نیبدسخنانه است   رود، بلکه امری ه  به شمار نمی« گویانه تت»، در این معنا
شود  فه  ماا   ما تعریف می« دییرانِ مه »سخنی و گاهی کشمکش با  هویت در ه 

بردن از این چیزها در کناار دییرانای    تواند با لذت از چیزهای خوب در زندگی می
ش ایان دییاران بارای    گاویی تال   شان داری ، دگرگون شود  آرمان تات  که دوست

گاردد  هویات ماا از رهیاذر      دادن به هویت ما و کنتر  بر رفتار ما تلقی مای  شک 
گیرد  این مفهوم از هویت با اتکای بر  گفتیوی آشکار و درونی با دییران شک  می

 باه دسات  پندارناد،   ای از مقوالت اجتماعی کاه همیاان آن را مسال  مای     مجموعه
وسیله آرمان در حا  رشاد   حت شخصی و اجتماعی بهآید  شناسایی در دو سا نمی
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زا باوده   گیرد که نقطه ثق  خودیابی و خودباوری آن درون فرهن  اصالت شک  می
(  گفتیاوی  36-46: 1390شود )تیلور،  سخنی آزاد تبلور شکوفا می و در جریان ه 

 نوآورانه درباره فرهن  عمومی و چیونیی اعما  حقوق افراد در جامعاه باه درک  
رسااند  ایان امار     هاای اقلیات یااری مای     پذیری از نیازهای متفاوت گاروه  انعطاف

آید  ها به شمار می واکنشی انتقادی به سرکوب احتمالی مطالبات و حقوق این گروه
(Mookherjee, 2014: 127)   ،ی کاه باا ماا تفااوت     «دییران»در این اخلق مصالحه

سان،  یابند و بدین سخیویی اهمیت میدارند، فرهن  پارسایی، اعتماد، شفافیت و پا
هااای گوناااگون را فااراه     امتاازاج افااق « دییاارانِ متفاااوت از مااا  »تعاماا  بااا  

  (Lehman, 2006: 347)آورد می

های شرافت و کرامت انساانی   های مفهوم اصالت نیز در برابر شاخز شاخز
، «یتداوم هویت تاریخ»های شرافت،  که گذشت، شاخز گونه همانگیرد   قرار می

ساخت هویت بار  »های کرامت انسانی،  و شاخز« مداری دولت»و « ثبات اخلقی»
گویاناه   تحو  در اخلق اجتماعی با اتکای بر وجاه تات  »، «پایه گسست از گذشته

هاای اصاالت را    تاوان شااخز   بوده است  اکنون مای « مداری  دولت-جامعه»و « آن
اجتمااعی باا اتکاای بار      تحو  در اخلق»، «خودشکوفایی هویت تفسیرگر»شام  

، اگار در سیاسات کرامات باا     سان نیبددانست  « گرا جامعه»و « سخنانه آن وجه ه 
رو هساتی ، در سیاسات تفااوت،     هها روبا  ای همسان از حقوق و مصونیت مجموعه

هاا و تماایز آنهاا از دییاران مادنار اسات         گروه ،همتای افراد شناسایی هویت بی
انیاشتن این تمایزها با اولویت بخشیدن باه یات هویات نالا  و اکثریتای،       نادیده
باودگی در هویات    شمولی باا خاا    شود  در این معنا، نفی جهان سازی می یکسان

ها  نگرا هستند که هویت آ تفسیر  ها حیواناتی خود انسانهمراه است  به باور تیلور، 
گیارد   هاا نشاأت مای    زباانی آن   از خیر بستیی دارد که از بافت جامعاه  به مفاهیمی 

(Taylor, 1985: 5)  
اصرار بر یکسارچیی فرهنیی با حق طارد دییاران از جامعاه خاود ملزمات      

دادن و تعریف هویت خویشتن در مقام فارد و نیاز در مقاام     دارد، اما قابلیت شک 
ورزد   مای  دیا تأکهای بومی  های خا  گروه تواناییفرهن ، بر شناسایی حقوق و 
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ابتناا   یرواقعینسیاست کرامت با نفی هویت خا ، بر همیون شدن در یت قال  
هاای خاا  و    گرایاناه هویات   تر، وجه جامعاه  (  فزون48-53: 1390دارد )تیلور، 

