
1 

 

 تعالی  بسمه

 

 

 

 

 

 

 آفرینپیش طرح ملّی رویدادهای مشارکت
 

 

 

  بازآفرینی دریچه   از  و پاسداشت فعال اصالت های فرهنگی ملی تهویّ ، اجتماعی نشاط تقویت

 آفرین مشارکت های« رویداد» احیای  و ی محلّ هایت ظرفیّ

 

 

 

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

 ه.ش  1401مهرماه 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 مقدمه

  زمینه   و  کرده  هموار  را  جوامع  پیشرفت  مسیر  تواندمی  که  موضوعی.  است  حکومت  وظایف  از  یکی   اجتماعی  امید  و  نشاط  ایجاد

  دشمنان   که  چرا  است  برخوردار مضاعفی  اولویت  از  ایران  امروز  جامعه   در  وظیفه  این .  سازد  مسدود  و  محدود  را  مختلفهای  بحران

 مسئله   ،مقدمه  این   با.  کنندنمی  فروگذار  ایرانی  جامعه  در  سرخوردگی  و  ناامیدی  یأس،  ایجاد  برای  تالشی  هیچ  از  بوم  و  مرز  این 

 فضای   یک   در  آینده   به  نگریمثبت  و  امید   ایجاد  و  شی یدنامنفی  اتمسفر  از   جامعه   ساختن   خارج   چگونگی  طرح پیشنهادی  این  اصلی

 .است دسترس در و ملموس

 : که  بدهیم پاسخ زیر سئواالت به باید مهم این  تحقق برای

 ؟های رایج چیستو تفاوت آن با سایر صورت دارد موضوعیت « رویداد» طرح  چرا -الف

 ارتباطی با فرهنگ عمومی دارد؟  چه   « رویداد» طرح -ب

 ؟ با هویت ملی دارد ارتباطیچه    مزبور هایظرفیتو  چیست   « رویداد» خلق برای محلی های هویت ظرفیت -ج

 های آن دارد؟عمومی و مأموریت فرهنگ شورای چه نسبتی با  « رویداد» طرح -د

 چیست؟  « رویداد»مختصات برپایی یک  -هـ

 »رویداد«، جشنواره و نمایشگاه، همایش و سمینار  -1

تکراری و بیهوده، بلکه مصداق  کشور، پیشنهادی    عمومی  فرهنگ  شورای  در  « رویداد»  رسد طرحدر نگاه نخست به نظر می

ترین تخصص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی چهار دهه گذشته  ترین فعالیت و اصلیکه مهم  است. چرا  بردن  کرمان  به  زیره

ناپذیر از هویت این و نمایشگاه بوده است و اصوالً »جشنواره فیلم فجر« و »نمایشگاه کتاب تهران« بخشی جدایی  برگزاری جشنواره

 زارتخانه هستند. و

نماید که خصوصاً در دهه  فراتر از این، راهبرد برپایی جشنواره و نمایشگاه آنچنان در نظر متولیان فرهنگ کشور برجسته می

کردند و اینگونه بود راه حل هر معضله فرهنگی و ابزار هر نوع »فرهنگسازی« را در برپایی جشنواره و نمایشگاه جستجو می  1380

 . 1ه مد و لباس« و »نمایشگاه قرآن کریم« شکل گرفتند که »جشنوار

به طریق دیگری درباره برگزاری همایش و تقریباً همه دستگاه  این مسئله  ها و  های کشور همایش سمینار هم صادق است و 

سالن همایش است. های دیگر اجاره دادن های درآمدزایی برخی دستگاهکنند و یکی از ردیفای را برگزار میسمینارهای ساالنه

های همایش برج نبود، تقویم کاری سالن   سالیان اخیرآور  شاید در روزهایی که خبری از ویروس کرونا و کسری بودجه سرسام

 به چنین مراسماتی به امری روزمره تبدیل شده بود.   20:30های خبر میالد و صداوسیما روز خالی نداشت و کنایه

 
ترين تكليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه مجوز انتشار، اكران، نمايش و اجرا به صنايع فرهنگي است و از اين جهت، برگزاري  . اين در شرايطي است كه مهم1

نمايشگاه و  ويژه  انواع جشنواره فجر  دليل طراحي  به  كتاب  و  بر عرصه  هاي مطبوعات  امري گريزناپذير است، در حالي كه چنين منطقي  وزارتخانه  اين  ساختار 

 هاي قرآني و بازار پوشاك كشور حاكم نيست.فعاليت
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  ها رسد کیفیت برپایی جشنوارهسمینار نیست، بلکه به نظر می  و  همایش   نمایشگاه،   و  شبیه جشنوارهاما منظور ما از رویداد چیزی  

و همایش و    شود ب  تحول اساسیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید به نفع مردم و کسب و کارهای خرد دچار  نمایشگاه  و

