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 مقدمه
های مهم در عرصه سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران است. یکيی از دالیيل اصيلی    حوزه فرهنگ یکی از حوزه

اهمیت این حوزه آن است که انقالب اسالمی ایران به اعتقاد بسیاری بیش و پیش از آنکه یيک انقيالب سیاسيی باشيد  یيک      

امر سبب شده تا توجه به فرهنگ و مسائل خرد و کالن آن همواره مورد توجه نظام سیاستگذاری در انقالب فرهنگی است. این 

ایران باشد. اکنون که بیش از سه دهه از انقالب گذشته و جمهوری اسالمی تحوالت بسیاری را به خود دیده الزم است تيا بيه   

 شناسی شود.ای از بعد مساله-این موضوع توجه ویژه

ای برخوردار است. زیرا سیاستگذاری درصورتی به درستی تحقق خواهد یافت له برای سیاستگذاری از اهمیت ویژهشناسایی مسا

باشيد رجيوع کيرد. وی    می 1توان به تعریفی که مربوط به اُ. جونزکه مساله به درستی شناسایی شده باشد. در تعریف مساله می

حيل آن  ه یک فرد یا گروهی از افيراد جامعيه آنيرا درن کننيد و بيرای راه     یک نیاز یا نارضایتی است ک"معتقد است که مساله 

پذیرد  اما سعی شده بنابراین در حوزه فرهنگ اگرچه شناسایی مساله به دلیل ماهیت آن به سختی انجام می 2"ای بجویند.چاره

-اندرکاران گردهم آورده و برای بررسیتا مهمترین آنها را با بررسی نظرات کارشناسان  متخصصان  ذینفعان  ذیربطان  و دست

 های آتی از آنها استفاده نمود. 

های مختلف ذیل فرهنگ که در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشياد اسيالمی  سيازمان میيراه فرهنگيی       این گزارش ابتدا حوزه

قيرار دارنيد را    صنایع دستی و گردشگری  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی و سيازمان فرهنيگ و ارتباطيات اسيالمی    

بندی کرده است. در دسته بندی به ماهیت مساله توجه شيده و تيا حيد    شناسایی کرده و مسائل آنها در یازده محور اصلی دسته

امکان سعی گردید از همپوشانی مسائل جلوگیری شود. با اینحال برخی از مسائل به لحاظ ماهیتی دوگانه بودند و به ناچار در دو 

قرار گرفتند. اما سعی شد تا حد امکان از تکرار مباحث مربوطه جلوگیری شود. یازده محور ميورد بررسيی در    محور مورد بررسی

 این گزارش عبارتند از؛

 امور تولیدی .1

 امور عرضه و توزیع کاالها و خدمات .2

 اماکن و بناها .3

 ریزیگذاری و برنامهسیاست .4

 نهادهای صنفی و غیردولتی .5

                                                           
1 C.O. Jones 

 42(  ص 1381مشی دولتی. )تهران: انتشارات سمت  الوانی  سیدمهدی؛ تصمیم گیری و خط .2
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 امور نظارتی .6

 امور اجرایی .7

 ت شغلی فعاالن فرهنگیامنی .8

 امور مالی و مالیاتی .9

 آموزش و پژوهش .11

 فرهنگ عمومی .11

 اند عبارتند از؛الزم است بدانیم که مهمترین مقوالت فرهنگ که در این گزارش بررسی شده

 شامل سینما  موسیقی  هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی( هنر( 

 های(های دیجیتالی و بازیره  اینترنت  رسانه)شامل رادیو و تلویزیون  مطبوعات  نشریات  ماهوا رسانه 

 های قرآنی  زیارت  وقف و امور خیریه(امور مذهبی و قرآنی)شامل مساجد  فعالیت 

 میراه فرهنگی 

 صنایع دستی 

 گردشگری 

 چاپ  نشر و کتاب 

 فرهنگ عمومی 

 دیپلماسی فرهنگی 

 زبان و خط فارسی 

 مد و لباس 
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 مسائل مربوط به امور تولید -1

یا آفرینش مهمترین مقوله در عرصه فرهنگ و هنر است. کلیه فرایندها  سازوکارها و نهادهایی که در عرصيه فرهنيگ و   تولید 

شود. به همین دلیل تمرکز سیاستگذاران بر این مقوله باید بیش از دیگر مقوالت باشد. تولیيدات  هنر وجود دارد با تولید آغاز می

-ولید اثر  بازتولید اثر  ارائه خدمات. در تولید اثر  کياال یيا فعيالیتی خليق و عرضيه ميی      تواند به چند شکل باشد  تفرهنگی می

شود)مطبوعات  نشریات  کتب  فیلم  موسیقی  تئاتر  صنایع دستی و ...(؛ در بازتولید نیز اثری در گذشته تولید شده بود و امروزه 

-خدمات نیز بر ارائه خدماتی که ماهیت فرهنگی دارنيد تاکیيد ميی   شود)میراه فرهنگی(؛ در ارائه برداری میاز مزایای آن بهره

 شود)خدمات گردشگری  خدمات زیارتی  خدمات دینی و مذهبی و ...(.

 های مختلف مخاطبینتوجهی به گونهکم -1-1

شيود.  ميی  ها توجهها کمتر بدانریزیتواند وجود داشته باشد که در برنامههای مختلفی از مخاطبین در حوزه فرهنگ میطیف 

های خاص ها ریشه در اقشار مختلف اجتماعی دارد  از کودکان تا پیران و مشاغل و طبقات مختلفی که هر یک ذائقهاین طیف

خود را هم دارند. اما بسیاری از آثار تولیدی چندان به مذاق همگان خوشایند نیست و محدودیت مخاطبان را شاهد هستیم. این 

ن عمومی در پی جایگزین کردن دیگر منابع تولیدی شوند. در اینجا ریزش مخاطبین عنوان مسياله  مساله باعث شده تا مخاطبی

هایی چون صدا وسیما و تولید فیلم  موسیقی و نیز هنرهای نمایشيی توجيه   مهمی است که باید سیاستگذاران فرهنگی در حوزه

ولت از فرهنگ و هنر  نگاه اقتصادی بر تولید حياکم نیسيت    دریغ دای به آن داشته باشند. از آنجاییکه به دلیل حمایت بیویژه

مورد پسند مشتریان واقع شدن یا نشدن نیز بعد دیگر این مساله است. این مساله در مورد کاالهایی که به آن سوی مرزها نیيز  

تاندارد آنها از سيوی  شود مشهود است و سبب شده پایین بودن کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده و خارج از اسفرستاده می

شوند  باعيث عيدم تناسيب پیيام  ابيزار  روش و محصيوالت و خيدمات        های متولی که به صورت رایگان نیز توزیع میسازمان

 ها و ادبیات حاکم بر جوامع دیگر شود.فرهنگی با نیازها  ویژگی

 هاضعف در زیرساخت -2-1

خدمات الزم است تا از تجهیزات و ابزارهای مناسب استفاده شود تا ضيمن   برای تولید آثار فرهنگی و هنری و نیز ارائه اینگونه

های اضافه کاسته شود. ولی بنا به دالیل مختلف اقتصادی و سیاسی ایين مهيم   باال بردن میزان کیفیت و جذابیت آنها از هزینه

مرزها رجوع نمایند تا از تجهیزات و امکانات  برآورده نشد و تولیدکنندگان آثار ناچارند برای حفظ جایگاه رقابتی خود به خارج از

محور در حد چندان قابيل  های نمایش برای آثار اجرايآنان استفاده کنند. استودیوهای تولید  تجهیزات و ابزارآالت تولید  و سالن

حوزه در قرار دادن کشور  اندکاران و هنرمندان اینهایی که توسط دستقبولی قرار ندارند. در صنعتی مانند سینما  با تمام تالش

پذیرد  اما تجهیزات و امکانيات مناسيبی  وجيود نيدارد و در بسيیاری از ميوارد آثيار        در میان تولیدکنندگان برتر جهان انجام می

شود و کارهای کنگ  فرانسه  ایتالیا و ...( منتقل میسینمایی برای اموری چون تدوین و صداگذاری به خارج از کشور)مانند هنگ

کنندگان سینمایی وارد خواهد کرد. گاهی نیز برای آثياری  پذیرد  که خود هزینه مضاعفی را بر تهیهمیلی در آنجا صورت میتک
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 گذاری در آنها غالباً زیانده است.مثل موسیقی که از چرخه معیوبی در تولید و توزیع برخوردار است  سرمایه

 ن بودن کیفیت آثار و نبود خالقیتپایی -3-1

کند تا بر تعيداد  از مسائل تولید توجه به کمیت است که منجر به پایین آمدن کیفیت شده است. دولت هر ساله تالش می یکی 

تولیدات فرهنگی و هنری خود بیافزاید تا روند رشد خود را حفظ نماید. این امر از یکسو نشان دهنده رونق فرهنگی است اما در 

دهد. زیرا مخاطب در مواجهه با یک ها را به شدت کاهش مین است که اثرگذاری سیاستدل خود شاهد تولیداتی با کیفیت پایی

گیری از آن ندارد  لذا پیامی که در متن آن اثر وجود داشت و مورد حمایيت سیاسيتگذار نیيز    کیفیت رغبتی نسبت به بهرهاثر بی

 شود.بود  به مخاطب منتقل نمی

شدن فرهنگ در سطح جهان نیز سبب شده کاالها در داخل تولید و در همان داخيل  توجهی به اثرات تجاری از سوی دیگر بی

شک برای آنکه بتوان تبادالت فرهنگی یکسویه نشيود و اثرگيذاری مناسيبی در جهيت دیپلماسيی      بال استفاده از بین بروند. بی

فرهنگی جهانی باشند به بازار جهانی عرضه  عمومی فراهم آید الزم است تا تولیدات با کیفیتی که قابل رقابت با آثار و تولیدات

شناسی و بازاریابی درست است. این امر چه در مورد مخاطبان و توزیع شوند. این موضوع بیشتر ناشی از ضعف شدید در مخاطب

 هيایی چيون دفياع مقيدس     داخل و چه در خارج از کشور مورد توجه است. فقدان خالقیت در ارائه کاالهای فرهنگی در حيوزه 

 کودن و ادبیات دینی از آن جمله است.

