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چکیده

جهانی شدن ،فرآیندی پیشرونده و نیرومند است که با به چالش کشیدن قدرت
دولـت در کلیهی ابعاد سیاسـی ،اقتصادی ،تکنولوژیـک و فرهنگی ،فرصتها
گذاری به دنبال مـیآورد .نظریهپردازان

و تهدیدهایـی را در عرصهی سیاسـت
جهانی شدن بر این باورند که انقالب اطالعات ،موجب گردیده که بُعد فرهنگی
جهانی شـدن به قدرتمندترین و گسـتردهترین ُرکن آن تبدیل شـده ،و روند
سیاستگذاری فرهنگی در کشورها را به چالش کشیده و مواضع و واکنشهای
را به همراه داشته باشد.
متفاوتی 
ها و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به
در این میان ،بررسـی واکنش 
علـت هویت فرهنگـی انقالب آن ،از اهمیتی ویژه برخوردار اسـت .با توجه به
تغییراتـی که در مواضع دولتمردان ایرانی در قبال این پدیدهی عظیم مشـاهده
میشود ،اين مقاله بر آن است تا از منظر جامعهشناختی و در چارچوب نظريهی
 .1دانشجوي دكتراي سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران.geramian_s@yahoo. com ،
 .2دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي.mreza_fa@yahoo. co. in ،
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سـاختار– کارگزار ،موضوع مذکور را در سـه دورهی رياسـت جمهوري اکبر
هاشميرفسـنجانی ،سـیدمحمد خاتمي و محمود احمدينژاد مورد بررسـي قرار
دهد .سـؤال اصلي مقاله اين اسـت كـه نقش تعاملي سـاختار-كارگزار در قبال
فرايند جهاني شدن فرهنگ و شكلگيري مواضع فرهنگي دولتهاي بعد جنگ،
چگونه بوده اسـت؟ بر اساس همين سـؤال ،اين فرضيه ارائه گردیده كه مواضع
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قبال فرايند جهاني شـدن فرهنگ در سـه
دورهی مذكور با توجه به تئوري ساختار-كارگزار ،متغير بوده است .با توجه به
اینکه هدف پژوهش ،بررسـی علمی میان ساختار– کارگزار و مواضع فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در قبال فرايند جهانی شـدن است ،طبیعتا نوع پژوهش،
توصیفی– تبیينی اسـت که با اسـتفاده از روش مطالعهی کتابخانهای -اسـنادی،
منابع و دادههاي مختلف ،جمعآوری و مورد تحلیل قرار میگیرد.
كليد واژهها :جهانی شدن ،ساختار– کارگزار ،ساختیابی ،تهاجم فرهنگی،
انقالب اطالعات

مقدمه

تأثیرات جهانی شـدن در حیات سیاسـی و اجتماعی ،بسیار پیچیده است .جهانی
شدن ،مرزها و قلمروهای ملّی را در مینوردد و فرصتها و چالشهایی جدید را
ها را میتوان
در مقابل دولت – کشورها پدید میآورد .این فرصتها و چالش 
در ابعاد اقتصادی – تکنولوژی ،سیاسـی ،اجتماعی و فرهنگی ،مورد بررسـی و
مالحظه قرار داد .بُعد فرهنگی شاید یکی از مهمترین ارکان است که تغییرات و
دگرگونیهای جهانی شدن ،در آن رخ میدهد .به اعتقاد جامعه شناسان معاصر،
اساس ًا ماهیت چرخش جهان مدرن ،فرهنگی است ،و سیاست فرهنگی کشورها
در قلمرو ملّی با تأکید بر عناصر فرهنگی هر کشـور توسط دولتهای مربوطه
اجرا میشـود .جهانی شـدن با اهمیت بخشیدن به عناصر فراملّی و فرو ملّی و با
ها و مطـرح کردن تکثّرگرایی فرهنگی ،موجب
به چالش کشـیدن نقش دولت 
ها شده است .در همین
ها و مواضع فرهنگی متفاوتی از سـوی آن 
بروز واکنش 
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راسـتا ،تأثیرات فرهنگی جهانی شدن بر سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای
جهان سـوم و از جمله جمهوری اسلامی ایران ،و چگونگی واکنش و مواضع
ها در مقابل تغییرات جهانی شدن ،اهمیتی خاص میيابد.
اتخاذ شده از سوی آن 
در این نوشتار ،تالش ما بر اين است که با رویکردی جامعه شناختی و از منظر
تئوري سـاختار – کارگزار ،به بررسـی مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال
فرايند جهانی شدن پرداخته شود.

پژوهش به دنبال پاسـخ به اين پرسش اساسـي است كه نقش تعاملی ساختار
– کارگـزار (دولتهای بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) در قبال فرايند
جهانی شدن و شکلگیری مواضع فرهنگی آن ،چگونه بوده است؟
با توجه به اين سـؤال ،فرضيهی پژوهش به اين شـرح است :مواضع فرهنگي
جمهوری اسالمی ایران در قبال فرايند جهانی شدن با توجه به تئوری ساختار –
کارگزار ،متغیر است.

مبانی نظری (تئوری ساختار– کارگزار)

رابطهی ساختار – کارگزار ،همواره هستهی اصلی نظریههای سیاسی  -اجتماعی
را شـکل داده؛ زیـرا همواره این سـؤال مطرح بوده که آیا نقـش کارگزار 1یا
کنشگ ِر 2صاحب اراده در جامعه بیشتر است یا نقش ساختارهای 3حاکم؟ معمو ًال
طرفـداران انقالب و نظریهی رهایی و کسـانی که قائـل به نقش تعیینکنندهی
ارادهی انسان در بروز تحوالت سیاسی اجتماعیاند (همانند اگزیستانسیالیستها)
ها که بـرای اراده و اختیار
در گـروه اول ،و جبرگرایـان ،محافظه کاران و آن 
1. Agent
2. Actor
3. Structure
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بـا توجـه به اینکـه مباحث جهانی شـدن در جمهوری اسلامی ایران اغلب
پس از پایان جنگ تحمیلی عراق مطرح گردیده ،این تحقیق ،به بررسـی نقش
تعاملی سـاختار -کارگزار در قبال جهانیشـدن فرهنگ در دوران بعد از جنگ
مي پردازد.
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انسان نقش چندانی قائل نیستند ،در گروه دوم قرار میگیرند.
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گـروه اول بـه نقش افـراد در جامعه و تاریـخ اهمیـت داده و موضوع مورد
مطالعـهی خود را معمو ًال افراد فرهمنـد قرار میدهند ،در حالیکه گروه د ّوم به
سـاختارها و قوانین حاکم بر جامعه و امثال آن اسـتناد میکنند .به طور کلی در
خصوص مسـئلهی سـاختار  -کارگزار ،سـه نظریه وجود دارد  :نظریهی ا ّول به
تعیین کنندگی نقش کارگزار نسـبت به سـاختار معتقد اسـت ،و نظریهی د ّوم
به اولویت و تعیینکنندگی سـاختار نسـبت به کارگزار توجـه دارد ،اما گروه
سـوم ،سـعی دارد بر دوگانه انگاری 1سـاختار و کارگزار فایق آمده و رابطهی
ّ
سوم ،شامل دیدگاههای افرادی چون
دو جانبهی آن 
ها را بررسـی کند .رویکرد ّ
گیدنز ،بسکار و جسوپ میشود (مارش و استوکر.)136-129 : 1378 ،
مدنظر قرار
در تعریف کارگزار و سـاختار میتوان دو معیار هستیشناسانه را ّ
تصور شوند؛ دوم
داد :نخسـت باید به عنوان موجودیتهای مستقل و ناکاستنی ّ
اینکه برای ایجاد روابط نظری میان مشخصههای کارگزار و ساختار ،ضروری
اسـت آنها را بهعنوان متغیـر تعریف نمـود (Friedman and Starr, 1997:
.)11-12

باری بوزان در تعریفی از کارگزاری میگوید :آنچه دربارهی کارگزاریها
بیان شـدنی اسـت ،عبارت از دولت یا مؤسسـهای که قدرت را اعمال یا بهکار
میگیرند ( .)Buzan et al. , 1993: 103از آنجا که کارگزاران و سـاختارها،
فراوردههایی در فرایندها هستند ،برای تحلیل ساختارها و کارگزاران باید هردو
موجودیـت را بهعنوان فرآوردههـا و فرایندها مورد واکاوی قرار داد (Wight,
 .)2006: 7الکسـاندر ونت میپذیرد که دولت یک سـاختار اسـت ،اما مهمتر
از آن اینکه نوعی خاص از سـاختاری محسـوب میشـود کـه در کارگزاری
مشـترک ،پدیدار شـده اسـت .همهی سـاختارها نمیتوانند چنین جهشی داشته
باشـند ،اما بر حسـب پیدایی دولت در کارگزاری مشـارکتی ،دو عامل اهمیت
مییابند که عبارتند از انگارهی کارگزاری مشارکتی و ساختار تصمیم(Wendt,
.)1999: 218

با توجه به آنچه بیان گردید ،ما در این نوشـتار درصدد هسـتيم تا واکنشها
1. Dualism
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مفهوم جهانیشدن

پرداختن به بحث جهانیشدن از آن رو اهمیت مییابد که فهم درست تحوالت
سیاسـی و اجتماعی در جامعه را دیگر نمیتوان صرف ًا با رویکرد جامعه شناسانه
بررسـی کرد .جهانی شـدن بیـش از آنکه آغاز فرآیندهـا و کنشهای جدید
در جهان باشـد ،نشـانگر آگاهی به این امر اسـت که زندگی اجتماعی امروزه
نـه تنها در قالب یـک نظم محدود و مکانمند ،بلکه باید در گسـترهی زمان و
فضای جهانی ،شناسایی و بررسی شود .اهمیت جهانی شدن برای علوم اجتماعی،
خصوص ًا جامعه شناسـی و علوم سیاسی نیز بیشتر به این دلیل است که انگارهی
جدیدی به تدریج جایگزین انگارهی مسلط و اصلی در این علوم میشود.