 اثر مورد تجدیدنظر قرار بگیرند.  سمینارهای پرهزینه و کم

با صورت »رویداد« امری در تضاد  مشارکت    سازیزمینهگفته است. هدف رویداد  های پیش به هر ترتیب، آنچه مسلم است 

در میان مردم برای شنیدن سخن شهروندان است، محلی  حضور مسئوالن  و در صورت امکان  مردم، رونق کسب و کارهای خرد،  

لوازم  کاری به رؤسای باالدستی، اعطای جوایز و هدایا به کارکنان، تقدیم    (بیالنترازنامه )نه سخنرانی مقامات برای یکدیگر، ارائه  

    مشهور است. عنوان اتالف منابعکنندگان، و خالصه آنچه در افواه عمومی به به شرکت قیمتگران (اکسسوریجانبی )

 عمومی فرهنگ و «رویداد» -2

  عنوان   تحت  آن  از  که  ایمقوله  کند؛بعضاً خلق می  بازسازی و  احیاء،  را  آیینی  که  است  بستری  ایجاد  « رویداد»  طرح  از  منظور

  و  هزینه  صرف  نیازمند  و  باشد  موجود   باید  نسبی  بطور  آن  معنوی  و  مادی  امکانات  که  آیینی.  2شودمی  یاد  نیز  سنت  مجدد  احیای

 همبستگی  ایجاد  عمومی  فرهنگ  شورایهای  مأموریت  و  وظایف  منظر  از  « رویداد»  برگزاری  هدف  ترین اصلی.  نباشد  زیادی  زمان

  شهروندان  آحاد  همه  مشارکت  و  جذب   برای  ظرفیت  باالترین   از  باید  گفتهپیش   « رویداد»  بنابراین،.  است  اجتماعی  انسجام  و

 .باشد برخوردار

  عمومی   فرهنگ   شورای  مأموریت  به  توجه  با  اما.  گیرد  قرار  سیاستگذاران  توجه  مورد  تواندمی  مختلفی  ابعاد   از  « رویداد»  برگزاری

 هویت.  اداری، مسئله  نظام   روح حاکم برجامعه،   عمومی   فضای   :کرد  خواهیم  توجهپیشنهاد برگزاری رویداد    به   بعد  سه   از   ما   کشور

 جامعه  عمومی فضای رکود -1-2

  ما   جامعه  امروزهای  واقعیت  از  یکی  کنندهنگران  اندازهای چشم  و  منفی  خبرهای ،  3تکراری   وقایع  از   روزمره  زندگی  شدن  پر

  دوران   در  که  مجازی  فضای  و  اجتماعی های  شبکه  بعضاً  و  شخصی  فضاهای  به  فراغت  اوقات  شدن  محدود  دیگر  سوی  از.  است

  در   باالیی  دستِ  آن  دشمنان   که   ایجامعه.  است  داشته  ایرانی   جامعه  برای   بسیاری  پیامدهای   ،یافت  شدت  کروناویروس    فراگیری

 فوق   عوامل  مجموعه.  اندکرده  جبران  مجازی  فضای  در  را  جامعه  فیزیکی  و  عینی  عرصه  به  نفوذ  در  ناتوانی  و  داشته  مجازی  عرصه

  به  مجازی   و  فردی   عرصه  از  را  مردم  که  خبرهایی   ؛باشد  امیدآفرین   و   خوب  خبرهای  نیازمند  شدت  به  جامعه  تا   است   شده  سبب 

 . کند وارد عینی  و جمعی  محیط

 

 

 
يد  هاي سنتي و بازسازي آن در جهان جددهد كه هدف از طرح »رويداد« در اين نوشتار تقويت ارزشسنت« به خوبي نشان مي مجدد استفاده از مفهوم »احياي .2

هاي اجتماعي و تنظيم رويكرد جامعه نسبت به  اي، شبكههاي رايانهگذاري در ساخت بازيهاي جهان جديد از جمله سرمايهاست. بنابراين، اگرچه ورود به عرصه

تور كار نهادهاي فرهنگي قرار بگيرد،  تواند در دساي، گرايش جوانان به سمت رمزارزها و...( ميرويدادهاي جهاني )نظير گسترش مصرف موسيقي و آموزش زبان كره

 اما با هدف و منطق اين نوشتار همخواني ندارد.

كنند. جايگاه محرم و صفر، نوروز و ماه مبارك رمضان در زيست  شوند و از امور خرق عادت استقبال ميها از انجام امور تكراري، خسته و ملول مي. بطور كلي انسان3

نه كشور نشانه همين موضوع است. ضمن اين كه گرايش مزبور در جامعه جديد شدت بيشتري يافته و مردمان دوره معاصر دائماً درصدد اسالمي و تقويم سال   -ايراني

 دستيابي به امر نو و وضعيت نوبودگي هستند. 