توجهی نسبت به خالقیت و نوآوری به عنوان مبنای تولید با کیفیت است که این امر نیز به دلیيل نبيود   بعد دیگر این مساله بی

گذارد. میمهارتهای اولیه خالقیت و نوآوری در میان بسیاری از تولیدکنندگان اثرات نامطلوبی را بر عرصه تولید فرهنگ و هنر 

کننده  ناشر و یا کسی که مدیریت اجرایيی تولیيدات   تا حدی این موضوع دردآور است که بسیاری از کسانی که در جایگاه تهیه

ای شيدن آثيار   پردازد. عدم خالقیت و کلیشهفرهنگی را برعهده دارد  به آسانی خود به عنوان مولف یا نویسنده به تولید اثر می

 های متولی آن دور کرده و در پی جایگزین خواهند رفت.رسانهمخاطبان را نسبت به 

 توجهی به مضامین بومیبی -4-1

عدم توجه به مضامین مربوط به فرهنگ و هویت ایرانی ي اسالمی و غلبه مضامین بیگانه و غربی  از جمله مسيائلی اسيت کيه     

ویسی و فیلمنامه نویسی  شده است. به رغم غنی بيودن  ننویسی  نمایشنامهگیر هنر و فرهنگ امروز ما به خصوص رمانگریبان

هيای کالسيیک   های موجود سعی در بازسازی روایتها و نمایشنامهها  فیلمنامهمنابع امروزین و گذشته فرهنگی در کشور رمان

ی بيرای  ای)به جز مواردی خاص( که گاه مطلوب غرب هم هست چرخش کيرده و تالشي  اند  یا بر محورهایی کلیشهغربی شده

گیرد. این مساله بر میزان تماشاگران و مخاطبین فرهنگ و هنر اثر منفی گذاشته و خلق کالسیک ایرانی ي اسالمی صورت نمی

پيذیرد. همننيین باعيث خواهيد شيد تيا       بخشی مناسبی از فرهنگ و هنر بومی صورت نمیالمللی نیز هویتهای بیندر عرصه

 تر شدن  دسترسی مردم را دورتر کند.یط خودساخته شده و با پینیدهفرهنگ و هنر بیش از پیش تنیده در مح
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 های جدیدی تولید محتوا در رسانهنبود راهبرد مناسب برا -5-1

هایی های ارتباطی امروزین است. امروزه رسانهاز مسائل دیگر عرصه تولید به روز نبودن محتواها در مواجهه با گسترش فناوری

توانند با گستره ارتباطی بیشتری تعامل داشته باشند. به نوعی در ه شرایطی را فراهم آوردند که همگان میچون اینترنت و ماهوار

این شرایط اختیار تولید محتوا از دست دولت خارج شده است. اما در عرصه فرهنگ و هنر کشيور بيه جيای آنکيه راهبردهيای      

های سلبی سعی در ممانعت تر با شهروندان اتخاذ شود با سیاستگستردهها برای تعامل مناسبی برای در اختیار گرفتن این رسانه

شود تا شهروندان از طرق دیگری نسبت به دستیابی بيه  شویم. این امر سبب میهایی میاز تعامالت شهروندان با چنین فناوری

 کجی کنند.ها بهره بگیرند و به دولت خود دهناین رسانه

 گان خاص فرهنگیضعف حمایت از تولیدکنند -6-1

های فرهنگی نیاز به حمایت دولت دارند اما بخشی از این حوزه به دالیيل مختلفيی نیياز بیشيتری دارد. زیيرا      اگرچه همه حوزه

شود. برخی از آثار هنری و صنایع دسيتی  رویکرد اقتصادی در آنها امکان تعریف پیدا نکرده و فضای اقتصادی به آنها داده نمی

سازی  نمدمالی و مانند آنها خاص بيوده و تولیيد آن در شيرایط فعليی صيرفه      منبت و کاریمعرق  ترمه دوزی   بافیمانند ملیله

 تواند با حمایت از این تولیدکنندگان به حفظ آنها به عنوان هنرهای سنتی کمک نماید.اقتصادی ندارد. دولت می

 گیمسائل مربوط به عرضه و توزیع کاالهای و ارائه خدمات فرهن -2

پیش از بررسی مسائل مربوط به عرضه و توزیع کاالهای فرهنگی الزم است ابعاد مختلف کاالهای فرهنگی نشيان داده شيود.   

 شوند که عبارتند از؛بندی کلی شامل دو دسته از آثار میکاالهای فرهنگی در یک تقسیم

 آثار قابل انتقال و تکثیر -1-2

هيای  پس از خلق آن توسط صاحب یا صاحبان اثر با اسيتفاده از ابزارهيا و تکنوليو ی    شود کهاین کاالها شامل کلیه آثاری می

شوند. مانند موسیقی  کتاب  فیلم  لبياس  صينایع دسيتی و    ارتباطاتی در مناطق مختلف جغرافیایی توزیع و به عموم عرضه می

طلبد و در برخی موارد تکنولو ی بر میزان  را میمانند آنها. از این جهت شیوه عرضه و توزیع این آثار نیز اقتضائات خاص خود 

 گستره و نحوه توزیع و عرضه تاثیر مستقیمی دارد.

 آثار غیر منقول و غیر قابل تکثیر -2-2

-شوند که امکان جابجایی آن بسیار سخت و یا غیرممکن اسيت و بهيره  در عرصه فرهنگ کاالهایی هم به عنوان اثر خلق می

شيوند. ایين آثيار شيامل بناهيای      یازمند حضور آنان در همان محلی است که آن اثر عرضه و ارائه میگیری از آن برای عموم ن

فرهنگی  هنرهای نمایشی به خصوص تئاتر  برخی از آثار حجمی و مانند آنها. در چنین کاالهایی بازاریابی و تبلیغات در جيذب  

 عموم پیرامون این آثار نقش مهمی دارد.

ریيزی شيده   باشد  مبتنی بر گستره برنامهچون در مواجهه مستقیم با متقاضیان و یا به عنوان پیشنهاد میارائه خدمات فرهنگی 
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 پذیرد.برای عرضه خدمات است و تعاملی که با مخاطبان و مشتریان صورت می

در اداميه خواهيد   توان درنظر گرفت  که مهمترین مسائل مربوط به توزیع و عرضه کاال و خدمات فرهنگی را در چند بخش می

 آمد.

 وزیع و عرضهمساله جغرافیای ت -3-2

شود  که عمدتاً تهران مساله اصلی در اینجا این است که کاالها و خدمات در برخی از نقاط جغرافیایی کشور به وفور عرضه می

همه حوزهای فرهنگی و شهرهای بزرگ هستند و در شهرهای کوچکتر این امر متناسب با تقاضاهای موجود نیست. این امر در 

 مانند کتاب  فیلم  موسیقی  تئاتر و ... است.

پایین بودن سوددهی در برخی از مناطق کشور نیز بعد دیگری از این مسائل است. برخی از آثار در منياطقی غیير از شيهرهای    

شوند. به عنوان مثال در کيل  یبزرگ به دلیل آنکه مکان مناسب و تجهیزات مورد نیاز برای عرضه وجود ندارد  به آنجا وارد نم

کشور به جز تهران در هیچ یک از شهرها سالن تخصصی تئاتر یا موسیقی وجود ندارد و حتی بسیاری از شهرهای کشيور فاقيد   

سالن سینمایی هستند. همننین برخی مواقع به دلیل ضعف در آثار  امکان جذب مشتریان وجود ندارد و آثيار بيه تعبیيری غیير     

 در شهرهای خاص امکان عرضه را دارند. عامیانه تنها

از سویی دیگر در نقاطی از کشور برخی از نهادهای متولی شهر  خارج از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی  از عرضه آثاری خاص 

گيذاران فرهنگيی و هنيری را بيرای حضيور در چنيین       کنندگان و حتی سرمایهآورند. این امر انگیزه عرضهممانعت به عمل می

 دهد.هرهایی کاهش میش

 ی توزیع و عرضهمساله سازوکارها -4-2

در حال حاضر سازوکارهای توزیع و عرضه کاالهای فرهنگی به دلیل نبود تخصص الزم برای این امر به شکلی نامناسب انجام 

شيوند و  زیيع ميی  هایی که کيارکردی ميوقتی داشيتند تو   شود. چنان که کاالهایی مانند مطبوعات و نشریات از طریق مکانمی

کاالهایی چون فیلم و موسیقی تا پیش از آنکه به اقصی نقاط کشور برسد  از حالت اوریجینال)اصل( خارج شيده و بيه صيورت    

شوند. از سوی دیگر باید به عدم ایجاد سازوکاری مناسب برای عرضه آثاری کيه کيامالً بيومی بيوده و توسيط      قاچاق توزیع می

 مکانی برای عرضه گسترده آن درنظر گرفته نشده است. طراحان داخلی تهیه شده اما

در کنار این مسائل باید به این نکته نیز توجه نمود که بسیاری از سازوکارهای موجود به صورت انحصار غیررسمی اما پذیرفتيه  

بسیاری از این  ها فرهنگی و هنری موجود از اهمیت بیشتری برخوردار است.شود. این موضوع در خصوص سالنشده انجام می

ها در اختیار نهادهای غیرفرهنگی است که اداره آن تحت مقررات مربوط به این نهادها است. در غالب موارد این مقيررات  سالن

به جای آنکه در راستای حمایت از فعالیت فرهنگی و هنری باشد منافع آن سازمان را در نظر گرفته است. ایين موضيوع باعيث    

