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 طرح مسئله 

شناسی نقش  کند. رویکرد مسئلهمی  و مسئله  گذار تولید معرفتگذاری است که برای سیاستشناسی گام اول سیاستمسئله

در جهت سیاستمهمی  داردگیری  مسئله  ؛ گذاری  منطق  که  معنا  سیاستبدین  را  شناسی، جهت  فرهنگی  و  عمومی  گذاری 

مثابه آسیبمشخص می به  به عنوان مثال اگر مسئله  یا مشکل شناخته شود،  سازد.  با جهانسیاست، فرصت، تفاوت  ،  هاگذار 

در  رسد  به نظر می  د.نموخاص خود را طی خواهند    فرایندنتایج و پیامدهای مختلفی روبرو خواهد شد که هر کدام    ،ابزارها

شناسی در  غلبه رویکرد آسیب   تأثر ازها و نابسامانی فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، م بخشی از چالش ،  شناسیفرایند مسئله

گذار، وظیفه  نگاه آسیب شناسی، جامعه را به مثابه یک بدن در نظر گرفته و سیاست  .عمومی و فرهنگی استگذاریامر سیاست

غلبه این   ردد.گا رفع آن منقضی میبنوعی درمان را بر عهده دارد، بنابرین فعالیت پس از پیدایش آسیب شروع شده و همزمان  

گرایانه، فرمایشی، ایدئولوژیک  گرا، تقلیلکارانه، کمیمدت، محافظه های کوتاهها و برنامهگیری سیاستشکلرویکرد باعث  

. الزم به ذکر است سویه  شده استای و ضدخالقیت  گرا، کلینیکال، تهدیدمحور، تقلیدی، تودهافراطی، واکنشی، منفعل، معلول 

شناسی و در مسئلهآن بلکه مقصود اصالت بخشی و غلبه  ،نیست و هر گونه فایده آن شناسیت رویکرد آسیبنقد، نفی کلّیاین 

 گذاری است. سیاست

های موجود  های مختلف بر فرصتمحور است در مواجه با پدیده گذاریِ فرصتشناسی و سیاستدر برابر این رویکرد، مسئله

های  نگاه مسئله فرهنگی عبارتست از چالش در این    متمرکز شده و با احیای انباشت فرهنگی و تاریخی به دنبال خلق روایت است.

گذار به درستی  اگر سیاست  ، ی خاص خود استهاو تهدید  هافرصت  واجد   که ن کنشگر و منابع فرهنگی میاناهمسانی    ناشی از

از منابع فرهنگی استفاده کند، نه تنها می تواند بعد تهدیدآمیز مسئله را حل کند، بلکه می تواند منجر به رشد و توسعه فرهنگی  

های توسعه عمرانی، اقتصادی، سیاسی،  این خلق روایت باید در سطوح مختلف سیاست و افزایش سرمایه اجتماعی نیز گردد.  

 گر باشد و حتی در شخصیت مسئولین نهادینه شود.  ای جلوهفرهنگی و رسانهاجتماعی، امنیتی، 

شناختی )مسئله به مثابه آسیب(، مردم شناختی )مسئله به مثابه تفاوت(،  در این منطق ضمن برخورداری از سایر رویکردهای جامعه

شناسی )مسئله  سئله به مثابه مشکل(، نشانهگذاری عمومی )ممشیمطالعات فرهنگی )مسئله به مثابه آشنایی زدایی/قدرت(، خط

سازی  مثابه مثابه ایده/ مسئله به مثابه منبع فرهنگی(، مسائل در فرایند روایت  گذاری )مسئله به به مثابه نظم در آشوب(، سیاست

آینده، جهان روایتقرار می بر فرصت؛  هاستگیرند. جهان  مبتنی  که  و  روایتی  فرهنگی  منابع  لذا  ها،  است.  استوار  تاریخی 

 history)  آفرینی کنند که در پیوند گذشته و حال، آینده را روایت کنند.توانند نقش هایی در نظم جدید میکشورها و فرهنگ

and story ) گذاری خالق است و روایت ایران آینده در چنین  شناسی مبتنی بر فرصت، به معنای سیاستبه همین دلیل مسئله