4 

 

 اداری نظام رخوت -2-2

  سبب ... وتولیدی، خدماتی های فعالیت مجوز دریافت برای مراجعان محدودیت عمرانی، های بودجه بودن ناچیز یا و  بودن کم

  بوروکراسی  ساختار  در  را  بیهودگی  و  ناتوانی  احساس  که  موضوعی.  است  شده  کشور  اداری  نظامات  در  پنهان  بیکاری  نوعی  پیدایش 

 و   بودن  غیرمفید  احساس  بیکارگی،   که  است  حالی  در  این .  بخشدمی  توسعه  را  بطالت  فرهنگ  و  دهدمی  گسترش  ایران  دیوانی  و

  را  ها مجموعه  و  افراد  استعداد  شکوفایی  و  خالقیت  افزایش   و  نفس   عزت های  ریشه  تنها  نه  خدمت  ارائه  بدون  حقوق   دریافت

  مفید  حس  تزریق  نیازمند  شدت  به  کشور  اداری   نظام   بنابراین،.  شد  خواهد  سازمانی  و  فردی  فسادآفرینی   سبب   بلکه  خشکاندمی

 . است اثربخشی  و کارآمدی بودن،

 هویت  بحران -3-2

  فتنه   از  ناشی   سیاسی  بحران  بویژه.  است  داشته  جریان  فرودهایی  و  فراز  با  تاکنون  1380  دهه  از  که  است  تهدیدی  هویت   بحران

های سیگنال  به  نسبت   اقتصاد   شدن  شرطی  و نیز و  1390  دهه  در  کشور   سابقه بی  های تحریم  از   ناشی  اقتصادی  بحران  ،1388  سال

 تبلیغات  . در نتیجه این امر، اثرگذاریبگیرد قرار هجمه مورد شدت به ایران در ملی هویت تا است شده باعث دشمن  منفی و مثبت

  چنین  در  .داده است  دست  از  حدودی  تا  را  مستقیم  معنای  در  خود  کارایی  خصوص  به  و  شده  مواجه  چالش   با  ملی  هویت  با  مرتبط

 با   را   ملی   هویت  بست بن   و  هویت  بحران  اداری،  نظام  کلی   فضای  جامعه،  عمومی   فرهنگ   تواندمی  «رویداد»  ایده  طرح  شرایطی

 . سازد قرین هایی گشایش 

 عمومی بازآفرینی فرهنگ و «رویداد»برای خلق  محلی هایظرفیت هویت  -3

.  شودمی  وارد  اذهان  به  فرهنگی  هایدغدغه  و  مشابه  هایپدیده   از  طیفی  ناگاه  به  شودمی  گفته  سخن   « رویداد»  درباره  که  هنگامی

 بر.  کند  تأمین   را  هادغدغه  همه  یا   و  دهد  قرار   نظر  مورد  را  رویداد  مختلف   انواع   و  سطوح  همه  تواندنمیپیش رو    متن  همه،  این   با

  دامنه   دارای   رویدادهایی  کاشان  در   گیریگالب  و  نوروز  ولنتاین،   که  شویم می  یادآور  اذهان   شدن  روشن  منظور   به   صرفاً   اساس،  این 

 و   هستند تجاری و  روشنفکرانه  رویدادهایی  ترتیب به  اسکار  و  کن  هایجشنواره همچنین،.  هستند  محلی   و  ملی  جهانی،   بازار  و  نفوذ

بنا به مختصات و نیازهای کشور   جا بنابراین، طرح »رویداد« در این  . شودمی  تعریف  یکدیگر  با   تضاد  در   ها آن  فرهنگی   های سیاست

عمومی است.    فرهنگ   بازآفرینی  و  «رویداد»  خلق  برای  محلی   هایهویت  تأکید بر ظرفیت   متنمقصود نهایی این  صورت گرفته و  

 غیرایدئولوژیک،   معنای  در  اسالمی  ایرانی  هویت  باالخص.  هستند  برخوردار  شکوفایی  برای  باالیی  پتانسیل  از  محلیهای  هویتزیرا  

 قابلیت   و  داشته...  و  محیطی زیست  جغرافیایی،  تاریخی،های  مؤلفه  در   ریشه  که  است  ایپدیده   خود  غیرایدئالیستی  و  غیرانتزاعی

 مصرفی،   فراغتی،   ای، زبانی، روایی، اسطوره  بصری،   موسیقایی، های  یتواجد ظرف  محلی  هویت .  دارد  جهش  و   تکثیر  برای  عظیمی 

 تولد   بستر  مهمترین   این   و  کند  بازآفرینی  و  بازسازی  بومی  معنایی  در   را   زندگی  سبک  تواندمی  کلمه  یک  در  و  بوده...  و  اقتصادی 

 . کنیممی تعبیر « رویداد» به آن از  که است چیزی

 ملی و هویت  محلی هاینسبت هویت  -1-3

برگزاری   نهایی  مقصود  دریابند،  را  اسالمی  ایران  متلون  و  متکثر  جهان  ترفیع  در  شانجایگاه  که  نحوی   به  محلیهای  هویت  ترسیم