مارتیـن آلبرو و الیزابت کینگ 1معتقدند :جهانیشـدن به همهی فرایندهایی
اشـاره دارد که مردم جهان به وسـیلهی آنها در جامعهی واحدی مشـارکت
داشـته باشـند( .)Albrow and King 1990: 9در اندیشـهی کنیچی اوهمای: 2
1. Martin Albrow and Elizabeth King
2. Kenichi Ohmae

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

و مواضـع فرهنگـی کارگزاران را در جمهوری اسلامی در قبال فرايند جهانی
شدن فرهنگ ،در یک رابطهی تعاملی با ساختار بررسی کنیم .در این چارچوب،
شـناخت محیـط ذهنی  -ادراکی کارگـزار جهت فهم رفتـار وی در اتخاذ این
مواضـع ،از اهمیتی خاص برخوردار اسـت .ادراکات ،ارزشها و باورهایی که
نه تنها تحت تأثیر سـاختارها ،بلکه متأثـر از پیامدهای رفتار کارگزار در یک
رابطهی تعاملی هسـتند ،و مطالعهی همیـن روشها و باورها و ادراکات و حتی
بررسی خصوصیات و خلقیات روحی و روانی کنشگران ،در این میان ضروری
به نظر میرسد.
بـا توجه به اینکه هدف پژوهش ،بررسـی علمی میان سـاختار -کارگزار و
مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل فرايند جهانی شـدن اسـت،
طبیعتـ ًا نوع پژوهش ،توصیفی -تبیينی اسـت که با اسـتفاده از روش مطالعهی
کتابخانهای -اسـنادی ،منابع و دادههاي مختلف ،جمعآوری و مورد تحلیل قرار
گرفته است.
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جهانیشـدن به معنای یکیشـدن جهان بدون مرز اسـت(.)Ohmae, 1992: 5
آنتونـی گیدنز 1نیز بر آن اسـت که جهانیشـدن را میتوان بـه عنوان تقویت
روابـط اجتماعـی جهانی تعریف کـرد که مکانهای دور را به شـیوهای به هم
مرتبط میسـازد که رویدادهای بومی با رویدادهایی شکل میگیرند که چندین
کیلومتر دورتر رخ میدهند و بلعکس .دگرگونی بومی به همان نسـبت بخشـی
از جهانیشـدن است که در گستردگی جانبی روابط اجتماعی در زمان و مکان
وجود دارد(.)Giddens, 1990: 64
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همانگونه که گیدنز نیز معتقد اسـت ،احتما ًال بحث جهانی شـدن ،مهمترین
بحثی اسـت که اکنون در علوم اجتماعی و هم چنین علوم سیاسـی مطرح است؛
زیرا دارای تأثیری قوی در جهان و نظریههای علوم سیاسی و اجتماعی است .به
باور وی ،اگر در فهم و درک یکپارچگی جهانی توفیق نیابید و در بحث راجع
به آن تسـلط پیدا نکنید ،در مسائل اجتماعی نیز توفیقی نخواهید یافت (گیدنز،
 .)27-26 ،1379گیدنز ،آگاهی را در مرکز مباحث جهانی شـدن قرار میدهد.
از نظر وی ،جهانی شـدن ،تداوم مدرنیته اسـت و موجب تشدید روابط اجتماعی
میشود؛ یعنی همان روابطی که موقعیتهای مکانی دور از هم را آنچنان به هم
پیوند میزند که هر رویداد محلی ،تحتتأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها
با آن فاصله دارند ،شکل میگیرد و بر عکس (گیدنز.)77:1377 ،

مالکوم واترز 2بر آن اسـت که جهانیشـدن ،فرایندی اجتماعی است که در
آن محدودیتهای جغرافیایی بر اقتصاد ،سیاست ،نظامهای اجتماعی و فرهنگی
کنار رفته و مردم به صورتی فزونی نسـبت به این مسـاله آگاه میشوند که این
مرزها از میان رفته و میتوانند به همین نسـبت ،کنش داشـته باشـند(Waters,
 .)2013: 5به اعتقاد وی ،جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که قید و بندهای
جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده ،از بین میرود و مردم
بهطور فزاینده از کاهش قید و بندها مذبور ،آگاه میشوند (واترز.)12 :1379 ،
فرانک لشـنر 3میگوید :جهانیشـدن به فرایندی اشـاره دارد کـه در آن افراد
بسـیاری به شـیوههای بیشتری و در فواصل دورتری به هم مرتبطتر میشوند.
1. Anthony Giddens
2. Malcolm Waters
3. Frank J. Lechner
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فضاها کمتر به عنوان محدودیتی بر زندگی اجتماعی نمود مییابند ،و بسـیاری
از کارهایی که انجام میدهیم ،منطقهزدا میشـوند و بسیاری از روابط اجتماعی،
فرامنطقهای میگردند (.)Lechner, 2009: 15

به باور سـمیر امین : 4جهانیشدن عبارت اسـت از برقراری یک بازار جهانی
برای کاال و سرمایه ،چهرهی جهانی برای فناوریهای در حال رقابت ،پیشرفت
به سوی نظام جهانی تولید ،وزن سیاسی و ترابری نظام جهانی برای هژمونیهای
جهانی و منطقهای ،جنبهی فرهنگی همگانیسـازی ،و.)Amin, 1996: 231( ...
در منطق ایمانوئل والرسـتین : 5ما در عصر گذار قرار داریم؛ گذاری که نه تنها
در کشـورهای عقبمانده نیازمند دسـت یافتن به اصل جهانی شدن است ،بلکه
در کشـورهای توسـعه یافته نیز کل سیستم سـرمایهداری به چیز دیگری تغییر
خواهـد کرد ( .)Wallerstein, 2000: 250توماس فریدمن 6در رهیافتی اقتصاد
محـور ،این دیـدگاه را چنین مطرح مینماید :ایدهی محرکی که در پس جهانی
1. Thomas Larsson
2. Norman Fairclough
3. Peter Scott
4. Samir Amin
5. Immanuel Maurice Wallerstein
6. Thomas Friedman
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بـه باور توماس الرسـون : 1جهانیشـدن ،فرایند انقباض جهان اسـت که در
آن فاصلهها کمتر و اشـیا به هم نزدیکتر میشـوند .جهانیشـدن به سـهولت
فزایندهای اشاره دارد که در آن هر فردی در یک سوی جهان بتواند برای منافع
متقابل با دیگری در دیگر سـوی جهان ،اندرکنش باشد (.)Larsson, 2001: 9
نورمن فرکالف 2در یک نگاه گفتمانی بر آن اسـت که جهانگرایی ،گفتمانی
از جهانیشـدن اسـت که آن را در اصطالحات اقتصادی کاهندهی نئولیبرال در
یک اسـتراتژی بازنمایی میکند ،تا فرایندهای جهانیشـدن را تحتتأثیر قرار
داده و آنهـا را در آن جهـت هدایـت کنـد ( .)Fairclough, 2006: 34پیتر
اسـکات 3بیان میدارد :جهانیشـدن را نمیتوان به عنوان شـکل متعالیتری از
بینالمللیسـازی تلقی کرد ،بلکه بلعکس به عنوان ارتباطی که خطی یا تودهای
است ،تبیین میشود که ممکن است واقعا دیالکتیک باشد ،به صورتی که ممکن
است رقیب بینالمللیسازی کهن باشد (.)Scott, 1998: 124
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شـدن قرار دارد ،سـرمایهداری بازار آزاد است .که در پی گسترش آن به تمام
کشورهای جهان است ،و قوانین اقتصادی خاص خود را دارد .قوانینی که حول
محور گشایش ،قانونگذاری مجدد و خصوصیسازی اقتصاد است تا آن را برای
سـرمایهگذاری خارجی ،جذابتر و رقابتیتر سـازد (.)Friedman, 2000: 78
رونالد رابرتسـون ،یکی از مهمترین نظریهپردازان جهانیشدن بر این باور است
که پدیدهی مزبور ،هم باعث به هم فشـرده شـدن و هم تراکم آگاهی نسبت به
جهان ميشود .به عقیدهی وی ،فرآیندها و کنشهایی که اکنون مفهوم جهانی
شدن را برای آن به کار میبریم ،قرنهاست که جریان دارد ،اما تمرکز بر بحث
جهانی شدن ،موضوع نسبت ًا جدیدی است (رابرتسون.)35:1382 ،
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فرهنگ و جهانيشدن

فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفهها و شاخصهای جهانی شدن به حساب
مي آيد .به عقیدهی کاستلز ،جهانی که در حال شکلگیری است ،اساس ًا ماهیتی
فرهنگی دارد و حامالن آن ،علیاالصول میتوانند باالترین نقش را در تحوالت
آتـی ایفاء نمایند (کاسـتلز)21: 1380 ،؛ عرصهی فرهنگ بر مبادالت و روابط
نمادین استوار است ،و جهانی شدن نیز در همین زمینه ،بیشترین شتاب را دارد،
کـه در آن،نمادها واسـطهی برقراری ارتباطاند .از آنجا کـه مبادالت مادی،
روابط اجتماعی را به مکانهایی به خصوص وابسـته میکنند ،با محدودیتهای
زیادی مواجه میگردند ،لیکن مبادالت نمادین را میتوان در هر مکان و زمان،
تولیـد کـرد .مهمتر اینکه چون نمادها غالب ًا گویای اصول و اعتقادات انسـانی
هستند ،از اهمیت جهانی برخوردارند (واترز.)21 : 1379 ،
مبین
به عقیدهی فوکویاما ،سـخن گفتن از جهانی شـدن در بُعد فرهنگی آنّ ،
ارائـهی گفتوگوی جدیدی در سـطح جهان و فراهم شـدن ایـن امکان برای
افراد و ملتهاسـت که هر یک بتوانند به نحوی بر تفاوت و تمایزات فرهنگی
خـود ،تأکید ورزیده و از آن دفاع کنند .جهانیشـدن ،عم ً
ال این امکان را برای
فرهنگها به وجود میآورد تا نسـبت بـه هویت خاص و منحصر به فرد خود،
حساسـیت نشـان داده و مدافع و حامی آن باشـند .از اين دیدگاه ،جهانی شدن
فرهنـگ را میتـوان سـکهی دو رویی دانسـت که یک سـوی آن بر عناصر
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فرهنگ مشترک بشری تحت عنوان مذهب ،انسانیت و حقوق بشر مبتنی است،
و روی دیگـر آن بـر ناهمگنی ،تنوع و کثرتگرائی در جهان اسـتوار اسـت
(سینایی.)11 : 1384 ،
مواضـع فرهنگـی دولتها در چهارچـوب مرزهای ملّی بـا تأکید بر عناصر
فرهنگی  -ملّی توسـط دولتها ،اتخاذ میشـود ،و جهانی شدن ،هر سهی آنها
(چهار چوب ملّی ،عناصر فرهنگی ملّی و دولت) را به چالش میکشـد .جهانی
شدن بر محتوا و اصول سیاست فرهنگی کشورها نیز تأثیر قابل مالحظهای دارد.
برخـی از آنهـا را غیر مفید و حتی غیر قابل اجرا یا بـه چیزی بی فایده تبدیل
میکند .در مجموع میتوان این تأثیرات را در چند مورد خالصه کرد:

ب) سیاسـت فرهنگی کشـورها به سمت سیاسـت مبتنی بر تنوع فرهنگی و
توجـه و تأکید بر امـور محلی و قومیتها تغییر جهت خواهد داد .شـاید بتوان
عنوان این سیاسـت را وحدت در عین کثرت خواند ،چرا که تمامیت ارضی و
وحدت ملّی نیز اهمیت مییابد.
ج) بـر اثـر فرایند جهانی شـدن و بروز انقالب اطالعـات و ارتباطات ،اتّخاذ
سیاسـت فرهنگی در قلمرو مرزهای داخلی نه میسـر اسـت و نه مفید .سیاست
فرهنگی کشـورها در حال حاضر تا حدود زیادی در گسترهی فراملّی و جهانی
تعریـف میشـوند .دگرگونیهای فرهنگی ناشـی از فناوری ،اطالع رسـانی به
ِ
گرایش بینالمللی کردن و جهانی شـدن تولیـد ،مصرف ،مهاجرت و
مـوازات
گردشگری ،موجب گردیده که تقریب ًا همهی کشورها همزمان از خود واکنش
نشان دهند.
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الف) جهانی شـدن فرهنگ ،جایگاه و نقش تقریبـ ًا انحصاری دولتها را در
سیاسـت فرهنگی با چالش جدی مواجه کرده است .سیاست و مواضع فرهنگی
دولتها ،قب ً
ال در قلمرو مرزهای یک کشـور قرار داشـت و نقش مهم دولت را
به رسـمیت میشـناخت ،ولی اکنون دیگر نمیتـوان از آن به عنوان یک حق
انحصاری که توسـط حکومتهای ملّی تحقق مییابد ،نگاه کرد .نظریهپردازان
جهانی شـدن ،تسلط صنایع رسـانههای تودهگیر جهانی بر اشکال سنتی تولید و
انتشار فرهنگها را عامل تضعیف قابلیتهای دولت در تنظیم سیاست فرهنگی
میدانند (تراسبی.)183: 1379 ،
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در دهههای گذشته ،در برخی از کشورها ،تالشهایی جهت مهار جهانی شدن
ارتباطات از طریق اختصاص سـهمیهای بـرای پخش تولیدات خارجی و داخلی
بـه عمل آمد؛ به عنوان مثال ،کانالهای تلويزیونی ملزم به پخش % 50فیلمها یا
موسـیقیهای داخلی گردیدند ،ولی این نظارتها تأثیر چندانی نداشـت ،چراکه
تسـهیالت تکنولوژیکی پخش پیامهای رسانهای در سراسر جهان ،هزینهی فیلم
یـا ضبـط را باال میبرد و در نتیجه جبران هزینهی سـرمایهگذاری توسـط یک
کشور واحد را مشکل مینماید (همان)269:
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د) تأثیر دیگر فرآیند جهانی شـدن بر سیاسـت فرهنگی کشـورها ،امتزاج یا
اختالط فرهنگی اسـت .در اثر مهاجرتهای گسترده و توسعهی تکنولوژیهای
جدید ارتباطاتی ،فرآیند جهانی شـدن تسریع شده و انتظار میرود که اختالط و
پیوند فرهنگی بین کشورهای جهان ،ایجاد شود (نش)11:1380 ،؛ به طور مثال،
اصطالح (دیاسـپورا) 1به تجربهی اختالط و چند تباری اشـاره دارد که به عنوان
یکی از نتایج پراکندگی ،مرزهای فرهنگهای ملّی را در مینوردد (همان.)105 ،
ه) جهانیشدن بر حساسیتها و تعصبات ملّی تأثیر گذاشته و از آن میکاهد.
بهرغـم اینکه بخش زیادی از تولیدات فرهنگی در یک کشـور درصدد تالش
بـرای تقویـت هویت و تعصبات ملّی هسـتند ،اما بخشـي از تولیدات فرهنگی،
ترکیـب صنعتی بـه خود گرفته و در شـبکههای ارتباطی فـرا ملّی به چرخش
درآمده ،و از سـوی انبوه دریافت میشـود؛ مصرفکنندگانی که میآموزند تا
مخاطبان فرا سرزمینی باشند ،یعنی همان چیزی که میتوان از آن بهعنوان یک
فرهنـگ تـودهای بینالمللی نام بـرد . 2این مخاطبین  -بهخصوص نسـل جوان
 جهتگیریهـای فرهنگـی مشـترکی را جدا از بافت سیاسـی و مذهبی خودمیگیرند (تراسبي)251 :1379 ،
ر) با توجه به انقالب ارتباطات ،دیگر نمیتوان دولتها را بهعنوان اصلیترین
متولی سیاستهای فرهنگی محسوب نمود؛ چرا که باورها و اندیشههای مختلف
بهطور مستقیم از طریق تلويزیون ،ماهواره ،رادیو و اینترنت و به طورغیر مستقیم
ملیتی که محصوالت جدید تبلیغات و تجاری شدن
به وسیلهی شرکتهای چند ّ
1. Diaspora
2. International Folk Culture
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شـیوههای زندگی را به همراه میآورند ،وارد مرزها میشـوند و به این ترتیب،
کنترل فرهنگی را برای دولتها دشوار مینمایند (نش.)110 : 1380 ،

جهانيشـدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأكيد بر
نظريهی ساختار  -کارگزار

مصوب
اول اینکه منظور از ساختار ،بررسی نقش چارچوبهای تعیین شده و ّ
حقوقی در خصوص مسـایل فرهنگی با تمرکز بر سـند چشم انداز بیست ساله،
برنامههای توسـعه و خصوص ًا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است؛ دوم
اینکه منظور از کارگزار یا کنشـگر با اراده ،بررسـی نقش رؤسـای جمهوری
پس از جنگ تحمیلی در قبال فرآيند جهانیشدن است.

دوران ریاست جمهوری اکبرهاشمیرفسنجانی

پس از پایان جنگ تحمیلی عراق و آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی،
تأثیـرات جهانی شـدن در حوزههای مختلف سیاسـی ،اقتصـادی و به خصوص
فرهنگی ،هرچه بیشـتر در کشـور آشـکار شـد .در موج اول گرايش ايران به
جهانيشدن ،توجهی تئوريك و تا حدي عملي به فرآيند مزبور صورت گرفت
که چنین به نظر ميرسد در جهت پيشبرد منافع و تطبيق ايران با شرايط جهاني
بود (بشـيريه .)71:1380 ،در عرصهی فرهنگی ،جهانی شدن باعث تغییراتی در
سـینما ،مطبوعات ،رسـانهها ،هنر و نوع پوشـش مردم کشور شـد که از آن به
عنـوان تهاجم فرهنگی 1یاد گردید .در راسـتای مقابلـه با تهاجم مزبور ،از یک
طرف سـاختارهای حقوقی در زمینهی مسـایل فرهنگی شـکل گرفتند و اصول
1. Cultural Invasion
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بررسـی مقایسـهای تعامل سـاختار -کارگزار در شـکلگیری مواضع فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در قبال جهانیشـدن ،در سه دورهی ریاست جمهوری
اکبر هاشمیرفسنجانی ،سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد ،هدف اصلی این
مقاله است .در این رابطه ،ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:
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سیاسـت فرهنگی کشور را به تصویر کشیدند ،و از طرف دیگر ،شخص رئیس
جمهـور بـه عنوان کارگزار ،اقدام بـه اتخاذ مواضعي در مقابـل پدیدهی مزبور
نمـود .منظور از نقش سـاختارها در این دوران ،مصوبات شـورای عالی انقالب
فرهنگی و برنامهی اول و دوم توسـعه اسـت که در ذیل به بررسـی هر یک از
آنها میپردازیم.

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
ّ
(اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)
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این اصول در سال  1371تهیه و در تاریخ  1371/ 5/ 20به تصویب شورای عالی
انقلاب فرهنگی رسـید .در مقدمهی اين مصوبه ،اهمیـت برنامهریزی و مفهوم
سیاسـت فرهنگی تشـریح شده و سـپس چند نکتهی ضروری در خصوص آن
بيان شـده است .مجموعهی اهدافی که در سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی به
آن اشاره شده ،شامل  31مورد میباشد كه در سه بخش ذیل تبیین شده است:
 )1اهداف فرهنگی؛
 )2اهداف سیاست فرهنگی؛
 )3اصول سیاست فرهنگی.
مهمترين این اهداف بهطور خالصه بدین قرار است:
تعییـن و تدویـن اصول راهنما و اولویتهـای الزمالرعایه در حرکت فرهنگی
کشـور با توجه به آرمانها ،اعتقـادات ،ظرفیتها و واقعیات و تجربیات داخل
و خارج کشـور؛ ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در میان دستگاههای مختلف و
بسـیج امکانات در جهت پاسـخگویی به نیازها ،تأکید بر آرمانها و ارزشهای
معنوی و فرهنگی اسالمی؛ ترویج فرهنگ بسیج و تقویت روحیهی ایثار ،تسهیل
و تقویـت امـور برنامهریزی؛ نظـارت و ارزیابی فرهنگی ،تعـدد ،تنوع آزادی
فعالیتهای فرهنگی مردمی و مبادلهی آن میان بخشهای دولتی و غیردولتی.
اصول سیاسـت فرهنگی نیز كه بر وظايف مدیران ،برنامهریزان و کارگزاران
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فعالیتهای فرهنگی اشاره دارد ،شامل  25اصل است که مهمترین آن عبارتند از:
شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران و معرفی آن ،ارتباط فعال با سایر
کشـورها ،شـناخت فرهنگ و تجربههای بشری و استفاده از تجربههای علمی و
فرهنگی ،اهتمام و تقویت زبان فارسی ،تحکیم وحدت ملّی و دینی و . ...

در ادامهی اين اصل به مسـئولیت رئیسجمهور به عنوان کارگزار و مسـئول
اجرای سیاست فرهنگی کشور اشاره شده و آمده است:
مسـئولیت نظـارت و ایجـاد هماهنگـی الزم در اجرای سیاسـت فرهنگی بر
عهدهی شـورای عالی انقالب فرهنگی اسـت که تحت نظر ریاسـت جمهوری
انجام میگیرد (مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.)475-460 : 1371 ،

برنامـهی اول توسـعهی اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي (-1372
)1368

دوران ریاسـت جمهوری اکبر هاشمیرفسـنجانی مصـادف با تصويب برنامهی
اول توسـعه و ابتـدای برنامهی دوم توسـعه اسـت که در تاریـخ  67/ 8 /11به
تصویـب شـورای عالی اقتصاد رسـيد .بندهـای مربوط به مسـائل فرهنگی این
برنامه را میتوان از اولین تالشهايی دانسـت که بر اهمیت فرهنگ و سیاست
فرهنگـی ،تأکید میکنـد .با توجه بـه فرآیند جهانی شـدن و تهدیداتی که از
ناحیهی فرهنگی متوجه کشور بود ،برنامهریزان در صدد برآمدند که با اولویت
قراردادن نسل جوان ،به گسترش ک ّمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و تعلیم
و تربیت بپردازند .اهداف و سیاستهای كلي ،اهداف کیفی و ک ّمی این برنامه
عبارتند بودند از:
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سیاست فرهنگی نيز در  26بند ذكر شده و در ادامهی اولویتها و سیاستهای
کلی ،در  48بند آمده است که برخی از آنها بدین قرارند:
اولویتدادن به کشـورها و مجامع اسالمی و ایرانیان خارج از کشور ،اولویت
دادن به کودکان ،نوجوانان و جوانان در داخل کشور ،تشویق سرمایهگذاری و
مشارکت مردم در امور فرهنگی و اولویتدادن به اعتالی زنان در سطح کشور
با توجه به نقش اساسی زن در تحکیم مبانی خانواده.
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اهـداف کلی :بخـش فرهنگی در این برنامـه برگرفتـه از آرمانهای انقالب،
اندیشههای امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی است .پرورش و تعالی انسان و
ارزشهای اسالمی ،بازیافت مفاهیم ارزشی و فرهنگ و هنر اسالمی و نشر و تبلیغ
آن در داخل و خارج ،تقویت روحیهی احترام به قانون و حقوق انسانها و حفظ
آزادی و آزادگی او ،و تالش در جهت تحقق اهداف اصل سوم قانون اساسی.
سیاسـتهای کلی :اولویـت دادن به کودکان و نوجوانـان مناطق محروم در
برنامههای فرهنگی داخل کشـور و مجامع اسلامی و ایرانیان خارج از کشور،
سـازماندهی بازار محصوالت فرهنگی ،بازسازی و توسعهی ظرفیتهای موجود
در صنایع مربوطه و توزیع عادالنهی امکانات فرهنگی.
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اهداف کیفی :بهبود شاخصهای کیفیت بخش فرهنگ ،توسعه و اعتالی هنر
کشـور ،تقویت و توسـعهی ایرانگردی و جهانگردی ،صدور فرهنگ انقالب
اسلامی ،گسـترش و بهبود پوشـش مطبوعاتی و نشـریات فرهنگی و رادیو و
تلویزیون در جهت ترویج آرمانهای انقالب اسالمی.
 اهداف کمی :حراسـت از زبان فارسـی و گسترش مبادالت اسالمی ،توسعهو بهبود شـبکههای رادیو و تلویزیون ،تبلیغات اسالمی و ادارهی اماکن مذهبی،
همچنين توسـعه و گسـترش برنامههـاي مربوط به ایرانگـردی و جهانگردی،
ادارهی امـور فرهنگیـان خارج کشـور و تحقیقات و آموزش(وبالگ انديشـه
اسالمي .)1390

برنامـهی دوم توسـعهی اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي (-1377
)1373

اختلاف نظر پيش آمده بين مجلـس و دولت در خصوص ماهيت برنامهی اول
اقتصـادي ،باعـث گردید تا تصويب برنامهی دوم به مدت يك سـال به تعويق
افتد ،در حالي كه سازمان برنامه و بودجه با نهايت دقت از اصول آن برنامه در
زمينهی فرآيندهاي جهانيشدن ،دفاع ميكرد .يكي از اختالفات پيش آمده ،بر
سر مسألهی تعهدگرايي و تخصصگرايي بود كه نشان از دو تعبير سنتگرايان
و راسـت مدرن از منافع ملي داشـت .اسـتدالل جناح راست سـنتي اين بود كه

جهانيشدن و مواضع فرهنگي جمهوری اسالمی ایران از منظر نظريهی ساختار -کارگزار | 145

تخصصگرايـي موجب غربگرايي و علمگرايي و گرايشهاي ضد ارزشـي و
تهاجم فرهنگي ميشود و پاي امپرياليزم را دوباره به كشور باز ميكند (بشيريه،
.)71:1380
حرکـت رو به پیش جهانی شـدن ،به خصوص در بُعد فرهنگی ،موجب شـد
که مشخصهی اصلی برنامهی اقتصادی دوم ،مبارزه با تهاجم فرهنگی باشد و در
قالب سیاستهای کلی ابالغ شده از سوی رهبري ،در چارچوب الیحهاي تنظیم
شـود .اهداف کلی در برنامهی دوم توسـعه در بخش فرهنگی ،دو محور ذیل را
در بر میگیرد (وبالگ انديشه اسالمي:)1390 :

شـايان ذكر اسـت مواضع فرهنگي اين برنامه در برابر فرايند جهانيشـدن و
دفاع از فرهنگ اسالمي ايراني ،از برنامهی اول پررنگتر است.