-گذاری روایت محور، زمینه پذیر است. از این رو در رویکرد فرصت محور به عنوان منطق مسئله شناسی، سیاستبستری امکان

 کند. ای مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی، هویت محوری، اعتماد عمومی، تغییر و ارتقای برند و... را مهیا میه
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سازی روایت ایران آینده و ترسیم چارچوب راهبردی  زمینه  جهت طراحی وگونه مباحث، ضرورت وجود کارگروهی  این طرح  

اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک  -کارگروه فرهنگی   سازد.کار میرا آش   در عرصه فرهنگی  دولت سیزدهمی  هافعالیت

به سوی تدوین دکترین فرهنگی    در این عرصه،گذاری  و سیاست  اجتماعی- یمسائلِ فرهنگ ضمن طرح چارچوب کالن  تواندمی

مطرح شده در نسبت با عملکرد دولت سیزدهم، عدم شفافیت رویکرد   ؛ چه این که یکی از انتقادهایددولت مردمی گام بردار

برای تحقق این نگاه، تشکیل    است.   ها و اقدامات مرتبط مشی های کالن گفتمانی در ارتباط با سیاستو نبود خط  گفتمانی آن

ساالرانۀ نهاد دولت و دانشگاه باشند،  ای در حوزۀ فرهنگ و علوم انسانی که فارغ از مناسبات نهادی و دیوانهای اندیشکدهگروه 

مشارکت  تواند مکانی برای گفتگو و  های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری می مرکز بررسی  چنین ؛ همرسدضروری به نظر می

 رانی باشد.های ارزشی متفاوت در فرایند حکمنخبگان فرهنگی با گرایش 
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 فرسایش اجتماعی در برابر   اجتماعی ، امید و مشارکتنشاط -1

نبوده  گیری کرونا، جامعه جهانی را با مسائل گسترده و گوناگونی مواجه کرد که جامعه ایرانی نیز از این پیامدها مستثی  همه

مهم   ابعاد  دارای  به جای گذاشت؛  و سالمت  بهداشت  ویروس کرونا در حوزه  که گسترش  تأثیرات سوئی  بر  است. عالوه 

اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی سیاست و امنیتی بوده است. حاال پس از گذشت بیش از دو سال، با تحقق واکسیناسیون  

، می توان اذعان داشت که ابعاد مخاطره آمیز این ویروس، نسبتاً کنترل شده  عمومی و ارائه خدمات گسترده بهداشتی و درمانی

است. در این برهه یکی از مهم ترین مسائلی که اکثر دولت ها در سطح بین الملل در حال برنامه ریزی برای آن هستند، مسئله  

به برای احیای نشاط اجتماعی با توجه به فرصت  ترمیم اجتماعی در دوران پساکرونا است. در ایران نیز تدوین برنامه ای همه جان

 ها و اقتضائات خاص فرهنگ ایرانی و اسالمی ضروری به نظر می رسد.

شیوع کرونا باعث ایجاد فرسایش روانی شده که ضمن ترکیب با فرسایش اجتماعی، می تواند منجر  آن که    تنکته حائز اهمی 

آن جهت اهمیت می یابد که جامعه ایرانی در سال های اخیر خود با چالش    این مسئله از   به کاهش گسترده نشاط اجتماعی شود.

سرمایه اجتماعی و کاهش امید و نشاط اجتماعی مواجه بوده است و شیوع کرونا این فرایند را تسریع کرده و به شکلی معناداری  

زایش یافته  درصد اف  25  دوران کرونا  ی درختالفات حاد خانوادگ افزایش داده است. بر اساس آمار اعالمی معاون بهزیستی، ا 

بنا بر گزارش دیگری که مرکز افکارسنجی دفتر طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر   است؛ هم چنین 

درصد از مردم   28ناامنی می کنند و حدود   درصد مردم بیشتر از قبل در عرصه های مختلف زندگی احساس   35کرده است،  