بر   ساز دوقطبی  فرهنگ  برابر  در  استقالل  ملی،  فرهنگ  در  محلیهای  هویت  جایابی  دیگر  روی.  است  آنرویداد و روح حاکم 

در واقع، رهایی    .بکشاند  انزوا  و  فراموشی  نیستی،   کام  به  سازی یکدست  طریق  از   را   تکثرها  و  ها تنوع  همه  تا  رودمی  که   است  تهرانیزه
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بایست  دارد، ظرفیتی است که می  نماسیاه  /و روشنفکرانه  ولنگارانه/ سرخوشانه ساز مرکزمحور که دو روی  از فرهنگ دوقطبی

   احیا شود.های محلی توسط رویدادهای مرتبط با ظرفیت

هایی مانند زبان و دین و خط و  معموالً هویت ملی را به شاخصملی چیست؟    هویت  با  یی رویدادها  ینچن  نسبت حال باید دید  

هنگامی دارد،  همراهی و همنشینی ها حکومتعملکرد ها با از آنجایی که مقبولیت این شاخصدهند. می تقلیلمشترک ... تاریخ و

گیرند. این هجمه ها نیز مورد هجمه قرار میشود این شاخصگیر سیاسی و اقتصادی مواجه میهای نفس که حکومتی با چالش 

، انتقام شرایط، مخالفان و معترضانهویتی تعریف کند. در این    -کند که حکومتی اساس خود را فرهنگی هنگامی شدت پیدا می

دهن  با  را  از حکومت  به  خود  مورد  کجی  هویت  و  و  فرهنگ    توسط   که  وضعیت  این   مقابل  نقطه.  ستانندمی  آنتأیید  حمایت 

  هایشانرسانهو    ها حکومت  واقع،  در  4. است  ملی   هویت  و  اقتصادی   -سیاسی   های بحران  میان  تمایز  ایجاد  شودمی  پیگیری   هاحکومت

 .  کرد خلط یکدیگر با را مختلف مسایل نبایدکه  دنبیاموز شهروندان به دنکوشمی تمایزی  ین چن  طریق از

به وضع کنونی کشور،    شرایطی،  چنین  در توجه  با    زیرمجموعه  ذاتاً   که  محلی   هایظرفیت  طریق  از   کوشدمی  نوشتار  این و 

  اقتصادی   رونق  و  اجتماعی   نشاط  تقویت  به   غیرایدئولوژیک  نحوی  به   که  کند  بازسازی   را  رویدادهایی   هستند  امروز  ایران  فرهنگی

  زندگی   مزایای   به  بیشتر  توجه  و  آینده  به  امید  ایجاد   کندمی  تقویت  را  ملی  هویت   آنچه   انداز چشم  این  در .  کنند  کمک  منطقه  یک

 :  دارد کارکرد سه رسمی نهادهای اهتمام به رویداد برگزاری بنابراین،. است سرزمین  یک در

 گیرد، می شکل رویداد از که   روایتی اصلی خط کنترل و محتوایی ضمنی نظارت -1

 امور  پذیرش  آماده  را  مردم  اذهان   و  زده   دامن   عمومی  یأس  و  هابددلی  به  که   جامعه   فروخفتگی  و  انفعال  از  جلوگیری  -2 

 سازد، می ویرانگر

 .شوندمی روبرو مردم استقبال  با معموالً که رویداد حاشیه در... و فارسی زبان  ملی، سرود پرچم، مانند نمادهایی گنجاندن -3 

  همه   نیست  قرار  ثانیاً  .نیست  ملی  هویت  تقویت  برای  جدید  هایطراحی  یا  و  5سابق   هایفعالیت  مانع  طرح  این   اوالً  بنابراین،

  بنابراین، .  نیستند  پیگیری  قابل  مستقل  بطور  منطقه  یک  هایظرفیت  همه  که  است  ثالثاً طبیعی  .کند  وفصلحل  را  کشور  مشکالت

 . درآورد  خدمت  به  فرد  به  منحصر  و  خاص  ظرفیت  یک  محوریت  با  را  انسانی  و  معنوی  و  مادی  هایظرفیت  همه  بتواند  باید  « رویداد»

 آن  هایمأموریت  و عمومی فرهنگ آن با شورای نسبت و «رویداد» طرح -4

های  بازارچهایجاد  هایی نظیر  های محلی در جهات مختلفی فعال هستند و مثاًل در قالبفرهنگ  ظرفیتهایی از  بخش امروزه  

محصوالت،   خدماتاارفروش  یکروزه،    ئه  گردشگری  خانوادگیتورهای  و  گروهی  تفریحات  در  در    گرفتن ،  شرکت  غرفه 

پیگیری می  شناسی های مردمجشنواره های موجود را در قالب رویدادی توانند ظرفیتنمی  کنونیهای  قالبعمده  اما    .شوندو... 