 های بیشتری دارند.شود که نیاز به حمایتگیرانه برای صاحبان اثرهایی میسخت شده وضع مقرراتی گاه
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 ازاریابی و تبلیغ کاالهای فرهنگیمساله ب -5-2

آید. این امر اما در بخش فرهنگ چه در داخل و چه در خارج از بازاریابی و تبلیغ یکی از اصول اولیه عرضه و توزیع به شمار می

باشد. در این خصوص باید گفت که در عرضه کاالهای فرهنگ در داخيل کشيور   ز مسائل مورد توجه میمرزها به عنوان یکی ا

کند و بيا  های سراسری در معرفی آثار فرهنگی و هنری چندان مناسب عمل نمیصدا و سیما به عنوان یکی از مهمترین رسانه

بيرد. نبيود ابيزار    های فرهنگی و هنری بهره درستی نميی برخورد گزینشی در معرفی این آثار از ظرفیت خود برای رونق فعالیت

شيود. اطيالق عنياوینی    های خيارج از مرزهيا ميی   گذاران آن به رسانهمناسب برای معرفی آثار سبب رجوع هنرمندان و سرمایه

ای خاصيی از پوشيش   ههمنون شوالیه به هنرمندان ایرانی همراه با تبلیغاتی که در ماهواره از هنرمندان جوان ایرانی و یا مدل

شود  نشانگر ضعف نظام تبلیغاتی داخلی است. به همین خاطر مطالبه ایجاد شبکه موسیقی از سوی هنرمندان چنيدان  انجام می

 تواند باشد.ربط نمیبی

نکه ایين  ای از سوی هنرمندان نسبت به عرضه و توزیع آثار خودشان نیز اشاره نمود. چناعالوه بر آن باید به عدم مواجهه حرفه

باشد اما خود هنرمندان نیز برای معرفی آثار خيود کمتير از   امر متاثر از فضای ایدئولو یک غالب بر عرصه فرهنگ و هنر نیز می

گیرند. بیشتر به صورت اقداماتی تقلیدگرانه  بيه  ای که با شرایط عرفی جامعه حاضر ما همخوان باشد  بهره میابتکارات خالقانه

پذیرد که مقاومت اجتماعی را نیز به همراه دارد. این مسئله در مورد مد و لباس بسیار   این امر انجام میخصوص از جهان غرب

 چشمگیر است.

شيود  نیيز اشياره    همننین باید به برخی از کاالهای فرهنگی ایرانی که در خارج از مرزها در جهت دیپلماسی فرهنگی ارائه می

شوند  با ارزیابی درستی از محیط اجتماعی و فرهنگی عرضيه ایين   ت رایگان نیز عرضه میکرد. بسیاری از این آثار که به صور

شوند  به منزله نادیده کاالها همراه نیست. عدم بررسی و بازاریابی مناسب برای کاالهایی که حتی به صورت رایگان عرضه می

اجتماعی و فرهنگی محل ماموریت اسيت. ایين    های فرهنگی برون مرزی یعنی شناخت دقیقانگاشتن یکی از الزامات سیاست

رساند. در این خصوص بسيیار بیيان   شود خواهد کاست و کارآمدی را به حداقل ممکن میامر از کیفیت کاالهایی که عرضه می

گی شده که بیش از آنکه برای عرضه آثار بازاریابی صورت پذیرد  روابط سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده در مراودات فرهن

المللی متناسيب بيا   های فرهنگی بینهای مناطق جغرافیایی در فعالیتدارند. آننه در اینجا مورد توجه باید باشد  رعایت اولویت

 منافع و اهداف نظام است.

اره های فرهنگی و هنری کشور برای ایرانیان و غیرایرانیيان نیيز اشي   در مواردی هم باید به نقش تبلیغ و بازاریابی برای جذابیت

-ریزی مناسب جذب گردشگر داخلی و خارجی بيی های نهفته در دل این کشور در کنار عدم برنامهشود که چگونه این ظرفیت

ای توان از این ظرفیت در جهت توسعه مناطق کمتر توسيعه یافتيه بيه صيورت بهینيه     استفاده باقی مانده است. در حالی که می

ها برای ساخت محل اسکان نیز همراه بيوده بيه دلیيل    گذاریچه با برخی از سرمایهاستفاده کرد. در حال حاضر این موضوع گر

 عدم تبلیغات مناسب سوددهی این اماکن مورد تردید جدی قرار گرفته است.
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 به اماکن و بناهای فرهنگی و هنریمسائل مربوط  -3

های فرهنگی و هنيری در  ه برخی از فعالیتاماکن و بناهای فرهنگی و هنری دارای دو کارکرد عمده هستند؛ نخست برای آنک

های نمایش  سینماها  و مانند آنها که حجم عمده اماکن و بناهای فرهنگی هنری در این آنها صورت بگیرد  مثل مساجد  سالن

تحيت  هایی که به عنيوان امياکن تياریخی    شود. دوم  مکانیاد می« فضاهای فرهنگی»گیرند و از آنها با عنوان دسته قرار می

 حفاظت و مراقبت بوده و تنها امکان بازدید آنها وجود دارد.

 چند مساله در خصوص اماکن و بناهای فرهنگی و هنری حائز اهمیت است؛ 

 هاضعف زیرساخت -1-3

های فرهنگيی  بسیاری از کارشناسان و فعاالن فرهنگی معتقدند که کمبود اماکن و بناهای فرهنگی و هنری برای انجام فعالیت

بارها از سوی آنان بیان شيده  « هاضعف زیرساخت»باشد. این امر با کلیدوا ه هنری مهمترین مساله مربوط به این بخش می و

تواند از آن بهره بگیرد مرتبط است. زیرا اعتقاد بر این اسيت  است. نکته قابل توجه به تناسب فضاهای موجود با جمعیتی که می

 ی نیازهای واقعی فعاالن عرصه فرهنگ و هنر باشد. تواند پاسخگوکه اماکن موجود نمی

  های موجودگیری درست از ظرفیترهعدم به -2-3

شود که حداقل فضاهای موجود نیز با مدیریت درستی در اختیار فعاالن فرهنگيی قيرار   در این خصوص نیز بر این امر تاکید می

های گیرند و استفاده از آن دارای محدودیتتیار اشخاص قرار میای در اخگیرد. برخی از فضاهای فرهنگی به صورت سلیقهنمی

های دولتی و عمومی است مختلفی برای عموم است. همننین در اینجا باید از فضاهایی یاد کرد که در اختیار نهادها و سازمان

آیيد.  دیگران نیز ممنوعیت به عمل می شود و بنا به دالیل مختلفی از استفادهای از آنها نمیو در بسیاری از اوقات هیچ استفاده

گيردد. زیيرا ایين    ها و نهادها با متولیيان فرهنگيی و هنيری برميی    بخش اصلی این معضل به عدم وجود تعامالت این سازمان

 توانست با تعامل مناسبی در اختیار فعاالن فرهنگی و هنرمندان قرار گیرد. های معطل مانده میظرفیت

یاری از آثار و ابنیه تاریخی کشور بدون آنکه حفاظت و مراقبت مناسبی از آنها صورت بگیرد در حيال  همننین باید گفت که بس

باشند. این امر در کنار استفاده اندن از ابنیه تاریخی موجود که تيوان جيذب گردشيگر را در صيورت     تخریب و از بین رفتن می

از کشور همواره بدون استفاده باقی بمانند. این در حيالی اسيت    های مناسب دارند  موجب شده تا سرمایه عظیمیایجاد جذابیت

های گردشگری مورد توجه هستند از کوچکترین امکان تاریخی خود برای جذب گردشگر استفاده که در کشورهایی که سیاست

 کنند.می

 عدم توزیع مناسب فضاهای فرهنگی -3-3

ضر کشور در تهران ساکن هستند اما بسیاری از آنها افرادی بودند کيه از  با آنکه بسیاری از هنرمندان و فعاالن فرهنگی حال حا

ها اسيت. مهمتيرین و بيا    ها به تهران آمدند. یکی از دالیل این مهاجرت نبود فضاهای فرهنگی مناسب در شهرستانشهرستان
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ت کيه بيه جيز یيک سيالن چنيد       اند. این در حالی استرین فضاهای فرهنگی و هنری موجود کشور در تهران قرار گرفتهکیفیت

دهيد کيه بيا وجيود     منظوره بسیاری از شهرستانها از یک سالن تخصصی مثالً برای سینما محروم هستند. این امير نشيان ميی   

 ای بر گسترش فضاهای فرهنگی  این مهم در اجرا تحقق نیافته است. های توسعهتاکیدات مختلف برنامه

شود و تنها تحت ای نمیت فضاهای فرهنگی و هنری توجهی به نیازهای واقعی منطقهدر کنار این مساله باید گفت که در ساخ

گیرند بدون آنکه از قبل نیازسنجی مناسبی های عمرانی تعریف شده و ساخت و ساز صورت میها پرو هعنوان توسعه زیرساخت

هيای  این مساله سبب شده است پرو ه گیری از یک فضای فرهنگی خاص صورت گرفته باشد.از ساکنین آن مناطق برای بهره

فرهنگی و هنری ناتمام بسیاری در اقصی نقاط کشور وجود داشته باشد و یا در صورت اتمام  استفاده فرهنگی و هنری از آنهيا  

 نشود.