نقش كارگزار در دورهی سازندگي

با تأكيد بر نقش سـاختار در شـكلگيري مواضع فرهنگي كشـورمان در قبال
جهانيشـدن ،در این قسـمت به بررسـی نقش کارگزار در نوع مواجهه با اين
پديـده ميپردازيم .ابتـدا مواضع و اقدامات كارگزار (اکبر هاشميرفسـنجاني)
تشریح ،و در مرحلهی بعد ،رابطهی تعاملی بین ساختار  -کارگزار ،مورد ارزیابی
قرار میگیرد.
برخی از تحلیلگران منتقد ،از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمیرفسنجانی
بـه عنوان دورانی یاد میکنند کـه در آن فضای معنوی و اصولگرایانهی زمان
جنگ به باد فراموشـی سـپرده شـد .این گروه معتقدند ،فرهنگی که بر پایهی
ایثار و قناعت ،سـادگی و اخالص بود ،به حاشـیه رانده شـد و مواضع فرهنگی
کارگزار ،راه را به سوی پذیرش جامعهی باز فرهنگی ،انعطافپذیری در مورد
الگوهـای فرهنگ سـنتی و مذهبـی و ترویج زندگی به سـبک غربی ،باز كرد
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 - 1رشد فضایل اخالقی اسالمی؛
 - 2هدایت جوانان و نوجوانان با تأكيد بر فرهنگ غني اسالمي ايراني و لزوم
مقابله با پديدهی تهاجم فرهنگي.
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(پايگاه اطالعرساني انديشهی پرسمان دانشجويي.)1393/ 9/ 3 ،
در آسـتانهی انتخابات مجلس پنجم ،جمعي از كارگزاران سازندگي به عنوان
يك تشـكل سياسـي ،موجوديت خود را اعالم كردند ،امـا جامعهی روحانيت،
آنهـا را به غربگرايي ،علمگرايي و مخالفت با آرمانهاي اصلي انقالب متهم
كرد .بنا به گفتهی يكي از نمايندگان آن جامعه ،كارگزاران سازندگي ،مسئلهی
اسـتكبار سـتيزي را به معناي دههی اول انقالب قبول ندارند و معتقدند بايد در
نظام جهاني حل شـويم و موقعيت خودمان را در آن نظام جسـتجو كنيم .به نظر
آنها ،كارگزاران معتقد به تهاجم فرهنگي و دشمن نيستند و آن را صرف ًا تبادل
فرهنگي ميدانند (بشيريه.)170:1381 ،
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در چارچوب تئوری سـاختار -کارگزار میتوان نظر این گروه را بدینگونه
تحلیل کرد که اکبر هاشمیرفسـنجانی به عنوان كارگزار به حفظ سـاختارهای
فرهنگـی که برآمـده از اصول و آرمانهای انقالب اسلامی اسـت ،در مقابل
فرآیند جهانی شدن ،اهمیت چندانی نداده و اقدامات و مواضع اتخاذ شدهی وی،
جنبهی مصالحه با فرهنگ غرب دارد ،بنابراین طبق تحلیل این گروه ،کارگزار،
تعامل چندانی با ساختار نداشته و فراتر از آن عمل کرده است.
طبـق نظریهی سـاختیابی گیدنـز ،نمیتـوان تنهـا اداراکات ،دریافتها و
جهانبینی و ایدئولوژی هاشمیرفسـنجانی را به عنوان کارگزار ،تعیینکنندهی
مواضع فرهنگی ایشـان در مقابل جهانی شـدن دانسـت ،بلکه در یک رابطهی
تعاملـی کارگـزار با محیط ،همواره رفتارهای قبلـی کارگزار ،عوامل محیطی و
فرآیندهـای ادراکی ،رفتارهای بعـدی آن را تحت تأثیر قرار میدهد ،در حالی
کـه گـروه اول ،ظاهرا ً اعتقاد بـه نقش مؤثّر کارگزار در رابطه با سـاختارهای
حقوقی -فرهنگی دارند.
نگاهـی به مصاحبهها ،مواضع فرهنگی و اقدامات اکبر هاشمیرفسـنجانی در
قبال جهانی شدن ،غلبهی ساختار برکارگزار (ساختارگرایی) ،غلبه کارگزار بر
سـاختار (ارادهگرایی) یا تعامل بین سـاختار -کارگزار (ساختیابی) را روشن
میکند .وی در پاسخ به عدهای که معتقد بودند در دوران سازندگی تأکید بیش
از حـد به کار و تلاش ،باعث تضعیف بُعد معنوی جامعه شـده ،اظهار میكند:
تأکید بر کار و تالش و سازندگی ،باعث تضعیف بُعد معنوی نمیشود؛ این امر،
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شـخصی نیست .اسلام دارای ابعاد مختلفی اسـت که بُعد معنوی از همه مهمتر
اسـت .اگر جامعه برخوردار از امکانات مادی باشـد ،ولی معنویت وجود نداشته
باشد ،مانند حرکت کامیون بدون ترمز در سراشیبي است .مگر میشود کارهای
فرهنگی ،اخالقی و تربیتی را به قیمت رفتن به سراغ تولید از دست بدهیم! اگر
جامعـه فقیر باشـد ،نمیتواند راه خـود را در دنیا باز کند(پایگاه اطالع رسـانی
هاشمیرفسنجانی.)1368/ 9/ 24 ،

ماهواره :مواضع وي در خصوص ماهواره با واقعگرایی همراه بود .ایشان در
حالـی کـه از نظر اعتقادی و ایدئولوژیک ،چندان موافـق ماهواره نبود و معتقد
بـود کـه ماهواره به خاطر انتشـار افکار مسـموم برای جوانـان ،یکی از عوامل
تهاجم فرهنگی اسـت (مصاحبه با شـبکهی بیبیسـی)1376/ 11/ 16 ،در عین
حـال بـر این باور بود کـه راه مبارزه با تهاجم فرهنگـی ،جمعآوری آنتنهای
ماهواره نیسـت ،چرا که باالخره یک روز احتمال دارد که برنامههای فرهنگی
غـرب ،بدون آنتـن قابل پخش باشـد .از نظر وی بایـد در برنامههای فرهنگی
داخلـی ،جذابیت ایجاد کرد و تفریحات سـالم به وجـود آورد .محیط فرهنگی
در چهارچوب شـرع ،باز و آزاد ،و تجاوز به حقوق اسلام ،خط قرمز آن باشـد
(پایگاه اطالعرسانیهاشمیرفسنجانی.)1372/ 3/ 2 ،
مطبوعـات :در ايـن دوره ،فضـاي حاكم بر مطبوعات و رسـانهها تا حدودي
تغيير كرد و روزنامهها در بيان نظرات خود از آزادي نسـبي برخوردار شـدند.
روزنامههای همشـهری و ایران منتشر شـد و برخي دیگر از روزنامهها مجاز به
انتقاد از دولت و برنامههاي او گردیدند .تیراژ مطبوعات که در سال 170 ،1367
میلیون نسـخه بود ،در پایان دورهی ریاست جمهوری وی به  450میلیون نسخه
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در جای دیگری در خصوص بحث جهانی شدن و تهاجم فرهنگی و چگونگی
حفـظ فرهنـگ اصیل در جامعه ،وی چنین اظهـار میكند :فرهنگ ما ،فرهنگ
دینی و اسلامی است؛ مسائل ملّی از مسـائل دینی جدا نیست ،تهاجم فرهنگی،
مهمترین ضربه به انقالب اسـت (پایگاه اطالعرسـانی هاشمیرفسـنجانی/10 ،
 .)1372/ 1مواضـع ایشـان در خصـوص مظاهر فرهنگی جهانی شـدن در ابعاد
مختلف ،همچون رسانههای فرهنگی ،هنری ،مطبوعات و نوع پوشش در جامعه
را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
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رسيد؛ یعنی  60درصد افزایش یافت (پايگاه اطالعرساني هاشميرفسنجاني10 ،
 .)1372/ 1/در حقيقت ،از همان دوران بازسازي و سازندگي بحث از جامعهی
مدنـي و آزاديها و حقوق انسـاني در مطبوعات و محافل فكري ايران شـدت
گرفـت و نهايت ًا در انتخابات خرداد  1376به گفتار سياسـي رايج تبدل شـد ،و
افكار عمومي را به خود جلب كرد (بشيريه.)174:1381 ،
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حجـاب :اکبر هاشمیرفسـنجانی معتقد بود که مسـئلهی تهاجـم فرهنگی را
نبایـد صرف ًا به بدحجابیها محـدود کرد .تهاجم فرهنگی در درجهی اول تهاجم
به افکار و اندیشـهها است .دیدگاه ایشان نسبت به حجاب ،منطبق با ارزشها و
باورهای دینی و در عینحال مبتنی بر تعادل و ب ه دور از افراط و تفریط اسـت.
وی معتقد است که در حوزهی خصوصی نباید در خصوص نوع پوشش دخالت
کرد (پایگاه اطالعرسانی هاشمیرفسنجانی.)1369/ 9 /17 ،
بـا اين حال ،در همين دوره ،در قبال فرايند جهانيشـدن ،اقداماتي در حوزهی
فرهنگ صورت گرفت تا بخش مربوطه از حالت انفعالي خارج شده و نقش فعال
و سازندهای در قبال اين فرايند داشته باشد .بخشي از اين اقدامات عبارتند از:
 تأسـیس شورای عالی جوانان جهت پاسـخگویی به مطالبات نسل جوان ومبارزه با تهاجم فرهنگی؛
 تقویـت صنعـت جهانگردی (طبق آمار اعالم شـده ،درآمد این صنعت از 53میلیون دالر در سـال  1367به  120میلیون دالر در سال  1372رسید و تعداد
جهانگردان از  94هزار نفر به  290هزار نفر افزایش یافت (پایگاه اطالع رسانی
هاشمیرفسنجانی)1372/ 1/ 10 ،؛
 افزایـش انتشـار کتـاب و مطبوعـات (طبـق آمـاری کـه از دوران اکبرهاشمیرفسـنجانی ارائه شـده و آمار کتاب در دورهی ریاست جمهوری ایشان
 45درصد بیشـتر از اهداف برنامهی اول در سـال 1367بوده ،و تیراژ مطبوعات
نیز  60%افزایش داشته است  /همان)1372 ،؛
 برنامههای صدا و سـیما از گسـترش ک ّمی و کیفی برخوردار بوده اسـت(افزایش شبکههای تلویزیونی و نیز افزایش برنامههای صدا و سیما از  33هزار
به  51هزار سـاعت نیز از جمله اقدامات فرهنگی دولت هاشـمی در این دوره
بوده است  /همان)1372 ،؛
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 دولت هاشمی در این راستا اقدام به تربیت نیروی انسانی از طریق توسعهیسـوادآموزی در شـهرها و روسـتاها نمود .در آموزشوپـرورش ،بخش فنی-
حرفهای را فعال ،و مراکز تربیتمعلم را تأسیس نمود و در بخش آموزش عالی،
دانشگاه آزاد اسالمی را که اکنون به یکی از محورهای مهم تولید علم تبدیلشده
است ،بنیان نهاد  /همان.)1372 ،