دهند و در سازی حداقلی را شکل می. بلکه بعضاً نوعی تجاریکنند متبلورفراگیر که بتواند مردم و فرهنگ عمومی را متأثر سازد، 

این چهارچوب،   در  هاست.های فرهنگی گردشگران بر فرهنگ و محیط زیست بیش از فواید اقتصادی حضور آنمواردی خسارت

از مهم  فرهنگ  شورای  امکانعمومی یکی  این وضعیت است؛ اصالحی که  ترین  برای اصالح  اداری کشور  نظام  وجه    سه های 

 
  در  شانعزيزان  و  خود  زندگي  و  جان   و  مال  دادن  دست   از   عليرغم  كه  بكشند  تصوير  به  را  افرادي  كوشند مي  ايجامعه  هر  در  حكومتي  هايرسانه  دليل  همين  . به4

  منصفانه  و  قانوني  برخورد  و  محاكمه  خواستار  صرفاً  و  هستند  خود  سرزمين  و  تاريخ  خاك،   نظير  آن   هايمؤلفه  و  ملي  هويت  عاشق  كماكان  حكومت،  غلط  تصميمات  اثر

 . هستند خاطي  كارگزاران از  نفر  چند  يا يک  با

 ... ماندگار و هايچهره  همايش اسالمي، دايره المعارف  ، بنيادالمعارف بزرگ اسالمي هدائر  فارسي،  ادب و زبان   فرهنگستان هايفعاليت . نظير5
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میان دستگاه متقابل  برقراری هماهنگی  اول(  تبدیل یک ظرفیت تجاریهای فرهنگی ذیاساسی خواهد داشت:  شده ربط، دوم( 

   .، سوم( مشارکت در ترسیم نوعی آمایش فرهنگی سرزمین بخش در سطح فرهنگ عمومیهویتکوچک به رویدادی فراگیر و  

 عمومی در ایجاد هماهنگی فرهنگ جایگاه شورای -1-4

واقعیت سخن    چهارگوییم در واقع پیرامون  سخن می  « های فرهنگیبرقراری هماهنگی متقابل میان دستگاه»که درباره    هنگامی

 گوییم:  می

 ، متقاضی شهرهای تمامی برای برگزاری رویدادهای اختصاصی در  کشورهای فرهنگی  دستگاه ایجهمحدودیت بود •

بندی برگزاری  صورت اولویتدر    متعددشهرهای    اعتراضاته  های فرهنگی مختلف برای پاسخگویی ب ناتوانی دستگاه •

کاری  کم  ،های فرهنگیشود دستگاهمیرویداد؛ موضوعی که فشارهای زیادی را به دستگاه مربوطه وارد کرده و سبب  

 ،  برگزینندرا  آسودگی  توأم با

 ،  برای برگزاری چندین رویداد ساالنههای فرهنگی دستگاهتک تکدر مضیقه نیروی انسانی و بازوی اجرایی  •

 .های مختلف برای پوشش دادن جهات فرهنگی مختلف رویدادناتوانی دستگاهبعدی و پردازش تک •

علیرغم محدودیت بودجه و نیروی  - تواند  های عضو شورای فرهنگ عمومی کشور میبر این اساس، همکاری مجموعه دستگاه

و    -انسانی ساماندهی کرده  را  و    همزمانرویدادهایی  تأمین  را  مردم  فرهنگی  استانینیازهای  مسئوالن  را    مطالبات  و شهرستانی 

 برآورده سازد.

 عمومی فرهنگ تراز  در رویدادی به های بالفعلظرفیت  ارتقاء -2-4

در   امروزه  بهرهآنچه  از  نحوه  بالفعل  ظرفیتبرداری  فرهنگی  یافتهمحلی    جوامعهای  ظرفیت  ،غلبه  شدن  در  خالصه  ها 

های و پوشش   ها مورد عالقه کالنشهریهای مجاز و غیرمجاز  در مقوله غذا، استفاده از موسیقیاز جمله  -  سازی حداقلیتجاری

ها و اقشار دارد اما سهمی در ارتقاء هایی برای برخی گروهای که اگرچه درآمدزایی؛ رویهاست  بعضاً نامناسب مهمانان و میزبانان 

وقایعی  ین  چن توانند نسبت به  از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی جامعه نمی  .نداردفرهنگ عمومی و نسبتی با عموم ساکنان این مناطق  

صرفاً    نیزها تناسب چندانی با فرهنگ جامعه میزبان ندارد و مهمانان  برداری از این ظرفیتچراکه نحوه کنونی بهره  ،توجه باشندبی

ها  نامه)مثاًل در نگارش پایانهای فرهنگی چنین جوامعی دهی ظرفیت نهاد جهتشرایط  این . در هستندبه عنوان مشتری مورد توجه 