 توجهی در معماری فضاهای فرهنگیبی -4-3

بهيره  رهنگيی از حيداقل معمياری ایرانيی بيی     به جز مساجد که دارای معماری خاص خود است  بسیاری از اماکن و فضاهای ف

هویتی در عذابند. این اسالمی هستند اما بناهای امروزین از بی_هستند. هر چند که ابنیه تاریخی گویای هویت فرهنگی ایرانی

مساله در مورد فضاهای فرهنگی به خصوص در شهرهای کوچک بسیار آشکار است. آنننان که در شيهر تيا حيدودی هویيت     

گردد کيه هيیچ یيک از    بومی پیداست اما برای آنکه تنها کاری انجام شده باشد و بنایی ساخته شود  فضایی ایجاد می فرهنگی

 های بومی را در خود ندارد.مولفه

بهره از معماری فرهنگی هستند  شود که نه تنها بیاز سوی دیگر بدون توجه به حریم برخی از ابنیه تاریخی  بناهایی ایجاد می

هيای  ای در قطيب هيای توسيعه  تر عدم موفقیت در تعدیل سیاستمنفی بر منظره ابنیه تاریخی دارند. حتی در سطحی وسیعاثر 

های ناتمام عمرانی در شهرهای زیارتی شده و بافت محلی و بومی شيهرها را  رویه و پرو هو سازهای بیزیارتی منجر به ساخت

 تحت تاثیر منفی قرار داده است.

 های تخصصیسالن کمبود -5-3

پذیرند. این سالنها باید دارای تجهیيزات و امکانيات خاصيی    های فرهنگی و هنری به صورت سالنی انجام میبرخی از فعالیت 

تر آثار موثر باشند. این در حالی است که بسیاری از فضاهای فرهنگيی و هنيری   باشند تا بتوانند در اجرای هر چه بهتر و جذاب

یار ضعیفی دارند و برای اجرای آثار موسیقیایی و یا نمایشی مناسب نیستند. دلیل اصيلی آن اسيت کيه ایين     موجود امکانات بس

 برند.ای نمیفضاها غالباً به صورت آمفی تئاتر و چندمنظوره هستند و از تجهیزات تخصصی بهره

 ریزیمسائل مربوط به سیاستگذاری و برنامه -4

توان بيه سيه بعيد اصيلی اشياره کيرد؛ مسيائلی کيه         ریزی در حوزه فرهنگ میی و برنامهدر مورد مسائل مربوط به سیاستگذار

 اند و مسائلی که معطوف به محیط سیاستگذاری هستند. راهبردی هستند  مسائلی که به ساختار سیاستگذاری مربوط
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 مسائل راهبردی -1-4

 ستگذارای فرهنگی اشاره دارد:این مسائل به نوع نگاه به حوزه فرهنگ و راهبردهای موجود برای سیا

 های اجراییتوجهی به پیوست فرهنگ در طرحکم 

 های سیاسی و اقتصادیدر سایه بودن فرهنگ در مقابل دیگر حوزه 

 عرضه محور بودن خدمات فرهنگی 

 های مربوط به مهندسی فرهنگیاجرایی نشدن سیاست 

 هانامشخص بودن وضعیت فقهی برخی از حوزه 

 ها اندازهای مربوط به جشنوارهشممبهم بودن چ 

 های مربوط به ذائقه فرهنگی ایرانیانابهام در سیاست 

 سیّالیّت راهبردها در عرصه فرهنگ 

 ضعف تئوریک در مورد اقتصاد فرهنگ 

 گذاریاولویت نداشتن فرهنگ در عرصه سیاستگذاری و سرمایه 

 هنگعدم شناسایی مقوالت اصلی برای سیاستگذاری در حوزه فر 

 های کالن فرهنگینامشخص بودن جایگاه هنرهایی چون تئاتر و موسیقی در سیاست 

 نامشخص بودن مرز دخالت و عدم دخالت دولت در عرصه فرهنگ 

 هایی چون تئاترایجاد نکردن فضای مناسب برای اثرگذاری هنر 

 و ابزار هایی چون برای دفع ضررنگاه نادرست در مدیریت دولتی بر هنر در استعاره 

 نبود یک استراتژی واحد فرهنگی در خصوص گسترش زبان فارسی در خارج از کشور 

 المللیهای فرهنگی بینفقدان نقشه جامع و اسناد ملی و راهبردی برای فعالیت 

 های فرهنگی در داخل و خارج از کشورنبود نگاه درآمدزائی در قبال فعالیت 

 ها و تهدیدهای جدید ها  فرصتالمللی ج. ا. ایران متناسب با ضرورتینهای فرهنگی بنیافتگی ظرفیتتوسعه

 الملل  جهان اسالم و منطقهدر عرصه بین

 های موقتهای فرهنگی از سیاستالمللی در بلند مدت و تبعیت فعالیتهای فرهنگی بینناپایداری سیاست 

 بصری و دیجیتال – های سمعینبود یک الگوی واحد نسبت به مالکیت در حوزه رسانه 

 ها و مطبوعاتبندی قانونی فراگیر و روزآمد از مفهوم رسانهنبود تعریف و دسته 

 های عملیاتی متناسب با هر بخشریزی راهبردی و برنامهفقدان برنامه 

 های کلی اشتغالنبود نگاه اقتصادی به حوزه گردشگری علیرغم تاکید سیاست 
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  های گردشگریاقتصادی مناطق محروم در عین برخورداری از جاذبهعدم اولویت گردشگری در توسعه 

 المللی در حوزه فرهنگنبود الگوی واحد نسبت به پیوستن به معاهدات بین 

 های فرهنگی و عدم شناسایی مسائل و مشکالت مرتبط با مولف در فرایند نشر و نوع تعامل آن با سایر بخش

 اجتماعی

 اندرکاران حوزه مد و لباس نسبت به الگوی واحد اسيالمی و ایرانيی   ین و دستنبود فهم مشترن میان مسئول

 پوشش

  در حوزه فرهنگ 44اجرایی نشدن اصل 

 مسائل ساختاری -2-4

 باشد:به ساختارهای عینی حوزه فرهنگ یعنی نهادها و سازمانهای این حوزه و ساختارهای قانونی آن مربوط می 

 ها و مسئولیت هریک از ارکان آنابهام در شخصیت حقوقی رسانه 

  ابهام و تردید در وضعیت حقوقی مساجد 

  قيانون برناميه چهيارم     114اجرایی نشدن بسیاری از قوانین و مقررات)اجرایی نشدن بندهای )ط( و )ی( ماده
 امه پنجم توسعه و ...(قانون برن 9های حمایت از اشتغال هنرمندان و بند ب ماده توسعه  سیاست

  به روز نبودن قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان 

 توجهی در استفاده از تجربیات دیگر کشورها در تدوین قوانین و مقررات حمایتیبی 

 های تعریف شده خود)تصدیگری نهاد سیاستگذاری(های متولی به کارویژهتوجهی دستگاهبی 

 های مورد نیاز تولید پوشانقانون به مد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به زیرساختتوجهی بی 

 های اجرایی برخی از قوانین حوزه فرهنگپایین بودن قابلیت 

 های موازی مجریگیرنده و تشتت در دستگاهتکثر  پراکندگی و تعدد دستگاهها و نهادهای تصمیم 

 فرهنگیهای روشن نبودن شرح وظایف دستگاه 

 المللیهای فرهنگی بینعدم انسجام و مرکز در سیاستگذاری  هماهنگی  هدایت  حمایت  و نظارت بر فعالیت 

 ها و اهداف کالنعدم تناسب میان سیاست 

 عدم رشد مناسب نهادهای متولی به اندازه گسترش فرهنگ و هنر 

 وزه فرهنگ و هنرنگر در تدوین و تصویب قوانین مرتبط به حفقدان دیدگاه جامع 

 گیر و مجریمشخص نبودن مرز تصمیم 

       نبود قانون کارآمد و روزآمد در خصوص حقوق و تکالیف ابزارها و مراکيز انتشيار و عرضيه رسيانه و سيازوکار
 هاارتباط ابزارها و مراکز مزبور با رسانه

 ها نسبت به ننده محتوا و رسانهکنگاران و حقوق تهیهنبود قوانین و مقررات در خصوص حقوق و تکالیف رسانه
 یکدیگر
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 هيا(   سيایت هيای بيرخط اینترنتيی)وب   هيای نوظهيور ماننيد رسيانه    نبود قوانین و مقررات مناسب برای رسانه
 های مخابراتی)پیامک(های مبتنی بر سامانهکاربرمحور)وبالگها و شبکه های اجتماعی( و رسانه

 هنری به دولت وابسته کردن هر چه بیشتر فرآیندهای تولید 

 مسائل محیطی -3-4

 شودسیاستگذاری فرهنگی مربوط می این مسائل مربوط به فضای

 های بومیای شدن جهانی و امکان حذف فرهنگشبکه 

 های فرهنگی و هنریریزیسازی برنامه فقدان رویکرد بومی 

 باشند و مترون ماندن برخی از یعدم توجه به هنرهای از یاد رفته و هنرهای محلی که در حال از یاد رفتن م
 های هنریگونه

 کوتاهی و غفلت در نگهداشت ذخایر مادی و معنوی فرهنگی 

 های فرهنگی موجود در حوزه فرهنگعدم توجه به ظرفیت 

 عدم توجه به عوارض امنیتی گستره فعاالن عرصه فرهنگ 

  غلبه مضامین بیگانه و غربیعدم توجه به مضامین مربوط به فرهنگ و هویت ایرانی ي اسالمی و 

 هيا و تحيوالت   شناسی  رصد و پایش فرهنگی مناطق مختلف جهيان و جریيان  شناسی  بومنارسایی در محیط
 المللفکری فرهنگی در عرصه بین

  عدم تناسب و تعادل منطقی میان قواعد حقوقی جامعه و ضرورتهای مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان
 آثار

 مربوط به نهادهای صنفی و غیردولتیمسائل  -5

کنند. نقش این نهادها در ابعياد  امروزه اصناف و نهادهای مدنی نقش تاثیرگذاری در فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی ایفاء می

 تواند مورد توجه قرار گیرد. در حاضر نهادهيای صينفی و غیردولتيی   ها میمختلفی چون تعیین  اجرا و نظارت بر اجرای سیاست

مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر فعال هستند مانند؛ خانه کتاب  خانه سینما  خانه تئاتر  خانه موسیقی  جامعه هتلداران  اتحادیيه  

 صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی  و ....