هاشميرفسـنجانی تلاش نمود در چارچوب سـاختار ،اسـتقالل عمل الزم و
ممکن را داشـته باشـد .با توجه به موارد فوق ،میتوان اذعان کرد که در دوران
ریاسـت جمهوری وی ،شاهد تعامل ساختار-کارگزار طبق نظریهی ساختیابی
گیدنز بودهایم.
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در ارتبـاط بـا تعامل ميان سـاختار و كارگزار ،در ايـن دوره ميتوان گفت،
مواضع و اقدامات فرهنگی دولت هاشمیرفسنجانی نشان میدهد که این مواضع
و اقدامات ،در اغلب موارد ،منطبق با سـاختارهای حقوقی در خصوص مسـائل
فرهنگی بوده اسـت .باورها ،ادراکات و سـلوک شـخصی هاشمیرفسنجانی در
ت دیگر ،ایشان در
تعامل با ساختارها ،از هماهنگی نسبی برخوردار است .به عبار 
تنظیم قانون اساسـی ،مصوبات مجلس شورای اسالمی ،تنظیم اساسنامهی سیاست
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شورایعالي انقالب فرهنگی ،و تنظیم سند
چشمانداز بیست ساله ،نقش عمدهای ایفاء نموده است .با اين حال ،سياستهاي
وی به ويژه در حوزهی اقتصادي (تعديل سـاختاري و خصوصيسـازي) به نحو
كامـل قابليت اجرايي پيدا نكرد ،چرا كه اصطكاك اين سياسـت با ارزشهاي
انقالبي و وجود موانع مختلف سـاختاري و قانوني ،اجراي كامل آن را ناممكن
ميسـاخت ،اما قطع نظر از اين موانع و محدوديتها ،به هرحال كوشـشهايي
جهت پاسخگويي به نيروها و فشارهاي جهانيشدن ،صورت پذيرفت ،و الجرم
به تعديل راديكاليسـم انقالب و تشـنج زدايي از روابط خارجي و اتخاذ مواضع
مسـاعدتري نسـبت به جامعهی بينالمللـي و مقررات و حقـوق مربوط به آن،
انجاميد (بشيريه.)173:138 ،

| 150سعيده سادات گراميان و محمد رضاپورقوشچي

دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی

در این بخش ،ابتدا به بررسی ساختارهای حقوقی در زمینهی مسائل فرهنگی در
مقابل فرآیند جهانی شدن میپردازیم و سپس مواضع و اقدامات فرهنگی خاتمی
را بـ ه عنـوان کارگزار ،مورد بررسـی قـرار داده و سـپس در تحلیلی جداگانه،
رابطهی بین ساختار -کارگزار را در این دوره تبیین ميكنيم.

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
ّ
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

در ایـن دوره ،علاوه بر مبنـا قـرار دادن مصوبات دههی گذشـته به عنوان
اساسـنامهی سیاست فرهنگی کشـور ،توجه ویژه به فرهنگ عمومی ،نخبگان،
زنـان ،موضوعـات برون مرزی ،ارزیابی و نظـارت و ورود به نظام برنامهریزی
توسـعهی فرهنگـی و همه جانبه در کشـور ،از مهمترین مواضع شـورای عالی
مصوبات
اهم آنها در ارتباط با موضوع جهانیشدن در ّ
انقالب فرهنگی بود که ّ
ذیل ،تبلور يافت:
 فرهنگ عمومی :مسـئلهی ویدئو ،سـینما و مطبوعات ،احیای نقش مساجد،طرح هماهنگی در مدیریت امور فرهنگی ،ساماندهی مدیریت فرهنگی کشور،
بزرگداشت سال امیرالمؤمنین.
 موضوعـات برونمرزي :آييننامهى فعاليتهاي برونمرزي دانشـگاهها،احياي نقش مسـاجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي ،آموزش عالي ايرانيان مقيم
كشـورهاي خليج فارس ،تأسـيس شعبهى دانشـگاه تهران در باكو ،عدم الحاق
جمهوری اسالمی به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،مقابله با تهاجم فرهنگي.
 تشكيل شوراي نظارت بر ساخت و واردات و توزیع اسباب بازی کودکان،نظارت بر عالئم و تصاویر روی لباسها و لوازمالتحریر ،تدوین نقشهی مهندسی
فرهنگی کشور ،طرح جامع فرهنگ نماز ،منشور توسعهی فرهنگ قرآنی ،لزوم
پیشبینی پیوست فرهنگی برای طرحهای اقتصادی فرهنگی.
 راهبردها و راهکارهای مقابله با آثار منفی شـبکههای ماهوارهای ،توسعهیفنـاوری نانو ،تشـکیل هیئت حمایت از کرسـیهای نظریهپـردازی و مناظره،
تصویـب و ابالغ نقشـهی جامع علمی کشـور ،مقـررات و ضوابط شـبکههای
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اطالعرسـانی رایانهای و تأسـیس بنیاد ملّـی بازیهای رایانـهای (پايگاه اطالع
رساني شوراي عالي انقالب فرهنگي.)1393/ 10/ 2 ،

برنامـهی سـوم توسـعهی اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي(- 1383
)1379

آنچه بر آن تأکید شـده ،تأکید بر معرفت دینی و قرآنی تداوم اندیشـههای
امـام خمینـی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ،تقویـت روحیهی ایثار و
شهادت بخصوص در میان نسل جوانان ب ه منظور مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