ها،  روایت اسطورههای محلی، غذا و لباس،  و مقاالت، تألیف داستان و رمان، تولید فیلم و کلیپ، تهیه موسیقی و مستند، بازیابی بازی

تواند تحولی در این  ظرفیت مذکور میبه سمت  سازی و...(  فعالیت هنری در عرصه نقاشی و مجسمههای کهن،  ها و داستانافسانه

، تهیه پیوست فرهنگی )با محوریت خانواده، کودکان و بعالوه  ه و کلیت فضای فرهنگ عمومی را تعمیق سازد.عرصه پدید آورد

نوجوانان، و جلوگیری از افتادن در دام بازاری شدن( دیگر مسئولیتی است که بر عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مربوطه  

   خواهد بود.

 عمومی  فرهنگ شورایهای دبیرخانه مأموریت  و «رویداد» -3-4

  آنها   تمایز  کههایی  ظرفیت  از  فهرستی   بایست می  کشورهای  شهرستان  وها  استان  عمومی  فرهنگ  شورای   شد  گفته  آنچه  مطابق

  روایت   با  باید  ارسالیهای  ظرفیت.  کنند  ارسال  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  برای  و  کرده  احصا  سازد،می  برجسته  مناطق  سایر  از  را

 .نماید  ترسیم   را  ملی  هویت  با  همراستا   و  رویداد  یک  قالب  در  ظرفیت  این   طراحی   چگونگی  که   باشند  همراه  موجزی  و  دقیق
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بایست پیشنهادات ارسالی را متناسب با دو شاخص »بسترهای بالفعل« و نیز »ترسیم نوعی  کشور می  عمومی  فرهنگ  شورایهمچنین،  

 قرار بدهد. و تأیید مورد ارزیابی آمایش فرهنگی سرزمین« 

  «رویداد»مختصات برپایی یك  -5

و در صورت لزوم   « مخاطرات اجرایی »آشنایی با  و    « حداکثری   مقوله »تأمین مشارکت  سهنیازمند توجه به  رویداد  یک  برگزاری  

  ها خواهیم پرداخت.که در ادامه به آن استیابی« اولویت »راهبرد

 از »رویداد« مشارکت حداکثریمطالبه  کیفیت  -1-5

رویداد را با یک  های »رویداد« است و اصوالً آنچه  له مشارکت حداکثری یکی از ویژگیقوتر گفته شد مهمانطور که پیش 

ها و سمینارهای تخصصی که در کشور بسیاری از همایش   به همین ترتیب، خصلت مشارکت است.    سازدفرهنگ عمومی مرتبط می

از سوی دیگر همواره این سئوال وجود دارد  را متأثر سازند. فرهنگ عمومیتوانند ه و نمیشوند خصلت همگانی نداشت برگزار می

کرده است معطوف    این پرسش در شرایطی ذهن سیاستگذار را به خود   ساخت؟توان زمینه مشارکت مردمی را فراهم  که چگونه می

است   روشن  کمابیش  اصناف،ظرفیتکه  اقشار،  مانند  و هاخیریه  هایی  هیئات  مساجد،  معتمدهاحسینیه  ،  نخبگان،  نهادهای ین ،   ،

   های واگذاری امور به مردم هستند.واسطهو...  غیردولتی

در فرآیند برگزاری رویداد   شدهشناختههای  واسطهساختن  فعال  در این چهارچوب، آنچه برای سیاستگذار مبهم است چگونگی  

  مردمی توانند زمینه مشارکت  می  های مادی، معنوی و فرامادیسه دسته انگیزه  ه این پرسش باید دانست که اصوالَ. برای پاسخ باست

کسب منافع  . همچنین،  6هستند  )ع( عزای امام حسین   اقامههای معنوی سبب مشارکت مردم در  به عنوان مثال، انگیزه  را مهیا سازند.

تواند اقشار و اصناف را برای ورود به مادی اعم از کسب درآمد و نوسازی محل کار و یا افزایش احترام و پرستیژ اجتماعی می

توانند زمینه مشارکت خیرین برای ساخت مدارس در مناطق محروم های فرامادی میانجام، انگیزهسر  عرصه عمومی ترغیب کند.

مردم در یک رویداد مستلزم  قاطبهدر این شرایط، جلب مشارکت را ایجاد کنند و یا دانشجویان را به مطالبه عدالت تشویق نمایند. 