 درنظر نگرفتن جایگاه اصناف در فرایند سیاستگذاری فرهنگی -1-5

ای برای دولتمردان خواهد بيود. اميا در حيوزه    لت و صنف ذیربط خود کمک قابل مالحظهنقش اصناف در ایجاد رابطه میان دو

های اصناف در فرایند سیاسيتگذاری  ای که نسبت به این حوزه در نظام وجود دارد از فعالیتفرهنگ و هنر بنا به حساسیت ویژه

هيای فرهنگيی نظيام جمهيوری     در اجرای سیاسيت اند توانایی خود را شود. از سوی اصناف نتوانستهفرهنگی حمایت جدی نمی

ها فيراهم نیاميده اسيت.    اسالمی ثابت کنند و از سوی دیگر فرصت جدی نیز از سوی نظام برای این نهادها در اجرای سیاست

ریف های گاه و بیگاه میان اصناف فرهنگی و دولت خود نشان از آن دارد که هنوز رابطه میان این دو نهاد به درستی تعدرگیری
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 نشده است.

 فقدان نهادهای کارآمد صنفی -2-5

باشد که بسیاری از آنها در برخی از وظایفی که به آنها واگيذار شيده بيود    آننه که در مورد نهادهای صنفی مطرح است این می

در اجيرای هير    نتوانستند به خوبی عمل کنند. به عنوان مثال اتحادیه و اصناف بسیاری در حوزه فرهنگ فعالند اما غاليب آنهيا  

کنند. این کنند و اجرا را منوط به دریافت بودجه دولتی میبرنامه یا سیاستی ابتدا دست درخواست اعتبار به سوی دولت دراز می

-ها هستند که از آنها دریافت کمک مالی میدر حالی است که در کشورهایی که نهادهای صنفی مقتدری وجود دارند این دولت

هيا کميک فکيری و ابيزاری نماینيد. اميا در بيین        ها به دولتشود که در اجرای سیاستا بارها درخواست میکنند و حتی از آنه

نهادهای صنفی موجود در حوزه فرهنگ هیچ یک از توانایی مناسبی برخوردار نیستند و بدون کمک دولتی بسیاری از آنها رو به 

 گذارند.تعطیلی می

 یری از نهادهای صنفیگبرای بهرهنبود راهبرد مناسب  -3-5

هر چند نهادهای صنفی کارآمدی در کشور وجود ندارد  سیاستگذاران و مجریان فرهنگی نیز راهبردی مشخصی برای استفاده از 

توانست با یک برنامه ریزی میان مدت نهادهای صنفی کارآمدی را شکل بدهيد کيه   ظرفیت بالقوه این نهادها ندارند. دولت می

لت در مرحله اجرا باشد. به عنوان مثال در دیپلماسی فرهنگی دولت توجه اندکی نسبت به نهادهيای مردميی   یاور مناسب در دو

های بیشتری را بر دولت بار خواهد کيرد. همننيین در سيطح کشيور نیيز      کشورهای هدف دارد که این امر در بلند مدت هزینه

شتابند. اما ظاهراً هادهای مدنی به خوبی به یاری دولت میهای زیست محیطی و یا بهزیستی  نبرخالف حوزه فرهنگ در حوزه

شوند. دولت نه تنها در پی فعالسيازی ایين تيوان    گیری از توان نهادهای صنفی و مدنی میدر فرهنگ دالیل متعدی مانع بهره

-ر حالی که دوليت ميی  آورد. دهای آنان ممانعت به عمل مینیست گاه با مواجهه نادرست با چنین نهادهای از گسترش فعالیت

های مردمی را در سیاستگذاری فرهنگی مورد دور کند و هم بخشهای بیتوانست با یک راهبرد منسجم هم خود را از تصدیگر

 توانست با راهبرد اجرای سیاست عدم تمرکز آمادگی نهادهای صنفی فرهنگی را بخواهد.فعال سازد. به عنوان مثال دولت می

 مور نظارتیمسائل مربوط به ا -6

پذیرد. نهاد یا سازمانی بر مبنای قانون یا مقررات؛ آثاری کيه قيرار اسيت بيرای     نظارت در حوزه فرهنگ به چند گونه انجام می

کند؛ به یيک موسسيه    دهد و در صورت تشخیص سالمت اثر مجوز عرضه صادر میعموم عرضه شود را مورد بررسی قرار می

کند؛ با حضور در محل اجرای یک اثر ورت آنکه مشکلی نداشته باشد پروانه فعالیت صادر میگروه  انجمن یا فعالیت خاص در ص

هيای ميالی و غیرميالی از    شود؛ به صورت غیر مستقیم و با ارائه کميک یا فعالیت حاضر شده و بر اجرای صحیح آن نظارت می

ایی را خارج از بدنه دولت و از میان اصناف تشکیل های دیگر خود را کنترل کنند؛ نهادهشود تا جریانجریان خاصی حمایت می

 کند.و برخی از وظایف نظارتی را به آنها تفویض می

های رسمی به صورت غیررسمی نیز اجتماعاتی وجود دارند که اشکاالت فعالیت و خدمات را به دولت و نهاد در کنار این نظارت
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 کنند. را طرح می نظارتی مربوطه اعالن و خواسته خود برای اعمال نظارت

 ای بودن نظارتسلیقه -1-6

بسیاری از هنرمندان و فعاالن فرهنگی معتقدند که در برخوردهای نظارتی با آثار آنها سلیقه مدیران وقت اهمیت بسيیاری دارد.  

در میان قوانین  های قبل و بعد و یا یک مدیر با مدیر دیگر است. این درحالی است کهگیرد میان دولتای که صورت میمقایسه

توان یافت. مصوباتی چون قانون مطبوعات  ضوابط نظارت بر نمایش و و مقررات موجود  معیارهای مختلفی را برای نظارت می

صيدور   و ناميه بررسيی فیلمناميه   آییننامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه  های هنرهای نمایشی و آیینصدور پروانه  سیاست

  آئین نامه عرضيه و نميایش نوارهيای    ویدیو و صدور پروانه نمایش نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالیدینآی  پروانه فیلمسازی

ناميه  نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر خيدمات مسيافرتی  آیيین   ویدیویی  ضوابط اختصاصی ارائه خدمات سفرهای دربستی  آیین

خدمات مسافرتی  سیاحتی جهانگردی و زیيارتی و چنيدین قيانون و     نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتراماکن عمومی  آیین

اند و مصوبات خرد و کالن دیگيری  مقرره دیگر که به صورت خاص به تعیین معیارهای نظارتی بر حوزه فرهنگ و هنر پرداخته

 ته انگشت گذاشت:توان به نوعی بر چند نککه در حوزه فرهنگ و هنر ساری و جاری هستند. با این شرایط  در اینجا می

روشن نبودن معیارهای نظارتی: این بدان معناست که معیارهایی برای نظارت وجود دارد  اما این معیارها چندان روشن و صریح 

ای خوانش خود را از آن معیارها دارد و های نظارتی را تعیین کند. هر مدیری در هر دورهنیستند که به صورت سیستماتیک  رویه

 کند.د احکام نظارتی را صادر میبا خوانش خو

جامع نبودن معیارهای نظارتی: از سوی دیگر امکان دارد که با وجود آنکه معیارهایی هست اما این معیارها از جامعیت مناسيبی  

 های موجود در عرصه تئاتر را پوشش دهند. لذا در مواردی که معیار نظارتی مشخصیها و واکنشبرخوردار نیستند تا همه کنش

هيای مختليف سیاسيی هسيتند      شود. و بالتبع مدیرانی که از طیفوجود ندارد  سلیقه مدیران برای اعمال نظارت وارد عمل می

 کنند.های مختلف خود را اعمال میشیوه

توجهی مدیران نسبت به معیارهای نظارتی: شاید برخی از مدیران بنا بيه دالیيل شخصيی یيا سیاسيی چنيدان تيوجهی بيه         بی

پردازنيد کيه بيی    های فردی و جمعی خود به اعمال نظارت میای نظارتی نداشته باشند و تنها مبتنی بر عالیق و دیدگاهمعیاره

 کند  رویه متفاوتی خواهد داشت.شک با مدیری که بر اساس معیارهای تعیین شده عمل می

گی و هنرمندان خواهد بود. از آنجيایی کيه   اگر هر یک از این مفروضات درست باشد  موضع لغزان نظارت به ضرر فعاالن فرهن

های مختلف را با خود به همراه خواهيد آورد کيه   شوند  این تغییرات سلیقهمدیران در وضعیت کنونی دچار تغییرات بسیاری می

نتیجه آن نا مشخص ماندن این موضع است  که معیارهای خوبی و بدی کدام است؟ یکی از نخستین آثيار ایين مسياله سيوق     

 تن افراد به سوی فعالیت زیرزمینی است.یاف
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 موردهای بیوجود نظارت -2-6

پيذیرد. بيرای برخيی از ایين نهادهيا و      نظارت بر عرصه فرهنگ و هنر در حال حاضر توسط چندین نهاد و سازمان انجام ميی  

این نظارت را وظیفه خيود   ها وظیفه صریح مطابق قانون درنظر گرفته شده و برخی دیگر نیز به صورت ضمنی ورود درسازمان

هيا  ها  آننه اهمیت دارد این است که ناهماهنگی در نحوه ورود بيه ایين نظيارت   دانند. فراغ از بجا یا نابجا بودن این نظارتمی

اهمیت بیشتری دارد. به این معنا که یک نهاد دولتی یا حکومتی جریان و فرایند موجود را در عرصه ارائه یيک اثير فرهنگيی و    

کند مورد تایید قرار داده و از آن حمایت هم کرده است  اما نهاد دولتی یا حکومتی دیگر با چنان شدتی با آن برخورد می هنری

 که گویی یک مساله حاد امنیتی در حال رخ دادن بوده  که باید به شدت مانع از آن شد.