پذیری آن در فراینادی گفتیاویی    مراتبی نیز در تحو  تفاوت آن با امتیازات سلسله
هاای اجتمااعی    یاباد و ارزش  قداسات مای  « جامعاه »است  اگر در مفهوم شارافت  

ای نیرهمساان بااور دارد کاه    «جامعاه »شود، سیاست تفاوت بر  نقدناپذیر تلقی می
 شناسد  های محلی را به رسمیت می همتای فرهن  شخصیت بی

بر دو چارچوب رقیا ، آن اسات   « اصالت» گذار ارزشپیامد تقدم چارچوب 
تر  فرهنیی به راهکارهایی چون لزوم گسترش مفهومی عمیق یگذار استیسکه در 
تر، توجه به تغییرات اجتمااعی، توجاه    هویت، بازییران اجتماعی فعا  مسللهبرای 

پاذیر و   تداوم و تغییر در ساختارهای هویتی، کیفیت انعطااف  زمان ه به دو فرایند 
هاای باروز معاانی و     یابنده محتاوا و نمادهاای فرهنیای، گساترش فرصات      تحو 

رفتارهای فرهنیی جدیدتر و بهنجارتر، ایجاد ارتبااط فزایناده باین اعتراضاات باه      
باه  روزآمدتر، اهمیت بخشایدن   گذار ارزشهای  سبت زندگی متعارف و چارچوب

نیرویای خالق بارای کارآمدساازی      مثابه بههای اجتماعی  نقش تردیدناپذیر جنبش
، آماوزه اصاالت   سان نیبدالزم داده شود   یبهایی، و نمادهای دیرینه فرهن ها مؤلفه

آفرینای جامعاه    چیونیی کارکرد هویت، اخلق و نهااد قادرت را در گارو نقاش    
گیارد و احسااس تعلاق باه      گونه که هویت افراد در جامعه شک  می داند  همان می

های اخلقی نیز بار اسااس درک مشاترک     یکدییر فرایندی اجتماعی است، ارزش
ن ترتی ، ضامن اجرای کاما  و درسات   یابد  به همی افراد تولید شده و استمرار می

شاود  مرجعیات انحصااری جامعاه در      اصو  اخلقی نیز خود جامعه دانساته مای  
تکوین و تداوم هویت و اخلق اجتماعی به معنای پاذیرش آزادی و خلقیات در   

پاذیری آن اسات  اثباات ایان      تعیین عناصر فرهنیی پایدار و چیاونیی دگرگاون  
دی  جامعاه و ساازوکارهای درونای آن در پویاایی     با  بر نقش بی یدیتأکمرجعیت 

زمیناه اعتباربخشای باه     تردیاد، ایان پویاایی در پایش     های اخلقی است  بی ارزش
پذیر است، اما این مه  تنها از طریق خاود جامعاه و    های استوار و ثابت امکان بنیان

تواناد   کند و های  عااملی جاز جامعاه نمای      پذیرش همیانی قابلیت تحقق پیدا می
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ورود دولات در   ضارورت  باه فرهنیی باشد  بااور   یها یدلبستیپاسدار پیوندها و 
اسات   درصادد عرصه فرهن  عمومی حاوی یت تناقض درونی است، زیرا دولت 

فرهنیی را پاس بدارد که تولید، بازنیری و تداوم تاریخی آن به خود جامعه تعلاق  
هاای طاوالنی و    طی سده ها، سایر ملت فرهن  بادارد  فرهن  مردم ایران، همسان 
هاا و حاوادث گونااگون شاک  گرفتاه، از طریاق        در جریان رویارویی باا اندیشاه  

بخش تداوم یافته و امروز زنده و پرتوان خود را به ماا عرضاه    سامان سازوکار خود
اند فارغ از اجبار دولتی، فرهن  خود  کرده است  اگر پیشینیان این سرزمین توانسته

های کناونی و   نی و بیرونی مصون دارند، آشکار است که نس های درو را از آسی 
به اندازه آنان، واجاد ایان    ک  دستآینده نیز، اگر نیویی  بیشتر از گذشتیان خود، 

توانایی هستند  ااعان به این توانایی به همراه خود بر پاذیرش پویاایی فرهنیای و    
دار،  شاناختی دامناه   هنفی ایستایی آن داللات دارد  در ایان رابطاه، مطالعاات جامعا     

جانبه و عالمانه پیرامون پیامدها و آثار اجتماعی ورود دولت در عرصه فرهن   همه
 تواند به سیاستیذاری فرهنیی در جمهوری اسلمی یاری رساند  عمومی می