  .7زه است ها و نیز هدایت و حمایت از صاحبان انگی شناسایی انگیزه

 

 

 
هاي معنوي  پديدهروي اربعين« به عنوان  هاي راهيان نور« و نيز »پيادهها و مناسكي نظير برپايي »كاروانهمچنين بايد بدانيم كه طي چهار دهه گذشته آئين  .6

ساز ظهور اي مرتبط با جريان تاريخي غلبه حق بر باطل و زمينهمثابه پديدههاي مرتبط با انقالب اسالمي و دومي بهاند كه اولي در شمار ظرفيتخاص مطرح شده

اي در حاكميت پيگيري هاي ويژهفردشان توسط مجموعهمنحصربه  اند كه از دستور اين نوشتار خارج بوده و به دليل جايگاه تاريخيمطرح شده  )ارواحنا له الفدا(وليعصر

 شوند.مي

هاي برپايي يک رويداد را مورد توجه قرار ندهيم از اظهار نظر درباره توفيق و يا شكست يک رويداد در جلب  كه انگيزهآن است كه مادامي  روي ديگر سخن فوق  .7

كارانه و طرفدار رويكرد حاكم بر عرصه فرهنگي و هنري كشور برگزار  ال، جشنواره فيلم فجر در فضايي محافظههاي مردمي بازخواهيم ماند. به عنوان مثمشاركت

ها پيگيري  سازد؛ جمعيتي كه اخبار جشنواره را در رسانهشود و جمعيت زيادي از جوانان و بالخص دانشجويان، اهالي هنر و طبقات متوسط را درگير خود ميمي

كنند. در مقابل، درآمده اظهار نظر مينمايشهاي دوستي خود پيرامون آثار بههاي اجتماعي و گروهايستند و در شبكهها صف ميخريد بليط ساعتكنند، براي  مي

لخص دانشجويان انقالبي شود و جماعتي از جوانان و باجشنواره فيلم عمار در فضايي عدالتخواهانه و منتقد رويكرد حاكم بر عرصه فرهنگي و هنري كشور برگزار مي

سازد؛ جمعيتي كه بعضاً دست به  ها و مناطق محروم جامعه را درگير خود ميمندان آشنا با گروههاي فني و مهندسي و دغدغهالتحصيالن رشتهو عدالتخواه، فارغ

 نمايش درآورند. هاي مختلف و براي عموم مردم به  كوشند آثار جشنواره را در محيطشوند و ميكار توليد اثر مي
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 اجرایی برپایی »رویداد«تهدیدات   -2-5

تواند به نوعی نقض غرض منجر بشود. بدین ترتیب،  می  « رویداد»برگزاری  کلیدی  های  ، غفلت از مؤلفهمطابق آنچه گفته شد

 رویداد عبارتند از:یک غیرعالمانه ترین خطرات پیش روی برگزاری مهم

تواند سبب بروز اختالفات  ؛ موضوعی که میتقلید و تکرار از یکدیگر  گرداببه    متفاوتهای  درافتادن شهرها و استان •

 شود.ب موردهای بیشیا ترهزینهو  های گذشته ، تشدید کدورتمیان شهرها

  سبب ممکن است  که    ای مسئلههای خارجی؛  تقلید از نسخهو    کاری کپیمختلف به دام    مناطق   شهرها و   وارد شدن •

 شود.  اقتصادی  مخارجو افزایش  ، یادآوری مسایل تحریمگراییگسترش غرب

، نهادهای  ین ها، نخبگان، معتمدها، مساجد، هیئات و حسینیهاقشار، اصناف، خیریه)مردم  اصلی به  نقش    عدم واگذاری •

 است. آندر رویداد؛ که برخالف هدف برگزاری  (غیردولتی

به محمل سخنرانی مقامات صاحبان تریبون نظیر استاندار • و  فرماندهان نظامی،  فرماندار، امام جمعه،    ،تبدیل رویداد 

 . را در پی دارد نادیده گرفتن عالیق و تمایالت مردم دولتی؛ کهمسئوالن سایر 

های گزاف و ناهمخوان با  صرف هزینهتثبیت قدرت،  اعالم  اد« به جشن پیروزی و  »رویدسرانجام باید توجه داشت که تبدیل  

تواند پیامدهای سهمگینی برای حاکمیت در  وضعیت اقتصادی مردم، رفتارهای مغایر با فرهنگ عمومی، عرف و اخالق شرعی می

  .پی داشته باشد

 یابیه راهبرد اولویت ب»رویداد« و لزوم توجه  -3-5

  سیاسی،   فرهنگی،  فکری،  هایاقلیت  تقویت  اصوالً  و  است  همگانی  مشارکت  جلب  چنین پیشنهادی  هدف اشاره شد کهتر  پیش 

 هاآن  از  یکی  اقتصادی  انگیزهکه    است  مرتبط  یمتعدد  هایانگیزهنیز با    اجتماعی  مشارکت.  ندارد  کار  دستور  در  را...  و  اجتماعی

 باید  که  است   بدیهی   کند،   تحریک  را   انسانی   های انگیزه  انواع  از  یک  هیچ  تواندنمی  که   دارد  وجود  محلی   ظرفیت  اگر  حال  .است

 از  حمایت  به  حاضر  ایانگیزه  هیچ  که  ظرفیتی  نتیجه،  در.  است  یابیاولویت   فرآیند  آن  و  شود  واقع  توجه  مورد  دیگری  فرآیند  در