های مختلفی از معیارهيای موجيود و بایسيته    نکه  قرائتاز این جهت  باید به یک خالء بنیادی در این مساله اشاره کرد و آن ای

هایی که گاه ناشی از عدم درن مشترن از برخی آورد. قرائتهای اینننین متفاوت را به همراه مینظارتی وجود دارد که واکنش

دهای فرهنگيی و  هيا و فرایني  مفاهیم اولیه در حوزه حکومتداری و فرهنگ است و گاه نیز ناشی از عدم فهم درسيت از جریيان  

هنری. هر دو این حاالت سبب خواهد شد تا فضای فرهنگ و هنر دچار یک سرخوردگی مزمن شده و فعاالن میان آننه بایيد  

 باشد و آننه که هست هینگاه به درن درستی نرسد.

 ضعف نهادهای صنفی در نظارت -3-6

از دولت اسيت. اميا در عرصيه فرهنيگ و هنير ایيران        تردر بسیاری از کشورها نقش نهادهای صنفی در نظارت بسیار پررنگ 

ها به اصيناف  کنند. اگرچه از سوی دولت برخی از نظارتنهادهای صنفی بنا به دالیل مختلفی در عرصه نظارت موثر عمل نمی

فاده واگذار شده اما این نهادها از فرصت فراهم آمده برایشان هم برای تقویت خودشان و هم برای کمک بيه صينف خيود اسيت    

 کنند.درستی نمی

 مبهم بودن برخی از معیارها -4-6

رسد برخی از آنها نیاز بيه بيازنگری داشيته باشيند. بيه      با آنکه قوانین و مقررات متعددی برای نظارت وجود دارد اما به نظر می 

انتشيار آن و خيدمات   هيای تهیيه محتيوا)خبرگزاری  تحریریيه( از     عنوان نمونه الزم است در نظارت بير حيوزه رسيانه فعالیيت    

 مرتبط)تفکیک خبرگزاری از تحریریه( از یکدیگر تفکیک شده و معیار نظارتی مربوط به هر کدام تعیین گردد. 

 مسائل مربوط به امور اجرایی -7

باشد. به اعتقاد کارشناسان در عرصيه فرهنيگ شيرایط اجرایيی نميودن ایين       ها از مراحل مهم سیاستگذاری میاجرای سیاست

 ها با مسائل متعددی روبرو است. این مسائل از چند جهت مورد توجه است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.سیاست

 انسانی مدیریتی و کارشناسی ضعف در نیروی -1-7

باشيد. ابعياد مختليف    های مدیریتی و کارشناسی مربوط مییکی از مهمترین مسائل اجرایی به وضعیت نیروی انسانی در عرصه
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گردد و از سوی دیگر به عدم جذب نخبگان و کارشناسان در بدنيه اجرایيی   مساله از یکسو به تغییرات مدیریتی مکرر برمی این

هيا   شود. نبود یک سیستم مبتی بر اصول ثابت سیاستگذاری باعث شده است تيا هميراه بيا ميوقتی بيودن ميدیریت      مربوط می

هيای فنيی و تخصصيی عاميل     رند. موقتی بودن مدیران فرهنگی در قسيمت ای مورد توجه قرار بگیها به صورت سلیقهسیاست

های فرهنگی است. گاه مدیران غیرمتخصصی که خارج از ضوابط استخدامی استاندارد وارد اصلی پایین بودن کارآمدی دستگاه

 شوند  مزید علت هستند.سیستم مدیریتی می

های مختلفی چون وقف  دیپلماسی ربوط به بدنه تخصصی در حوزههمننین از سوی کارشناسان گفته شده است که نیروهای م

هيای مربوطيه چنيدان تميایلی نیيز بيه اسيتفاده از نخبگيان در         فرهنگی  رسانه و گردشگری دارای ضيعف هسيتند و سيازمان   

 های خود ندارند.مجموعه

 هاموازی کاری -2-7

گيردد کيه در   هيایی برميی  رهنگی است. این امر به ناهماهنگیاز دیگر مسائل اجرایی موازی کاری میان سازمانها و نهادهای ف

های فرهنگی و هنيری در خيارج از کشيور در    های فرهنگی وجود دارد. این مساله در حوزه اجرای برنامهاجرای برخی از برنامه

انی ميورد نیياز   راستای دیپلماسی فرهنگی  عدم هماهنگی میان وزارت علوم و وزارت فرهنگ برای تربیت و جذب نیروی انسي 

-در حالیکه یک نهاد دولتی برای یک اثر مجوز صادر نمی-های فرهنگی و هنری  صدور مجوز برای آثار فرهنگیبرای فعالیت

دهد)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیما یا حوزه هنری(  نامشيخص بيودن حیطيه    کند  نهاد دیگری به آن مجوز می

 شود.نند آنها بسیار دیده میوظایف دستگاهها و نهادها و ما

 های اطالعاتی و آماریبودن بانك نامناسب -3-7

اطالعات و آمار مهمترین ابزار برای سیاستگذاری هستند اما در حوزه فرهنگ این امر بسیار نامناسب است و توجه اندکی به آن 

اند اما دستگاهها چندان رغبتی در تولید آمار و ید داشتهشود. قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین دیگر بر این امر بارها تاکمی

-ها کمتر مبتنی بر واقعیتآورند و این موضوع سبب شده تا سیاستاطالعات مورد نیاز خود برای سیاستگذاری خود فراهم نمی

ار نیسيتند. حتيی در   های فرهنگی باشد. از سوی دیگر حداقل آمارهای موجود نیز از جامعیت مناسب برای سیاستگذاری برخورد

های آماری مناسبی در این حوزه وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشيد چنيدان مطليوب ميدیران بعيدی      مواردی هم شاخص

شيود. در حيوزه هنير     نخواهد بود و دوباره مورد بررسی قرار گرفته و عدم پیوند میان آنهيا باعيث تضيعیف تحلیيل کيالن ميی      

یراه فرهنگی  مساجد  اماکن دینی و مذهبی و ... این ضيعف وجيود دارد و سیاسيتگذاران از    های اقماری(  مگردشگری)حساب

طالع هستند. بعد دیگر این مساله به مشخص نبودن متولی تهیه آمار و اطالعات در برخيی از  وضعیت و امکانات بالقوه خود بی

 شود  که قابل توجه است.ها مربوط میحوزه

 قوانین و مقرراتدر اجرایی کردن  ضعف -4-7

تواند داشته باشد. بخشی از این مساله به خود قوانین و مقيررات بيه دلیيل    عدم اجرا شدن قوانین و مقررات عوامل مختلفی می
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شيود؛  هيای اجرایيی مربيوط ميی    گردد و بخش عمده دیگر آن بيه بخيش  نامناسب بودن و عدم توجه به ملزومات اجرایی برمی

ی متولی  نبود نیروی متخصص برای اجرا  تغییرات مدیریتی بدون ضابطه  تغییر در وظیفه سازمانها های میان نهادهاناهماهنگی

شود  نامشخص بودن حیطه وظایف دستگاهها از ستادی به صف توسط مدیران سازمان که منجر به ضعف در اعمال نظارت می

  از جمله عواميل اجرایيی در عيدم اجيرا شيدن قيوانین و       گیرو نهادها و وانهادن امور به دیگران  کارمندزدگی نهادهای تصمیم

 مقررات هستند.

 مسائل مربوط به امنیت شغلی فعاالن فرهنگی -8

امنیت شغلی فعاالن فرهنگی ناظر بر چند بعد است که مهمترین آنها عبارتند از؛ رعایت حقوق مادی و معنوی فعاالن فرهنگيی  

هيای مربوطيه  حفيظ حرميت  منزليت و شيالن فعياالن  و لحياظ نميودن          نها و بیميه و هنرمندان و آثار آنها   تامین اجتماعی آ

 های خاص شغلی ایشان.وضعیت

 نامشخص بودن وضعیت حقوقی قراردادهای فعاالن فرهنگی -1-8

رمایيان  گردد که بسیاری از هنرمندان  نویسندگان و فعاالن فرهنگی در مبادالت با یکدیگر و یا کارفاین مساله به این امر برمی

شيود.  ميا بيین ميی   خود یک قرارداد مشخص و روشن ندارند و به اعتقاد آنها در اکثر اوقات یکجانبه بوده و باعث اختالفات فی

برخی نیز معتقدند به خصوص نویسندگان معتقدند که از طرف ناشران حقوق یکسان برای تمام نویسندگان و مترجمین رعایيت  

ای)تیي(( تهیيه شيده و در اختیيار     بوط به این فعاالن مدعی هستند که قراردادهای نمونيه شود. هرچند نهادهای صنفی مرنمی

اند. از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز چنین قراردادهایی را تهیه کيرده و در ميواردی کيه    اعضای خود قرار داده

 کند.خود طرف قرارداد با هنرمندان است از آن استفاده می

شود این است که در اینجا به عنوان یک بعد مهم از مساله باید به آنتوجه کرد و بیشتر به حوزه هنرمندان مربوط میای که نکته

آید که به اعتقاد هنرمندان بخشی بخشی از حقوق آنها از ایين طریيق بيه    در قانون کار هنر به عنوان یک شغل به حساب نمی

 آید و قابل دفاع نخواهد بود.دست نمی

 عایت قوانین مربوط به حقوق معنویعدم ر -2-8

رود و همواره از آن به عنوان یکی از موارد روشن های فعاالن فرهنگی و هنرمندان به شمار میاین مساله یکی مهمترین دغدغه

بير   کنند. این در حالی است که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و ... صراحت کياملی تضییع حقوق مسلم خود یاد می

های دولتی و رسمی ای مهم پابرجاست. از یکسو اعتقاد بر این است که رسانهحفظ حقوق آنان دارد اما همننان به عنوان مساله

گیرند و از سوی دولت نیز تکثیر غیرمجاز آثار فرهنگی و مانند صدا و سیما و اپراتورهای شرکت مخابرات این حق را نادیده می

ب سود و یا غیر آن شیوه دیگری از ضایع کردن این حق است. در مواردی هم حتيی از سيوی   هنری توسط اشخاص برای کس

گیيری غیرقيانونی از   گیرد  به خصوص وقتی که بهرهفعاالن ادعا شده است که در محاکم قضایی این حق مورد توجه قرار نمی

ردد. همننین الزم است گفته شود که در کشور و در گتر میشود  ابعاد مساله عمیقانگاری نمیای جرمموسیقی در فضای رایانه
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فرهنگ عمومی مردم چندان تمایلی نسبت به استفاده از آثار اصل)اورجینال( وجود ندارد و این امر خود بر تضییع حقوق صاحبان 

 اثر موثر است.