 



 

 منابع
 بار  ایاران،  فرهنیای  های یاستس وایمحت تحلی   (1391وری )من و نوح تقی ارمکی، آزاد

 راهبارد  ،توساعه  پانج   برناماه  و فرهنیی های یاستس سند اساسی، قانون اساس
  7-37 ،3 شمارهسا  او ،  ،فرهنیی اجتماعی

 هاای  یاسات س محتاوای  تحلی  برای مدلی ارائه»(  1389منوری ) نوحتقی و  ،یآزاد ارمک
  47-75 ،20 شمارهسا  شش ،  ،ارتباطات و فرهنیی مطالعات ،«فرهنیی

، «مطالعاه میازان پایبنادی دینای جواناان شاهر اهاواز       »  (1388نژاد، محمدرضا ) آهنکوب
  1-24 ،3شماره ، سا  سومدوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهن  و جامعه، 

، (1372-1368) ،اجتمااعی و فرهنیای کشاور    او  توسعه اقتصادی، ساله پن قانون برنامه 
امرداد  5شده در  بازیابیمجلس شورای اسلمی، سامانه قوانین، های  مرکز پژوهش

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755نشانی اینترنتی ، از 1395
، (1378-1374اجتمااعی و فرهنیای کشاور )    دوم توسعه اقتصادی، ساله پن قانون برنامه 

امرداد  5شده در  سامانه قوانین، بازیابیهای مجلس شورای اسلمی،  مرکز پژوهش
  http://rc.majlis.ir/fa/report/show/801596 دسترس در: قاب ، 1395
، (1383-1379) اجتماعی و فرهنیای کشاور   سوم توسعه اقتصادی، ساله پن قانون برنامه 

امرداد  5شده در  سامانه قوانین، بازیابیهای مجلس شورای اسلمی،  مرکز پژوهش
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 دسترس در: قاب ، 1395
، (1388-1384) کشاور   اجتماعی و فرهنیی چهارم توسعه اقتصادی، ساله پن قانون برنامه 

امرداد  5شده در  سامانه قوانین، بازیابیهای مجلس شورای اسلمی،  مرکز پژوهش
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202 دسترس در: قاب ، 1395
، (1394-1390کشاور )   اجتماعی و فرهنیای  توسعه اقتصادی، پنج  ساله پن قانون برنامه 

امرداد  5شده در  سامانه قوانین، بازیابیهای مجلس شورای اسلمی،  مرکز پژوهش
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 دسترس در: قاب ، 1395
و  ترجمه طاهر خدید، گرایی بررسی سیاست شناسایی چند فرهن (  1390تیلور، چارلز )

 نو رخدادسعید ریزوندی، تهران: 

 ،اقتصاادی -سیاسای  اطلعاات  ،«فرهنیی سیاست یت به ایران نیاز»(  1392) ، علیبرزگر
  18-25 ،293 شماره
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 فرهنیای  گذاری سیاست فرایند و مبانی شناسی آسی (  1390بیات ) و مجید ، دیانجانباز
 قومس  تهران: ،اسلمی جمهوری در

هاای   مرکاز پاژوهش  شمسای،   هجاری  1404 افاق  در ایران اسلمی جمهوری انداز چش 
، 1395اماارداد  5شااده در  سااامانه قااوانین، بازیااابی ، مجلااس شااورای اساالمی 

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295 دسترس در: قاب 
 فرهنیی گذاری سیاست کالبدشکافی»(  1389شفیعی ) سادات سمیهو  محمدسعید اکائی،

 و فرهنیای  مطالعاات  ،«دختاران  زنادگی  سبت حوزه در ایران اسلمی جمهوری
  77-119 ،20 شماره شش ، سا  ،ارتباطات

هاای مجلاس شاورای اسالمی،      مرکز پژوهشانداز،  چش  دوره در ناام کلی یها سیاست
 دساااترس در: قابااا ، 1395امااارداد  5شاااده در  ساااامانه قاااوانین، بازیاااابی 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299  
  (1392) پاور  مختاریاان  مجیاد  و مانش  رضایی بهروز الوانی، سیدمهدی ،فتاح زاده، شریف