نقش كارگزار در دورهی اصالحات

در ارتبـاط بـا مواضـع سـیدمحمد خاتمي به عنـوان كارگزار در قبـال فرآيند
جهانيشدن ،در این دوره به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
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قانون برنامهی سـوم توسـعهی اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگـی در تاریخ 1/ 17
1379/به تصویب مجلس شـورای اسلامی رسـید .در مـادهی  ،159بر اعتالی
معرفت ديني ،قرآني و بهرهگیری از اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبری در
تحکیم ارزشهای انقالب اسلامی ،فرهنگ شهادت بهخصوص در بین جوانان،
تأکید شده و ضمن ًا به سازمانها و مراکز امور فرهنگی اعالم شده كه باید یکی
از مراکز پژوهشـی خـود را به مطالعه و تحقيق در ایـن زمینه اختصاص دهند؛
همچنين در ادامهی مادهی فوقالذكر آمده است ،وزارت فرهنگ ،مؤظف است
ب ه منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران و حماسهی دفاع
ت وزیران ارائه
مقدس با همکاری بنیاد شـهید ،طرح مناسـبی را تهیه و بـه هیئ 
کند .سـازمان تبلیغات اسلامی ،موظف به اعزام روحانـی بهخصوص به مناطق
محروم اسـت .حوزهی علمیه موظف اسـت طرحهایی بهمنظور پاسـخگویی به
شـبهات مذهبی افراد جامعه تهیه و به تصویب شـورای عالـی انقالب فرهنگی
برسـاند .مسـاجد و پایگاههای بسـیج ،تقویت شوند .سـازمان میراث فرهنگی،
یگان پاسـداری از میراث فرهنگی را زیر نظر خود تشـکیل دهد (برنامهی سوم
توسعهی اقتصادي.)1379 ،
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 گفتوگـوی تمدنها : 1خاتمـي در خصوص چگونگی مواجهه با فرهنگی هابرماس معتقد بود که به
و تمـدن غرب ،در چارچوب تئوری کنـش ارتباط 
جای برخورد با تمدن غربی ،باید بر روی نکات و مواضع مشترک ،گفتوگو
و تعامل داشت.
 اعتقاد به آزادي انديشه و بيان :خاتمی عميق ًا به آزادی اندیشه ،آزادی بیان،تقویت جامعهی مدنی ،مردمساالری ،قانونگرایی و تساهل باور داشت .وی معتقد
بود :اگر فضای باز و اندیشـه با منطق روبرو شـود ،اندیشههای سست و ضعیف
در برابر تفکرات نیرومند کنار میروند ،اما اگر جلو اندیشه و آزادی را گرفتیم،
اندیشـه ،زیر زمینی خواهد شد (روزنامهی همشهری)1380/ 7/ 12 ،؛ همچنين:
تداوم سـازندگي اقتصادي ،همگام با توسـعهی سياسـي و شكوفايي فرهنگي به
گونهاي موزون و همه جانبه با شتابي هماهنگ با توانمنديهاي مردم و متكي به
بهره برداري مقتصدانه از امكانات ملي و نيز استفاده از فرصتهاي بينالمللي با
حفظ استقالل ،الزمهی دستيابي به جامعهاي پيشرفته و با ثبات است (روزنامهی
سلام ،ويژهی هفتمين دورهی انتخابات رياسـت جمهـوري .)1376 /2 /2 :در
جايي ديگر اشاره ميكند :ما نتوانستهایم در عرصهی ادارهی جامعه ،یکدیگر را
یاری کنیم؛ چون آدمهای بسـیار کم تحملی هستیم و این یک بیماری تاریخی
اسـت ،امـروز هم ما نمیتوانیم همديگر را تحمـل کنیم و فکر میکنیم مخالف
همدیگر بودن ،یعنی با هم دعوا کردن (روزنامهی شرق.)1377 /4/ 13 ،
 مطبوعـات :خاتمی بر این باور بود که کار اصلی یک رسـانهی آزاد ،نقداسـت (و نقد هم تخریب نیسـت)؛ نقد ،انصاف داشـتن و اولویتها را مشخص
کردن و در عینحال نارسـائیها را بیان کردن اسـت (روزنامهی همشهری 18
 )1380 /2/وی معتقـد به آزادی مطبوعات در چارچوب قانون و افزایش تعداد
آنها بود.
 کتاب :از نظر خاتمی ،کتاب نیز مانند بسیاری از اصحاب اندیشه و فکر ،درطول تاریخ ،مظلوم بوده اسـت :در جامعهای که معرفت و اندیشـه غریب است،
کتاب نیز مظلوم است و ارجی ندارد (نمایشگاه کتاب .)1380/ 2/ 7
 حجاب :مواضع ایشـان در خصوص نوع پوشـش جامعـه در دیدار اعضای1. Dialoge Among Civilazations
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با توجه به اینکه سیدمحمد خاتمی بر این باور بود که برنامهریزی فرهنگی در
حکومت دینی باید همواره بین مقتضیات روز و آرمانهای دینی پیوند مناسب
برقـرار کند ،انتظار میرفت که در اقدامات و سیاسـتگذاریهای فرهنگی در
کنار افزایش ظرفیتهای فرهنگی ،نسـبت متعادلی بین هویت دینی و شـرایط
محیطی ناشـی از جهانی شـدن ،برقرار شـود (پایگاه اطالع رسـانی تبیان4/ 3 ،
.)1379/
مهمتریـن اقداماتی که در ايـن دور ه در حوزهی سیاسـتگذاری فرهنگی با
توجه به افزایش روند جهانی شدن انجام شد ،به اختصار از این قرار است:
 مطبوعات :توسـعهی فضای مطبوعاتی و انتشار روزنامههای متعدد و جدیدکه از رویکرد انتقادی برخوردار بودند.
 هنـر( :سـینما ،نمایـش ،طنز) حمایت از فضـای باز و آزاد ،عدم تقسـیمسینماگران به خودی و غیر خودی ،نمایش فیلمهای توقیف شده ،کاهش دخالت
دولت ،عدم اعمال نظر فرهنگی و پذیرش خطای فیلمسازان از جمله بخشنامهها
و سیاسـتهای ایـن دوره بوده اسـت .در ایـن دوره 79 ،درصـد از گویهها بر
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فراکسـیون زنان مجلس در تاریخ  27مهر  1379چنین اسـت :اسلام را محدود
به پوشـش و موی زن کردهاند ،در حالیکه اگر دایرهی ارزشها را حد اکثری
ببینیم ،میتوانیم همه را در این دایره بگنجانيم .ايشـان در سـخنرانی خود در 16
آذر1378در دانشـگاه تهران اعالم نمود :نباید در دانشـگاه ،استاد و جوان به نام
تراشیدن ریش و یا مدل لباس ،متهم شود؛ دانشگاه متعلق به همه است.
 ماهواره و اینترنت :در خصوص اسـتفاده از ماهواره و اینترنت ،ایشـان نیزهمانند هاشمیرفسـنجانی اعتقاد به فرهنگسـازی داشـت ،چراکه معتقد بود با
اجبار و خشونت و فیلترینگ ،نمیتوان با تهاجم فرهنگی که از طریق ماهواره و
اینترنت اعمال میشود ،برخورد مناسب داشت (روزنامه شرق.)1380/ 10/ 2 ،
 تقویت مبانی و ارزشهای دینی در نسـل جوان :از نظر وی ،اسلام ،دینرحمت است و پیام دین ،حفظ حرمت و کرامت انسان .دینداری با محبت تجلّی
پیدا میکند :اسلام ،دینی باز است و با تحکم در جان جوان ما رسوخ نمیکند.
جوان باید احسـاس امنیت کند و احسـاس نماید که حرمت او حفظ میشـود
(روزنامهی ایران.)78/ 4/ 5 ،
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ارزشهای مدنی تأکید داشـتند به طوری که برخـی از منتقدین دولت خاتمی،
معتقـد بودند که جهتگیریهای سیاسـی سـینمایی به سـوی پذیرش فرهنگ
غربی و غربزدگی است (اسد زاده .)45:1385 ،محمدرضا مهدويكني ،دبیرکل
جامعـهی روحانیت مبارز ،در ديدار بـا دبيران و كاركنان مجتمع آموزش عالي
امـام صادق(ع) گفت :تسـامح در برابر تهاجم فرهنگي ،گناهي عظيم اسـت و
امروز تقابل با اسالم ،صرف ًا فيزيكي نيست (روزنامهی رسالت.)1376/ 6/ 22 ،
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در اين دوره ميتوان گفت ،تهاجم فرهنگي از همان ابتداي ورود اصالح طلبان
به عرصهی رقابتهاي سياسـي در حول و حوش انتخابات رياست جمهوري در
سـال  ،1376به اسـلحهی بسـيار كارآمدي براي مقابله با اصالحات سياسـي و
فرهنگي اصالح طلبان تبديل شد ،به نحوي كه “ اصالحات” ،مساوي با “تهاجم
فرهنگي” و نابود شدن” ارزشها” ،قلمداد گردید (سلطاني.)187:1384 ،
 در خصـوص هنرهـای دیگـر مثل تئاتر ،طنز و موسـیقی هـم میتوان بهفعالیت دوبارهی خانهی نمایش ،شکلگیری جشنوارههای بین المللی تئاتر ،رشد
موسیقی سنتی و پاپ و رشد طنز و کاریکاتور ،اشاره نمود (پایگاه اطالعرسانی
عارف.)1392/ 4/ 17 ،
 کتاب  :گسـترش فضای باز در زمینهی انتشـار و افزایش و تنوع عناوینکتابهـا ،از اقدامات این دوره بودند .کتابهایی که در دولت هاشـمی اجازه
چاپ نداشتند ،در این دوره به چاپ رسیدند.
 ايجاد مركز گفتوگوي تمدنها و مركز ملي مطالعات جهانيشدن :ايجاداين مراكز را ميتوان به عنوان يكي از مهمترين اقدامات دولت خاتمي در قبال
فرآيند جهانيشدن دانست .اصو ًال نظريهی گفتوگوي تمدنها ،تأثير زيادي در
بهبود موقعيت ايران در منطقه و جهان داشت ،به طوري كه سازمان ملل متحد با
اسـتقبال از اين گفتمان ،سـال  2001ميالدي را سال گفتوگوي تمدنها اعالم
كرد .از طرف ديگر ،چنانكه گفته شـد ،جهانيشـدن ،مجموعهاي از فرصتها
و تهديدهاسـت .فرصتهايي براي توزيع بهتر امكان آموزش و توسعه و انتقال
فنـاوري و نيـز تهديدهايي كه صلـح و امنيت را در جهان ما شـكننده كرده و
استانداردهاي خاص فرهنگي را تحميل ميكند (خانيكي.)1384 ،199 :
 -مركـز ملي مطالعات جهانيشـدن با اين نگرش بـه وجود آمد كه در قبال
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اين فرايند قدرتمند ،چارهی كار نه تسـليم شدن در برابر آن ،و نه مقاومت غير
واقع بينانه اسـت ،بلكه رويكرد سـومي بايد ارائه گردد كه هدف آن شناخت و
بررسـي علمي اين فرايند و مديريت آن در راسـتاي منافع ملي كشـور باشد .به
نظر ميرسـد ،مؤثّرترين راه تبيين ،تكوين و تحقق اين رويكرد ،سـامان دادن
نظري گفتوگوي ميان تمدنها و فرهنگها به قصد فهم متقابل ،اقدام مشترك
و جلوگيـري از تحميل فرهنگ و تمدني اسـت كه بـه حوزههاي قدرت تعلق
دارد .بـراي تحقق ايـن مهم ،ميتوان بـه اعتبار مقولههاي نظـري و مؤلّفههاي
واقعي ،نقطهی عزيمت را از “جهانيشدن” به سوي “نگاه جهانيداشتن” تغيير داد
(همـان .)201 ،كه اين نوع نگـرش در اهداف و برنامههاي مركز گفتوگوي
تمدنها و مركز ملي مطالعات جهانيشدن ،به صورت دقيق ،گنجانده شده است.

برخی از منتقدین دولت خاتمی بر این باورند که در دوران ریاست جمهوری
ایشـان ،انحراف از مواضع ارزشـی و اصولی انقالب اسلامی ایران آغاز شـد و
توهیـن بـه مذهب و مقدسـات در بدنهی نظـام و رسـانههای مختلف فرهنگی
رسوخ کرد (پایگاه اینترنتی تحلیل منبر اصفهان .)1393/ 1/ 26 ،از نظر جامعه
شـناختی ،میتوان نظـر فوق را انحراف کارگزار از سـاختار عنوان کرد ،لیکن
نگاهی منصفانه به سلوک شخصیتی و مواضع فرهنگی و اقدامات دولت خاتمی،
نشـان میدهـد که وی نه غرب سـتیز بـود و نه غرب گریز؛ بلکـه به تعادل و
گفتوگو بین اسالم و غرب معتقد بود.
مواضع ایشـان برآیندی از آرمانگرایی و واقعگرایی همراه با برداشـتی باز
از دین مبین اسلام بود .گرچه خاتمی شـخص ًا اعتقاد به گسـترش آزادیهای
فرهنگـی و سیاسـی در چهار چوب دین مبین اسلام دارد ،و تمدن غربی را تا
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بسياري از تحليلگران اصالح طلب معتقدند ،گام مهمي كه در جهت پيشبرد
منافـع ملـي بر طبـق مفهوم جهانـي شـدن در دوران بعد از دوم خـرداد 1376
برداشته شده ،توجه به فرهنگ دموكراتيزاسيون در ايران است ،و طبع ًا گسترش
فرهنگ دموكراسي را بايد يكي از رگههاي اصلي جهانيشدن دانست؛ چرا كه
جهانيشدن به تعبيري به معناي گسترش زندگي دموكراتيك با توجه به حقوق
بشـر ،آزاديهاي مدني ،حراسـت از تشـكيالت مدني و آزاديهـاي اجتماعي
است(بشيريه.)73:1380 ،
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جایی میپذیرد که مخالف آموزههاي ديني نباشـد ،لیکن تأکید بیش از حد بر
ارزشهایی چون آزادی ،تسـاهل ،تقویت جامعهی مدنی و مردمسـاالری ،فضا
را بـراي فعاليت برخـي از گروههاي افراطي هموار نمـود ،و اقدامات آنها در
راسـتاي تقابل با نظام ارزشـي و فرهنگي جامعه ،تعبيرگشت ،و فضاي به وجود
آمده ،فرصت مناسبي را در اختيار جناح رقيب گذاشت تا دولت اصالح طلب را
به غربگرايي و انفعال در مقابل ارزشهاي فرهنگي غربي متهم نمايند.
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بايـد بـه اين نكته توجه نماييم كه كانون اصلي نزاع ميان گفتمان اصالح طلب
و محافظـهكار را تقابـل ميـان تجددگرايي و سـنتگرايي تشـكيل ميدهد ،اما
تجددگرايـي دورهی اصالحات به معنـاي دوري از ارزشها و آموزههاي ديني و
اصول اوليهی انقالب نيست ،بلكه اين نوع از تجددگرايي ،قرائت جديدي از اسالم
ارائه مي دهد كه خواهان سـازگاري ميان اسلام و آزادي است؛ بنابراین گفتمان
اصالحات ،تالش ميكند با حفظ مباني اسالمي ،آن بخشهايي از اسالم را برجسته
كند كه با تجددگرايي سازگاري بيشتري دارد(سلطاني.)16 :1384 ،
در نهایت میتوان گفت ،دولت خاتمی در مجموع با وجود پذیرش ساختارهای
حقوقـی در زمینهی فرهنـگ و تقويت اين سـاختارها ،در عمل به عنوان يك
كارگزار فعال ،نقش مؤثّرتری نسـبت به ساختار در تعیین مواضع کشورمان در
قبال فرآیند جهانی شدن ،ایفا نموده است.