 هنرمندانای برای فعاالن فرهنگی و ضعف نظام بیمه -3-8

هيای بیميه   ص بیمه هنرمندان ابتکاراتی را به عمل آورد و قبيول کيرد بخشيی از هزینيه    طی چند سال اخیر که دولت در خصو

هنرمندان و فعاالن فرهنگی را بپردازد. ظاهراً برای اجرای این عمل در مواقعی با مشکل تامین اعتبار مواجه بوده است  چنانکه 

گيردد کيه سيازوکار    ز این مساله به این موضوع برمیبرای بیمه فعاالن قرآنی مدتهاست که عضو جدید گرفته نشد. اما بخشی ا

ای مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسيالمی قيرار   موجود برای بیمه فعاالن باعث شده است برخی از آنان زیر پوشش بیمه

 نگیرند. با اینحال مشکل تامین اعتبار مهمترین مساله برای این موضوع است.

 ن فرهنگی و هنرمندانسبت به فعاالنگاه نامناسب ن -4-8

با آنکه از سوی رهبران جمهوری اسالمی همواره بر حرمت و اهمیت فرهنگ و هنير تاکیيد شيده اميا نسيبت بيه ایين افيراد          

های خاص سیاسی خود کيه  گیرد. چنانکه در مواردی بسیاری برخی از فعاالن به خاطر دیدگاهای صورت میبرخوردهای دوگانه

شوند  و نظام ندارد از امکانات دولتی که برای حمایت از همه فعاالن در نظر گرفته شده محروم می چندان اهمیتی هم در کلیت

 یابد.شود  شدت میکنند. این موضوع گاهی که به صورت ابزاری از آنان استفاده میحرمتی میاحساس بی

 ئل مربوط به امور مالی و مالیاتیمسا -9

ها  دوم عطوف به چند حوزه است؛ حوزه نخست اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد زیرساختمسائل مالی و اعتباری حوزه فرهنگ م

هيای ميدیریتی از حيوزه    اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از فعاالن فرهنگی و هنری  سوم اعتبارات مورد نیاز بيرای پیشيتیبانی  

 فعاالن فرهنگی به دولت مربوط است.  فرهنگ و هنر. مسائل مالیاتی نیز به نحوه بازپرداخت بخشی از درآمدهای

 کمبود اعتبار حوزه فرهنگ -1-9

ای که در امور مالی و اعتباری حوزه فرهنگ بارها از آن یاد شده  کمبيود اعتبياراتی اسيت کيه بيه ایين حيوزه        مهمترین مساله

خيود را نیيز از هميین حيوزه      شود. این درحالی است که هم دولتمردان و هم عموم جامعه بیشترین مطالباتاختصاص داده می

توان فهمید که سهم کل فصل فرهنيگ و  درنظر گرفته شده می 1394ای که برای سال دارند. با یک بررسی مختصر در بودجه

درصد است. در بهترین حالت اعتبارات حوزه فرهنيگ   1.9های جمعی و گردشگری از بودجه عمومی کل کشور تنها هنر  رسانه

درصد برسد. این کمبيود اعتبيار باعيث     2.97توانسته بود به  1391سالمی تا کنون تنها در قانون بودجه سال از ابتدای انقالب ا

 شود که باید در جهت توسعه فرهنگ به مرحله اجرا برسند.هایی میضعف جدی در برنامه

 های خاصدم تامین اعتبار در حوزهع -2-9

هایی که به عنوان پایيه بيرای اقيدامات    یابد. فعالیتارند که این امر تحقق نمیهای فرهنگی نیاز به تامین مالی دبرخی از حوزه
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هيای جدیيد   گیری کارگروهی برای مد و لباس و تولید طيرح آینده است و در حال باید از آن حمایت کرد. به عنوان مثال شکل

باشد  زیرا در حال حاضر تولیيد نهيایی   ها میرحمتناسب با فرهنگ نیازمند اعتبار الزم برای رساندن به مرحله تولید انبوه این ط

بسیار گران است و امکان توزیع گسترده آن فراهم نیست. همننین باید به اعتبار الزم برای برخی از موقوفات کشور اشاره نمود 

موسيیقی در مرحليه   گیيرد و یيا اقتصياد    اندازی این موقوفات نیازمند اعتبار است  اما به دلیل کمبود اقدامی صورت نميی که راه

فقيدان  نخستین خود نیازمند اعتبار برای حرکت چرخه اقتصادی آن است که اعتباری اندن در اختیار است. در اینجيا بایيد بيه    

هایی خاص فقيط هزینيه   ریزی یکپارچه در مصرف اعتبارات نیز اشاره کرد. چرا که در این فقدان اعتبارات اندن در حوزهبرنامه

 رسد.ها نمیوقعی به دیگر حوزهشود و در هیچ ممی

 ها از حوزه فرهنگایی برای حمایتنبود پشتوانه اجر -3-9

در مواردی قانون مصوبی برای اجرای یک برنامه وجود دارد و سازوکارهای تامین اعتبار نیز مشخص شده است  به عنوان مثال   

بوطه شده است  اما در عمل بسيیاری از بانکهيا از ایين امير     ها ملزم به در اختیار گذاشتن وام و تسهیالت به متقاضیان مربانک

کنند. این امر در مورد موقوفيات و  زنند و یا در ارائه تسهیالت بسیار سختگیرانه عمل کرده و فرایند آن را طوالنی میسرباز می

یی است که باید پس از تصویب های اجراهای گردشگری بارها از سوی کارشناسان بیان شده است. این امر نیازمند پشتوانهطرح

های بخش خصوصی در فرهنگ این مهيم در  گذاریقانون شکل بگیرد. همننین با وجود تاکیدات قانونی بر حمایت از سرمایه

هيای  گذاریگیرد و نهادهای متولی در ایجاد سازوکارهای تشویقی برای جذب سرمایهمرحله اجرا چندان مورد حمایت قرار نمی

 کنند.ولتی چندان با جدیت برخورد نمیهای غیردبخش

 مشکالت مربوط به امور مالیاتی -4-9

هيای مختليف هنيری    قانون  تمام هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند که با جزییات از شياخه  139ماده « ل»طبق بند  

ارشاد اسالمی برای بهره بردن از این مشمول این قانون نام برده شده است. در قانون شرط دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و 

تسلیم اظهارنامي  مالیياتی در   »قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که  (119)اده ( م2در تبصره )بینی شده است. معافیت پیش

 «.موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است

باشد که جهت محاسبه مالیات به اداره دارایی ارایه کت یا شخص میاظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی یک سال کاری شر

 یا حقیقی شخص خوداظهاری روش در. گردد¬می محاسبه الرأسعلی یا و خوداظهاری صورت دو به مالیات ایران در .گرددمی

کارشناسيان   و ممیيزین  آنکيه  بی نماید پرداخت مالیات باید مقدار چه و داشته درآمد مقدار چه که نمایندمی اعالم خود حقوقی

 کرده تکمیل ایاظهارنامه منظور این برای. باشند داشته توجهی قابل دخالت مالیات  دریافت و محاسبه در مالیاتی امور سازمان

 مالیيات  مبليغ  مالیاتی  معافیت کسر از پس و باشدمی … و کارمندان حقوق و استهالن و هزینه کل و درآمدها کل شامل که

 از تخليف  عدم و مدارن بودن کامل و مطالب صحت شرط به نیز مالیاتی امور سازمان کارشناسان. گرددمی محاسبه نیز سالیانه

 در. نمایيد ميی  دریافيت  را شيده  محاسبه مالیات آن به توجه با و قرارداده پذیرش مورد را آن...  و اظهارنامه و دفاتر ثبت قوانین
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 را مالیيات  الرأسعلی صورت به مربوطه ممیز مالیاتی  امور سازمان به آن ارایه عدم یا و مالیاتی اظهارنامه پذیرش عدم صورت

 .باشد می مالیات پرداخت مالن مالیاتی امور سازمان کارشناس و ممیز نظر و نمایدمی اعالم مؤدی به و نموده محاسبه

ول به کار هستند  دفتر و یا کارناميه ميالی کيه    اما مساله اصلی در این است که بسیاری از هنرمندانی که به صورت فردی مشغ

اليرأس  مطلوب سازمان امور مالیاتی باشد  ندارند. این امر سبب شده تا در بسیاری از موارد مالیات ایين افيراد بيه صيورت عليی     

 شوند. شود و هنگام مواجهه با امور حقوقی خود با مشکل روبرو میمحاسبه می

هنرمندان فعال کرده که در پی رفع موانع پيیش رو   پیگیری معافیت مالیاتی هایی برایرگروهکاوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 هستند.