 و   محلی  مسئوالن  برای  آن  اولویت  که  است  پیگیری  قابل  صورتی  در  تنها  -باشد  داشته  وجودچنین ظرفیتی    حقیقتاً  اگر-  نیست  آن

ضمن این که .  کند  فراهم   را  عرصه  این   در  دولتی   گذاریسرمایه  جلب  امکان  ،باالی خود  اولویت  واسطه  به  و  بشود  روشن  ملی

 نیروی  و  مالی  لحاظ  به  اسالمی  جمهوری  دولت  که  چرا  بود  خواهد  محدود  بسیار  حامی،  هیچگونه  بدون  هایظرفیت  به  پرداختن 

 . ندارد هاییظرفیت چنین   به پرداختن  برای زیادی  توان انسانی

 آئین نامه اجرایی

  عمومی   فرهنگ  شورایدبیرخانه    اسالمی؛  ارشادفرهنگ و    وزارت  کشور؛  وزارتسازمان اجتماعی  »  از  متشکل  شورایی  ابتدادر  

سازمان شهرداری  جوانان  و   ورزش  وزارت  دستی؛  صنایع  و  فرهنگی  میراث   وزارت  پرورش؛  و  آموزش  وزارت  ؛کشور و   هاو 

 پروژه  این   راهبری  شورا  این  اصلی  وظیفه  و  گردد  تشکیل   حمایتی   های   سیاست   تعیین  و  ها   رویداد  تایید  برای  های کشور«فرمانداری

 کنند  می  برگزار  را  آن  مردم  که  محلی  هایی  رویداد  که  گرددرسال  ا  های  استانداری  به  کشور  وزارت  از  ای  نامه  .باشد  ملی  سطح  در

 و  شورا  اعضای   نظر  تجمیع  از  بعد.  بشود  مطرح  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  در  و   کرده  شناسایی  را  است   مردم  استقبال  مورد  و

  هماهنگی   در   و  اجتماعی   نشاط  و  همدلی  حس   افزایش   راستای   در  تواند   می   که   است  بوده   نظر  اتفاق   مورد   که   رویدادی  چند  تصویب 

  عدالت روند  این   در نکته ترین  مهم . دارند می اعالم کشور وزارت به ای نامه طی را باشد می اسالمی  و ایرانی های  هنجار با کامل
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 در  ها  نامه  تجمیع  ستاد  در.  باشد  می   استانداری  عملکرد  به  وابسته  دیگر  و  گردیده  رعایت  دقت  نهایت  با  که  باشد  می  ها  استان  بین 

  توسط   عملیاتی   برنامه  باید  که   شوند  می  نهایی   انتخاب  هماهنگی   و   حمایت  برای  هایی   رویداد  و  گردد  می   مطرح  راهبری   شورای 

رویدادهای پیشنهادی .  شود  برداشته  دقت   نهایت   در  اجرایی  های  گام  مرکز  از  تایید  از   بعد  و  گردد  تهیه  استانداری  اجتماعی  کل  مدیر

باشد که در پیشینه تاریخی آن منطقه وجود داشته )یا دارد( و با تسهیل و فراهم سازی زیرساخت ها، احیا شده  باید شامل مواردی  

شورای راهبری طرح از این رویدادهای   و یا با ظرفیت حداکثری و افزایش کمیت و کیفیت در ابعاد مختلف به وقوع می پیوندد.

 می دهد: در قالب موارد ذیل انجامیی ها  حمایتپیشنهادی، 

 کنندگان  برگزار به پشتیبانی  و ساختی زیر  حمایت -

  رویداد به  توسعه  جهت مالی حمایت -

 توان   تمام با حمایت  به اجرایی های  دستگاه و ها  خانه وزارت شدن موظف و پروژه راهبری شورای  در وظایف تقسیم -

 

 ...پایان... 

 منابع  

 مهر.  . تهران: سورهمردم ایمسئله  هایاولویت تحوالت و  شناسی مسئله  هایروش : فرهنگی  شناسی مسئله (. 1399) کلهر، سینا •

و دیگران، تهران:   کشفی   سیدعلی   فرهنگی، ویراسته  مطالعات  رویکرد  با  فرهنگی   شناسی مسئله !  چیست؟  «مسئله»(.  1394)  اله  نعمت  فاضلی، •

 . 14323:  مسلسل ، شمارهمجلس هایپژوهش مرکز

 نشر.  کتاب: تهران. (راهبردها) عمومی  فرهنگ مهندسی . (1392ابراهیم )فیاض،  •
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 . (ع) صادق امام دانشگاه: فاضلی، تهران الهو نعمت

)ثالث،  نبوی • همکاران  و  الزامات1399سیدباقر  تهران:    استراتژیک  و   سیاسی   سینمای  تقویت  راهکارهای  و   (.    های پژوهش  مرکزایران، 
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