: توساعه  چهاارم  تاا  او  یها برنامه طی کشور فرهنیی های سیاست اجرای موانع»
  33-77 ،13 شماره ،راهبردی مدیریت اندیشه ،«فرهنیی مدیران تجربیات بررسی

 سیاسات  و شادن  یجهاان »(  1387آباادی )  دولات  عایمای  امیار  سیدرضا و امیری، صالحی
  69-94 ،41 شماره متین، ،«ایران اسلمی جمهوری فرهنیی

 در ایاران   ا  ج فرهنیای  هاای  سیاسات  ارزیاابی »(  1390نورمحماد )  نادر رضا و صمی ،
 زمیناه  در ییهاا  داده از اساتفاده  باا  قومی تکثر با مواجهه در ملی هویت برساخت
ساا    ،ارتباطاات  و فرهنیای  مطالعاات  ،«مختلاف  هاای  قومیت موسیقایی مصرف
  143-157 ،23 شمارههفت ، 

، «: تاوه  یاا واقعیات   یاران در اداری و معنویات   افاو  دیان  »  (1382طالبان، محمدرضا )
  35-52 ،35، شماره شناسی علوم انسانی روش

 حاوزه  در فرهن  راهبردی و اساسی های دوگانه پیرامون جستاری»(  1394) ، میث فرخی
-108 ،41 شاماره  ،توسعه راهبرد، «ایران اسلمی جمهوری فرهنیی سیاستیذاری

88  
های مجلاس شاورای    مرکز پژوهش  1368قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران، مصوب 

 دسااترس در: قاباا ، 1395اماارداد  5شااده در  سااامانه قااوانین، بازیااابیاساالمی، 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239  

، ترجمااه حساان عصاار اطلعااات: اقتصاااد، جامعااه و فرهناا   (1380کاسااتلز، مانوئاا  )
  طرح نو تهران:چاوشیان، 

 سیاسات  گفتماان  ارزیابی: سنی تبعیض»(  1387آهویی ) محسنی ابراهی  عباس و کاظمی،
 ،33 شاماره  ،شناختی جامعه مطالعات ،«انیایر جوانان به بخشی هویت در فرهنیی

53-23  
، هاای ناوین اجتمااعی    جنابش (  1389هانت جانستون و جوزف گاسفیلد ) ،الرنا، انریت

ترجماه محماادکما  ساروریان و علاای صاابحد ، تهاران: پژوهشااکده مطالعااات    
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 راهبردی 
بررسی چیونیی نیارش داناش آماوزان    »  (1383آبادی، حسین و وحیده نوروزی ) لطف

و هویات   هاا  ارزشآن بر  یرتأثو  شدن یجهاندانشیاهی ایران به  دبیرستانی و پیش
  88-119 ،9، سا  سوم، شماره های آموزشی نوآوری، «دینی و ملی آنان

 فرهنیای  هاای  سیاسات  موفاق  اجارای  کننده تسهی  عوام » ( 1393) ، مجیدپور مختاریان
  33-62 ،27 شماره ،فرهن  راهبرد ،«کشور

سااخت و هنجاریاابی مقیااس سانجش     »  (1383پور، داوود و حسن پاشاشریفی ) معنوی
، سا  های آموزشی نوآوری، «آموزان دوره متوسطه شهر تهران رشد اعتقادی دانش

  120-137 ،9سوم، شماره 

 تحلیا  : ایران در مردمی فرهن  و دینی های سیاست»(  1386سیدمحمود )، حسینی نجاتی
ساا  چهاارده ،    ،ناماه صاادق  ، «(1368-88) توساعه  یها برنامه انتقادی گفتمان
  47-77 ،32 شماره

 روش و مفهاوم  بار  درآمادی »(  1387هفتخاوانی )  جعفاری  ناادر  و محمدهادی، همایون
 مادیریت  اندیشاه  ،«گاذاران  سیاسات  بارای  هاایی  درس فرهنیای  گذاری سیاست
  5-25 ،2 شمارهسا  دوم،  ،راهبردی

 هاای  سیاسات  تطبیقای  مطالعاه »(  1393ناژاد )  فارج  و محمدحسان  محمدهادی ،همایون
 اصاو   ساند  مطالعاه ) میاانی  و کالن  سطوح در ایران اسلمی جمهوری فرهنیی
 ،«(توساعه  پانج   و چهاارم  های برنامه و ایران اسلمی جمهوری فرهنیی سیاست

  93-113 ،3 شماره ،سوم سا 
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