ساختار و كارگزار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد

سـوم) :این مصوبات ،ضمن
مصوبـات شـورای عالی انقلاب فرهنگی (دههی ّ
استمرار رویکردها و مواضع فرهنگی دو دههی قبل و بر طرف کردن مشکالت
زیـادی که در دسـتگاههای علمی و فرهنگی کشـور در بخشها و موضوعات
مختلف بود ،ضمن واگذاری بسیاری از امور اجرایی به دستگاههای مربوطه ،ورود
شـورای عالی انقالب فرهنگی به مأموریتهای جدید را بر اسـاس رهنمودهای
اهم مص ّوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
مقام معظم رهبریّ ،
مد نظر قرار دادّ .
در این دهه عبارتند از :نقشـهی جامع علمی کشـور ،تهیهی نقشـهی مهندسـی
کشـور ،سیاستها و ضوابط پایگاه اسـتنادی جهانی علوم اسالمی ،اصول حاکم
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بر سیاسـتهای کلی برنامههاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی برنامهی
پنجم توسـعه ،راهبردها و راهکارهای مقابله با آثار منفی شبکههای ماهوارهای،
تأسـیس بنیاد ملّی بازیهای رایانهای و ( ...پایگاه اطالع رسـانی شـورای عالی
انقالب فرهنگی.)1393/ 9/ 3 ،

دولت مکلّف اسـت نسـبت به تعمیق ارزشها و باورهای اسلامی و اعتالی
معرفت دینی و بسـط فضایل اخالقی در میان اقشـار مختلف مردم و گسـترش
فعالیتهـای رسـانههای جمعی در جهـت مقابله با تهاجـم فرهنگی و حمایت
از بنیـاد پژوهشهای ملّی ،اقـدام نمايد؛ همچنین به کارگیـری ابزارهای نوین
ارتباطاتی مثل اینترنت و استفاده از فضای مجازی در تبلیغات اسالمی و ترویج
فرهنگ ایثار و شـهادت ،نیز حمایت از کسـانی که سعی در توسعهی فضاهای
مجازی فرهنگی دارند ،از جملهی وظایف فرهنگی دولت است كه در برنامهی
چهارم توسعه به آن تأكيد شده است(اسناد توسعهبخشی برنامهی چهارم توسعه،
.)255-207
تحولی که همراه با برنامهی چهارم توسعه صورت
سند چشم انداز بیست سالهّ :
میگیرد ،تنظیم سـند چشم انداز بیست سالهی جمهوری اسالمی ایران است که
ویژگیها و جایگاه مطلوب ایران را در سـال  1404بیان میکند .عناوین اصلی
محور توسعهی فرهنگی در رابطه با جهانی شدن در این سند ،عبارتند از :اعتالی
عمق و گسترش معرفت و بصیرت دینی بر پایهی قرآن و مکتب اهل بیت(ع)
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برنامـهی چهـارم توسـعهی اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي(:)1388-1385
رئوس مهم این برنامه در قبال فرآیند جهانی شدن از این قرار است :برنامهریزی
در زمینهی مشـارکت فعال در مجامع بینالمللـی در باب گفتوگوی تمدنها،
معرفـی جلوههای فرهنگی ،هنری ،ادبـی ایران ،مکلّف بودن دولت به زنده نگه
داشتن اندیشهی دینی و سیاسی امام خمینی(ره) و نقش آن به عنوان یک معیار
اساسـی در تمام برنامهریزیها و سیاسـتگذاریها ،حفظ هویت تاریخی ایران
و بهرهگیـری از عناصـر و مؤلّفههـای هویت ایرانی به خصوص زبان فارسـی،
مکلّف بودن دولت به رویکرد توسـعهی پایدار برای تجلّی و توسعهی نمادهای
هویّت ایرانی -اسلامی در ساختارهاي سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی و علمی ،و
در نهایت ،تعامل اثر بخش در حوزههاي فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیای و زبانی.
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با اسـتوار کردن ارزشهای انقالب اسالمی در اندیشه و عمل ،سالمسازی فضای
فرهنگـی ،اهتمـام به امر به معـروف و نهی از منکر در جهـت مقابله با تهاجم
فرهنگـی ،تقویـت فناوری نرم افـزاری جهت مقابله با تهاجـم فرهنگی ،تعامل
عزت ،حکمت و مصلحت.
سازنده و مؤثّر با جهان بر اساس اصول ّ

نقش كارگزار در دولت نهم و دهم
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در ایـن دوره ،در ارتبـاط با مواضع و اقدامات فرهنگـی محمود احمدینژاد در
مقابل فرايند جهانیشـدن و تحلیل رابطهی سـاختار -کارگزار ،ميتوان گفت،
مواضع فرهنگی دولت وي در قبال جهانیشـدن در دورهی نهم و دهم ریاسـت
جمهوری ،دارای تفاوتهایی است .در این خصوص ،صفار هرندی ،وزیر ارشاد
مضیق
دولـت نهم چنیـن اظهار میدارد :رویکـرد احمدینـژاد در دورهی اول ّ
و دورهی د ّوم مو ّسـع ،و در جهـت گشـایش بـود .در دورهی اول حزب الهی،
اصولگرا و در دورهی د ّوم تحت تأثیر اطرافيان خود (ناسـیونال -لیبرال) شـده
بود (شرق نیوز .)1393/ 9/ 28 ،به طوركلي مواضع و رويكردهاي فرهنگي اين
دولت به ويژه در دورهی دوم را ميتوان به قرار زير بيان كرد:
 حجـاب :مهمتریـن اظهارات و مواضع احمدینـژاد در خصوص حجاب ازاین قرار است :وضعیت حجاب و عفاف ،مسئلهی اصلی مردم و کشور نیست و
باید از بزرگنمایی آن پرهیز کرد (گفتوگوی ویژهی خبری شبکهی دو24 :
 .)1384/ 3/در مصاحبه دیگری که با شبکهی اول سیما در  26بهمن  87داشته،
بـد حجابان را تفکیک کرده و اظهار داشـته :باید بین عمـوم مردم که غفلت ًا بد
حجاب هسـتند ،و بد حجابیهای سازماندهی شده ،تفکیک قائل شد (روزنامهی
ایران.)1389/ 6/ 25 ،
 هنر (سینما ،تئاتر ،موسیقی) :احمدینژاد در حوزهی هنر ،معتقد به تساهلفرهنگی بود و باور داشت که در حوزهی نمایشی باید نگاه به شهرستان وجود
داشـته باشـد (روزنامهی قدس .)1387/ 12/ 10،حسـین کلهر ،مشاور فرهنگی
دولت وی معتقد بود که باید اجازهی فضای باز برای موسـیقی و حتی موسـیقی
پاپ ایجاد شـود و هیچ محدودیتی برای موسـیقیدانهای خارج از کشور حتی
زنها نباشـد .سـالنهای چند منظورهی ارکستر ،تئاتر و سـینما باید ايجاد شود
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بـه طوركلـي ميتـوان گفت ،پيشـينهی فكري و سياسـي كابينـهی محمود
احمدينـژاد و معاونيـن و مشـاورين رئيس جمهور به جريان راسـت راديكال
جدي بنيادگرايي در عرصهی
برميگشت .او در درجهی اول ،عالقمند به تح ّقق ّ
داخلي و براندازي نظم و نسـق موجود جهاني بود .او معتقد بود كه ليبراليسـم و
دموكراسي به سبك غربي ،قادر نیست به تح ّقق آرمانهاي انسان كمك كند و
به همين خاطر ،ما امروز صداي فروپاشي و سقوط اين ايدئولوژي را مي شنويم
(ازغندي.)131:1389 ،
در حالیکـه انتظـار میرفت ،دولت احمدینژاد ،نماینـدهی آرمانهای اصیل
انقلاب باشـد ،مواضـع ایشـان بـه خصـوص در دور دوم ریاسـت جمهوری،
نشاندهندهی رسوخ تفكرات ناسیونال -لیبرال در اندیشهی وی بود .این مواضع
را میتوان در تساهل فرهنگی نسبت به سینما ،هنر ،و نحوهی پوشش در جامعه
و موسیقی مشاهده کرد.
اکران فیلمهای سـینمائی فاقد ارزشهـای مذهبی ،ایجاد فضای باز برای انواع
موسـیقی و حتی بازگشـت برخی خوانندههای لوسآنجلسـی به کشـور ،نفوذ
اندیشـههای نسـبیگرایانه در حوزهی معرفتـی ،رجحان ایرانیت بر اسلامیت،
سـتایش از کوروش و داریوش و تخت جمشـید ،اقدام به برگزاری جشـنهای
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(سایت تبیان.)1389/ 5/ 14 ،
 ماهـواره :موضع احمدینـژاد در خصوص تهاجم فرهنگی ،موضعی انفعالیبود :کلهر در خصوص استفاده از ماهواره میگوید :ماهواره باید آزاد باشد؛ چرا
که جزء زندگی مردم اسـت .نباید از تهاجم فرهنگی واهمه داشـت .باید توسط
صنعت توریسـم به تبادل فرهنگی روی آورد (شـبکهی جهانی مشـاور5/ 14 :
.)1389/
 مطبوعـات :بهرغم تأكيـد ظاهري بر آزادی مطبوعات و اهل قلم ،در عملدر این دوره شاهد بسته شدن فضای مطبوعات ،خصوص ًا به لحاظ سیاسی هستيم.
شـاید بتوان گفت که ادعـای حمایت از آزادی بیان در عمل بیشـترخود را به
صـورت انفعـال و بی تفاوتـی در خصوص تهاجم فرهنگی نشـان داد ،و بخش
اعظمي از رسـانههاي وابسـته به دولت در حمايت از سياسـتهاي فرهنگي ،به
توجيه اين سياستها پرداختند.
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نوروزی و دعوت از مقامات کشورهای فارسی زبان به این جشنها ،بی توجهی
به فضای مجازی و غیر فعال شـدن فعالیت شـورای عالی مجازی ،نشاندهندهی
انفعـال و بـی تفاوتی دولـت در برابر فرآیند جهانی شـدن و بـه خصوص در
عرصهی فرهنگی بود .این تسـاهل فرهنگـی به خصوص در حوزهی حجاب به
حدی رسـید که به گفتـهی علی مطهری ،دولت باید به فکر تأسـیس کاباره و
کلوپهای شبانه باشد (پایگاه اطالعرسانی تبیان.)1391/ 2/ 22 ،
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اقدامـات و مواضع فرهنگـی احمدینژاد ،موجبات انتقـاد علمای دینی را نیز
فراهم آورد و سـبب ارسـال نامههایی از جانب آنها به وی شد ،لیکن با توجه
به ویژگیهای شـخصیتی ایشـان ،هیچ توجهی به این انتقادات و مراسالت نشد،
و ایـن در حالی بود که طرفداران و حامیان وی ،ادعا میکردند که دولت وی،
مدافع آرمانها و اصول انقالب اسالمی است و نزدیکترین رابطه را با مرجعیت
داشته است (شرق نیوز.)1393/ 10/ 28 ،
نظر به اينكه مواضع فرهنگی احمدینژاد در دورهی اول ریاسـت جمهور 
ی
ارزشـیتر و آرمانگرایانهتر و در دورهی دوم به تفكرات لیبرالیسـتي نزدیک
شـد ،بنابراین ،تحلیل این مواضع در چارچوب تئوری سـاختار  -كارگزار ،قابل
تفکیـک بـه دو دوره میباشـد که از این قرار اسـت :در دورهی اول ریاسـت
جمهـوری وی ،تعامل نسـبی سـاختارهای فرهنگی با کارگزار کام ً
ال مشـاهده
میگردیـد ،ولي در دورهی دوم ،شـخص رئیس جمهور به عنـوان کارگزار از
سـاختارهای مـورد نظر در ارتباط با مواضع فرهنگی ،عـدول نمود تا حدی که
ميتـوان از تعامل منفی بین سـاختار  -کارگزار ،سـخن به میـان آورد .دولت
احمدينژاد با پشـت كردن به ساختارهاي داخلي ،حتي در عرصهی خارجي نيز
مقابله با سـاختار و ماهيت نظام بينالملل را در دسـتور كار خود قرار داد ،و در
اين عرصه نيز با پيروي از سياستهاي تهاجمي و تقابلي ،ساختارهاي بين المللي
را به چالش كشيد و هزينههاي سنگيني را بر كشور و مردم تحميل نمود.
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نتیجهگیری