 ل مربوط به آموزش و پژوهش فرهنگیمسائ -11
های فرهنگی و هنری کمتر مورد توجه بوده است. پژوهش شامل دو بخش آموزش و پژوهش در حوزه فرهنگ در سیاستگذاری

شگاهی است. آموزش عالوه بر دانشگاهی و غیر دانشگاهی بودن دارای دو بعد رسمی و غیر رسيمی  اصلی دانشگاهی و غیر دان

شود. زیرا بسیاری از موسسات خارج از نهادهای رسمی و دانشگاهی در حوزه آموزش فرهنگ و هنر موثرتر از فضياهای  نیز می

 کنند.رسمی عمل می

 نبود راهبرد کالن در پژوهش و آموزش هنر -1-11

گردد که راهبرد کالن مشخصی کی از مهمترین مسائلی که هم به حوزه آموزش مربوط است و هم پژوهش  به این امر برمیی

شيود بيی آنکيه اثير     های مختلفی از سوی نهادهای مربوطه انجام میها وجود ندارد. هر ساله پژوهشسازی برنامهبرای اجرایی

های خوبی در زمینه فرهنگ صيورت  توان انکار کرد که گاهی پژوهشد نمیمشخصی برای حوزه فرهنگ داشته باشند. هر چن

انجاميد. در خصيوص آميوزش نیيز نبيود راهبيرد منجير بيه آن شيده کيه           گیرد و به حفاظت از برخی از آثار فرهنگيی ميی  می

ی به این موضوع شيود  آنکه توجهشوند بیها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی فارغ میتحصیلکردگان بسیاری از دانشگاه

که صنعت فرهنگی کشور به این تعداد نیروی متخصص نیاز دارد و یا توان جذب آنها وجود دارد. و از هميه مهمتير اینکيه آیيا     

های آموزشی در مراکز آموزشی است. همه این موارد نیازهای تخصصی واقعی در کشور و در حوزه فرهنگ به همین تعداد رشته

 تراتژی مشخص است.ناشی از نبود یک اس

  هنگیضعف ارتباط میان دانشگاه و حوزه سیاستگذاری فر -2-11

رود در های آنننان کيه انتظيار ميی   ها مکان اصلی تولید علم و عالم برای سیاستگذاری هستند. در حال حاضر دانشگاهدانشگاه

از ارتباط دانشگاه و صنعت سخن به میيان   کنند. بارهاعملیاتی سازی این دو کارکرد خود برای حوزه فرهنگ درست عمل نمی

توانند از طریيق دانشيگاه ميورد    آمده اما از رابطه دانشگاه و حوزه فرهنگ کمتر گفته شده است. بسیاری از مسائل فرهنگی می

 های کاربردی مناسب به یاری سیاستگذاران بیایند. بررسی قرار گرفته و با طرح تئوری

ها باید بیرون بیاید اما به ظاهر ورد نیاز برای عرصه مدیریت و اجرای فرهنگ از دل این دانشگاهاز بعدی دیگر نیروی انسانی م
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این امر چندان دغدغه سیاستگذاران آموزشی نیست و تا کنون به نظر کارشناسان مکانیسم و تعریف تخصصی آکادمیکی بيرای  

 تربیت نیروی انسانی برای کار فرهنگی ارائه نشده است.

 هاروز نبودن آموزش به -3-11

شود نتوانسته هایی که این روزها در موسسات و مراکز دولتی و غیردولتی آموزشی برای فرهنگ و هنر ارائه میبسیاری از آموزه 

های جدید خود را به روز کند. این مساله سبب شيده تيا هنرمنيدان    با سنت پیوند مستحکمی ایجاد نماید و از آن سو با فناوری

المللی رقابت داشته باشند. این در حالی است که اگر اینان تی به دلیل باال بودن قیمت آثارشان نتوانند در بازارهای بینصنایع دس

شدند  قیمت تمام شده تولیداتشان را کاهش دهنيد. ایين امير در ميورد     های جدید آشنا میهای و تکنیکتوانستند با فناوریمی

 ند.کدیگر کاالهای فرهنگی هم صدق می

 هاها و پژوهشمحور نبودن آموزشمساله -4-11

های امروز ما تمایلی به پرداختن به مسائل اصلی حوزه فرهنگ ندارند و در پی یافتن ها و پژوهشبنا به دالیل مختلفی آموزش

-ش بسیاری میهای مناسب برای مسائل روز نیستند. مسائل مهمی که در دستور کار سیاستگذاران فرهنگی است  و تالحلراه

شيود  اميا   هيای مناسيبی انتخياب نميی    حيل های دانشيی راه های مناسب پیدا شود و غالباً هم به دلیل محدودیتحلشود تا راه

روزمرگی فرایندهای آموزشی و پژوهشی باعث شده وارد این جریان نشوند. با آنکه بارها از سوی مسئولین دانشيگاهیان بيرای   

 اند اما این مهم تحقق نیافته است.نده شدهکمک به سیاستگذاری فراخوا

 فرهنگ عمومیمسائل مربوط به  -11

شود. هر چند ها میها  آداب و رسوم  کردارها و رفتارها و اعتقادات انسانای است که شامل آئینفرهنگ عمومی حوزه گسترده

ئل مربوط به فرهنگ عمومی تحقیقات شود. در خصوص مسامترادف با فرهنگ نیست اما بخش غیرمادی فرهنگ را شامل می

 گیرد اما در اینجا به چند مورد از مهمترین آنها اشاره خواهد شد.بسیاری صورت گرفته و می

پیش از پرداختن به مسائل فرهنگ عمومی الزم است به دو نکته مهم اشاره شود. نکته اول مربوط به اثرات گسترش تعامالت 

شود. بین دو این نکات مرز ورهای جهان است و نکته دوم به مقوله تهاجم فرهنگی مربوط میفرهنگی میان ایرانیان و سایر کش

بسیار ظریفی وجود دارد که تعیین و شناسایی آن اثر بسیاری بر نوع سیاستگذاری فرهنگی و هنری دارد. در تعامالت فرهنگيی  

امالت خود هستند و بيا تولیيد کاالهيا و آثيار بيه عرضيه       های خود سعی در ایفای نقشی موثر در تعها با شناسایی تواناییدولت

بینند پردازند. اما در تهاجم فرهنگی با توجه به آنکه سیاستگذاران خود را در مواجهه با یک هجمه فرهنگی میفرهنگ خود می

این در وضيعیت فعليی   هایی اتخاذ نمایند که درصدد دفع تهاجم و مقابله با آن هجمه باشد. بنيابر تالش خواهند کرد تا سیاست

کشور ما شناسایی مسائل فرهنگ عمومی مبتنی بر نوع نگاه سیاستگذاران و کارشناسان از این دو مقوله است کيه خيود بيرای    

کند. به همین خاطر بدون آنکه در جانب یکی از این مقوالت قرار بگیریم و یا آنکه یکيی را بيه نفيع    تحقیق کار را مشکلتر می
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باشد. اما استفاده از این ظرفیت با توجه به آنکه راهبردهای های فرهنگی و هنری موجود در کشور در حد بسیار زیاد میظرفیت

وان موجود در هنرهایی چون سینما و موسیقی اميروزه در راسيتای   تبرند  معطل مانده است. خرد کشور هنوز در ابهام به سر می

دسيتانه بير   گسترش تعامالت و مقابله با تهاجمات دستخوش اشيتباهات سیاسيتگذارانه اسيت و بيیش از آنکيه رویکيرد پيیش       

 کند.ها را تعیین میها حاکم باشد  رویکردی انفعالی و واکنشی است که خطوط سیاستسیاستگذاری

 های فرهنگیوهای رفتاری و ذائقهیر در الگتغی -2-11

تواند منشاء بسیاری داشته باشد  یکی از مسائل مهم فرهنگ عمومی تغییر در الگوهای رفتاری ایرانی است. این تغییرات که می

 شود که چندان با نظام جمهوری اسالمی سينخیت نيدارد. تميایالتی کيه بيه سيوی      امروزه باعث پیدایش رفتارهای خاصی می

ها و محتواهایی خياص هنيری کيه بيه تعبیير      استفاده از کاالهای فرهنگی غیرایرانی و غیرمجاز وجود دارد  و یا پذیرش سبک

توجه بود. تغییير الگوهيای   توان نسبت به آن بیآید  موضوعی است که نمیبه شمار می« های فرهنگیاُفت ذائقه»کارشناسان 

که همراه با تبلیغ نامناسيب آن اسيت    -اسالمی  -واحد و متعین از الگوی برتر ایرانی  مربوط به روابط خانوادگی  نبودن الگوی

مبياالتی و تيک بعيدنگری    انگاری  بیاثرپذیری از الگوهای اجتماعی سطحی و ظاهری چه از داخل و چه خارج از کشور  سهل

اسب بیگانگان در تقویت الگوهای مطلوب خود و گذاری منهای تبلیغی کشور نسبت به الگوهای برتر دینی و ملی  سرمایهرسانه

 عوامل دیگر بر گسترش ابعاد این مساله موثر هستند.

 ثیرگذاری یکسویه اقتصاد بر فرهنگتا -3-11

توجهی سیاستگذاران نسبت به حوزه فرهنگ که منجير بيه   های اجتماعی تعامالت مختلفی وجود دارد اما بیاگر چه میان نظام

های اقتصادی به راحتی بر حوزه فرهنگی موثر باشند. این شرایط سبب شده اعث گردید تا شرایط و بحرانمظلومیت آن شده  ب

شود. از سيوی  های فرهنگی منابع مالی مورد نیاز تامین نگردد و از اعتبارات این حوزه در وهله اول کاسته میدر اجرای سیاست

شود. در حالیکيه سيالیان درازی   ی بر جامعه همیشه مغفول واقع میدیگر ظرفیت موجود در فرهنگ برای کاهش اثرات اقتصاد

فرهنگ ایرانی و اسالمی تحت لوای دین توانسته بود هم  به توفیقات عالیه اقتصادی برسد و هم توانسته بود شرایط سيخت و  

هادهای سیاسيتگذار اقتصيادی   بحرانی را برای مردم قابل تحمل سازد. این دو کارکرد امروزه به صورت بسیار ابتدایی از سوی ن
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