مطالعهی مواضع فرهنگی مسـتتر در سـاختارهای حقوقی ،فرهنگی در دوران
سـه دولت مذکور ،نشـاندهندهی نوعی ثبات نسـبی در آنها در قبال پدیدهی
جهانی شـدن اسـت؛ چرا که مبنای آن ،مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگی
در سال  1371به عنوان منشور سیاستگذاری فرهنگی در کشور است .در این
منشور ،تأکید بر حفظ آرمانهای انقالب اسالمی امام خمینی(ره) و شهداء ،رشد
فضایل اخالقی و اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی به عنوان مهمترین اهداف
سیاستگذاری فرهنگی مطرح شده بود؛ البته با توجه به رشد فناوری ارتباطات،
در تحقـق اهـداف فوق ،اصالحاتـی در برخی از مصوبات به وجـود آمد ،اما با
بررسـی نقش کارگزار در شـکلگیری مواضع کشورمان در قبال جهانی شدن،
تغییـرات و تفاوتهایی در واکنشهای دولتمردان بروز نمود و این تغییرات،
نحوهی تعامل ساختار با کارگزار را تبیین مینمود.
بررسـی مواضع و رویکردهای دولت هاشـمی در قبال جهانی شدن ،حاکی از
انطباق نسـبی آن با مواضع مشـخص شـده در چهارچوب ساختارها بود .الزم به
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در این مقاله ،در صدد پاسخ به این سؤال بوديم که چرا مواضع فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران در قبال فرايند جهانی شدن از ابتدای انقالب تا کنون ،با تغییرات
و نوسانات همراه بوده است؛ بنابراین ترجیح دادیم که از منظرجامعه شناختی و
در چارچوب تئوری ساختار -کارگزار ،به تحلیل مواضع دولتمردان جمهوری
اسلامی ايران در قبال اين فرايند بپردازیم .بدین منظور ،ابتدا الزم بود با مفهوم
و مؤلّفههای جهانی شدن آشنا شده و با برجسته نمودن مؤلّفهی فرهنگی آن ،به
اهمیت این پدیدهی عظیم و تأثیر آن بر کلیهی شـئون زندگی انسان پی ببریم.
متوجه شـدیم که مباحث تئوریک در زمینهی جامعه شناختی نیز بدون توجه به
بحث جهانی شدن ،به نتیجهی مطلوب نخواهد رسید .در بحث رابطهی ساختار -
کارگزار ،با انتخاب نظریهی ساختیابی گیدنز ،در صدد مطالعهی نحوهی تعامل
سـاختارهای حقوقی  -فرهنگی رؤسـای جمهور وقت به عنوان کارگزاران بر
آمدیم .با توجه به گسـترش جهانی شـدن بعد از جنگ تحمیلی در کشـورمان،
مواضع فرهنگي دولتهای اکبر هاشمی ،سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد
مورد بررسی قرار گرفت.
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ذکر است که از هاشمیرفسنجانی میتوان به عنوان یکی از کارگزاران مؤثّر در
شکل دهی به ساختارهای حقوقی در خصوص مسائل فرهنگی نام برد؛ بنابراین،
سـخن از تعامل مثبت سـاختار -کارگزار همراه با اسـتقالل نسبی کارگزار در
چارچوب ساختار ،تحلیلی منطقی به نظر میرسد.
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دوران ریاسـت جمهوری خاتمی همراه با تشـدید و گسـترش فرآیند جهانی
مصوبات فرهنگی در جهت مبارزه با
شـدن در عرصهی فرهنگی بود؛ بنابراینّ ،
تهاجم فرهنگی ،سـازمان یافتند .در حالیکه شخص خاتمی به عنوان کارگزار،
متأثّر از سـاختار بیرونی یعنی جهانی شـدن ،با ارائهی برداشتی باز و منعطف از
اسالم ،اصول و مبانی فرهنگی دولت خود را مطرح میکرد ،همین امر ،زمینهی
ساختارشـکنی جریان اصلاح طلب تندرو را در ارتباط بـا اصول و ارزشهای
اسلامی فراهم آورد .رابطهی ساختار -کارگزار در این دوران را میتوان تحت
عنوان تعامل ساختار کارگزار با غلبهی نسبی کارگزار ،تحلیل کرد.
در دولت احمدینژاد ،تأکید ساختارها بر اجرای مهندسی فرهنگی بود ،و این
به مفهوم اختیارات گسـتردهی دولت در خصوص سیاسـتگذرای فرهنگی به
ویژه در حوزهی تهاجم فرهنگی محسوب میگردید؛ لکن مواضع وی به عنوان
کارگزار در قبال جهانی شـدن ،قابل تفکیک به دو دوره میباشـد :در دورهی
اول میتوان از انطباق نسـبی کارگزار با ساختار سخن گفت ،ولی دورهی دوم،
نشـاندهندهی تغییر رویکردها و مواضع فرهنگی وی از اصولگرایی فرهنگی
به لیبرالیسـم فرهنگی است ،و اظهارات و مواضع و اقدامات وی ،حاکی از عدم
پذیرش ساختارها و ضعف پاسخگویی وي در قبال مسایل فرهنگی جامعه است.
رابطهی سـاختار -کارگزار در این دوره به صورت تعامل منفی با غلبهی نسـبی
کارگزار در قبال ساختار ،قابل تحلیل است.
به نظر ميرسـد ،یکی از مهمترین عوامل توسـعهی فرهنگی در جامعه ،تعامل
مثبت میان سـاختار -کارگزار و توجه به الزامات داخلی و بینالمللی در جهت
مواجههی مؤثّر با پدیدهی جهانی شـدن اسـت .مرجعیـت فرهنگی در جامعهی
جهانـی مبتنـی بر پذیرش تنوع و تکثّر فرهنگی اسـت ،و با توجه به اینکه در
جامعهی ما خـرده فرهنگهای متنوعی وجود دارد ،توجه به این مهم ،موجبات
انسـجام فرهنگی و وحدت در عین کثرت را فراهم خواهد آورد .از نظر داخلی
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نیـز توجه بـه نقش شـبکههای اجتماعـی و غیردولتی در امر سیاسـتگذاری
فرهنگی ،تأثیر قابل توجهی بر امر توسـعهی فرهنگی و تعامل سازنده با جهانی
شدن فرهنگی ،خواهد داشت .در پايان مي توان گفت ،تعامل مثبت ميان ساختار
و كارگـزار ميتوانـد چالشهاي ناشـي از فرآيند جهاني شـدن را در عرصهی
فرهنگي به فرصت تبديل نمايد.

منابع

کتابها

بشيريه ،حسين .)1381( .ديباچهاي بر جامعهشناسي سياسي ايران ،تهران ،نشر
نگاه معاصر.
تراسـبی ،دیوید .)1382( .اقتصاد و فرهنگ ،ترجمهی کاظم فرهادی ،تهران،
نشر نی.
تراسبی ،دیوید .)1379( .گزینههای سیاست فرهنگی در عرصهی جهانیشدن،
ترجمهی مصطفی اسالمیه ،تهران ،کمسیون ملّی یونسکو.
خانيكي ،هادي و جمعي ديگر از نويسندگان ،)1384( .گفتوگوي تمدنها،
مباني مفهومي و نظري ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
رابرتسون ،رونالد )1382( .جهانی شدن تئوریهای اجتماعی ،ترجمهی کمال
پوالدی ،تهران ،ثالث.
سلطاني ،سيد علي اصغر .)1384( .قدرت ،گفتمان و زبان ،تهران ،نشر ني.
گیدنـز ،آنتونـی .)1377( .جامعه شناسـی ،ترجمهی محسـن ثالثی ،تهران،
انتشارات علمی.
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ازغندي ،عليرضا .)1389( .سياسـت خارجي جمهوري اسلامي ايران ،تهران،
نشر قومس.
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ن َش ،کیت .)1380( .جامعه شناسـی سیاسـی معاصر ،جهانی شدن سیاست و
قدرت ،ترجمهی محمدتقی دلفروز ،تهران ،انتشارات کویر.
مـارش ،دیوید وجـری اسـتوکر .)1378( .روش و نظریه در علوم سیاسـی،
ترجمهی امیر محمد حاجی یوسفی ،تهران ،مطالعات راهبردی.
واتـرز ،مالکوم .)1379( .جهانی شـدن ،ترجمهی اسـماعیل گیـوی ،تهران،
مدیریت صنعتی.
کاسـتلز ،مانوئل .)1388( .قدرت ارتباطات ،ترجمهی حسین نصریان ،تهران،
انتشارات فرهنگ ،هنر ،و ارتباطات.
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مقاالت

اسدزاده ،مصطفی .)1385( .سیاستهای فرهنگی دولت در دههی .70ماهنامهی
مهندسی فرهنگی شمارهی  6و.7
بشـيريه ،حسـين .)1380( .جايگاه منافع ملي و سياستگذاري داخلي ايران،
فصلنامهی مطالعات راهبردي ،سال چهارم ،شمارهی اول و دوم.
سـینایی ،وحید و غالمرضا ابراهیمیآبـادی .)1384( .کثرتگرایی در عصر
جهانی شـدن و تحول فرهنگ سیاسـی نخبگان در ایران ،نامهی علوم اجتماعی
شمارهی .25
روزنامهها
روزنامهی ایران  /روزنامهی سلام  /روزنامهی رسـالت  /روزنامهی شـرق /
روزنامهی همشهری
پايگاه اینترنتي
پايگاه اطالعرسـاني انديشهی پرسمان دانشـجويي  /پایگاه اطالعرسانی شرق
نیـوز  /پایگاه اطالعرسـانی تبیان  /پایگاه اطالعرسـانی شـورای عالی انقالب
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 پایگاه اطالعرسانی محمدرضا/  پایگاه اطالعرسانی هاشمیرفسنجانی/ فرهنگی
 وبالگ انديشهی اسالمي/  پايگاه اينترنتي تحليل منبر اصفهان/ عارف

)19 (پياپی1394  تابستان/ شمارهی شانزدهم/فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم

اسناد حقوقی
 اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمي،قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری، قانون برنامهی دوم توسـعهی اقتصادی/ ايـران
 اجتماعي و فرهنگي، قانون برنامهی سـوم توسـعهی اقتصادي/ اسلامی ایران
 برنامهی چهارم توسعه، اسناد توسع ه بخشی/ جمهوري اسالمي ايران
منابع انگليسي
Albrow, Martin and Elizabeth King (eds.) (1990) Globalization,
Knowledge and Society, London: Sage.
Amin, Samir (1996) “The Challenge of Globalization”, Review
of International Political Economy, Vol. 3, 2, 216-259.
Buzan, Barry, Richard Little and Charles Jones. (1993) The Logic
of Anarchy: Neorealism to Structural Realism. New York: Columbia University Press.
Fairclough, Norman (2006) Language and Globalization, New
York: Routledge.
Friedman, Gil and Harvey Starr (1997) agency, structure and international politics, From ontology to empirical inquiry, London:
Routledge.
Friedman, Thomas (2000) the Lexus and the Olive Tree, New
York: First Anchor Books.
Giddens, Anthony (1990) the Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.
Larsson, Thomas (2001) the Race to the Top: The Real Story of

 |سعيده سادات گراميان و محمد رضاپورقوشچي166

Globalization, Washington, D. C. : Cato Institute.
Lechner, Frank J. (2009) Globalization: The Making of World Society, Oxford: Blackwell Publishing.
Ohmae, Kenichi (1992) the Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace, London: HarperCollins.
Scott, Peter (ed.) (1998) the Globalization of Higher Education,
Buchingham; SRHE and Open University Press.

Waters, Malcolm (2013) Globalization, London/ New York; Routledge.
Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics,
Cambridge: Cambridge University Press.
Wight, Colin (2006) Agents, Structures and International Relations; Politics as Ontology, Cambridge: Cambridge University
Press.

)19 (پياپی1394  تابستان/ شمارهی شانزدهم/فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم

Wallerstein, Immanuel Maurice (2000) From Sociology to Historical Social Science: Prospects and Obstacles, British Journal of
Sociology, No: 51.