 کرونا، بیشتر از قبل نسبت به آینده ناامید شده اند. در دوران شیوع

انجام شده، بیش    1397از طرف دیگر بر اساس گزارشی که مرکز رصد فرهنگی منتشر کرده است، طی پژوهشی که در سال  

موافق بوده اند؛ پیش  .« باشد یداست که با  یزیبدتر از آن چ یلیخ  یرانیهر ا ی امروز زندگ»درصد مردم با این گزاره که  68از 

این سنجه شدت یافته و افزایش پیدا کرده است. اعتماد به سازمان ها و نهادهای رسمی  بینی می شود که  در سه سال اخیر نیز  

نظیر فعالیت داوطلبانه اجتماعی،  -رسیده است. همچنین در سایر سنجه ها    1397درصد در سال    26به    1386درصد در سال    47از  

ش معنادار مواجهیم. مهم تر از همه موارد ذکر شده، سیر  نیز در سالیان اخیر با کاه   -اعتماد به موفقیت نظام در حل مسائل و ...

تغییرات نشاط اجتماعی در طی سالیان اخیر است که در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد. این پیمایش ها مربوط به دوران پیش  

ئات خاص اجتماعی و  با توجه به پیامدها و اقتضا-گیری ویروس کروناست؛ بنابرین بدیهی است که طی سه سال اخیر  از همه

  ی اجتماع  هایو پژوهش   همچنین مطالعات  میزان نشاط اجتماعی به شکل معناداری کاهش یافته باشد.  - مراقبت های کرونایی

به عنوان  ی مواجه شده است؛  اجتماع   رفتارهای   و  ها نگرشمهمی در حوزه  مسائل    دهد جامعه ایرانی در سالیان اخیر باینشان م

به کاهش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی  (،  1394)  یرانی جامعه ا  هاینگرش  و  ها جش ارزشمثال در موج سوم سن

 اشاره شده که این روند در طی سالیان اخیر نیز پررنگ تر شده است. 
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مسئله کاهش اعتماد عمومی و   ،شودیکی از مهمترین مسائل که به عنوان ریشه بسیاری از امور در ساحت اجتماعی لحاظ می 

های اخیر شدت گرفته است و نتیجه آن در کاهش مشارکت در انتخابات مجلس  کاهش سرمایه اجتماعی است که در سال 

اسالمی   سال    1399شورای  ریاست جمهوری  انتخابات  شد.    1400و  علوم   نمایان  اندیشمندان  منظر  از  است،  ذکر  به  الزم 

شود. همچنین جامعه  اعی منجر به ایجاد شکاف، سردرگمی، فرسایش و بی تفاوتی اجتماعی میاجتماعی، کاهش سرمایه اجتم

ای به نام خیانت اجتماعی است که از سطح امرجنسی تا امر سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ارتباطات انسانی و  ایران درگیر مسئله

د و تعهد زوجین به یکدیگر در خانواده، عدم اعتماد و مقصود از خیانت اجتماعی عدم اعتما.  اجتماعی آن را دربرگرفته است

   های اجتماعی جامعه است.وفاداری مردم به نهادها و ساختارها حاکمیت و بیگانگی و بی تفاوتی مردم نسبت به ارزش

ساختارهای فرهنگی  یکی از مسائل در این زمینه، ناامیدی و خودکم بینی است، با توجه به غلبه طوالنی مدت تمدنی غرب بر  

و سیاسی و اقتصادی ایران در اواخر دوره صفوی، قاجار و پهلوی و ریشه دواندن آن در حافظه جمعی و ناخودآگاه تاریخی  

ملّت ایران، ما در مواجهه با غرب، بالقوه دارای این ضعف می باشیم، از طرفی قدرت ظاهری امروز غرب نیز ممکن است عده  

دهه از انقالب اسالمی، هنوز در برخی موارد نفوذ یا تأثیرپذیری پنهان از تمدّن    4با وجود گذشت    ای را مرعوب خود کند و

مان و امید داریم. رهبر معظم انقالب در این  زا یا درونغرب مشهود است. در برابر این مسئله نیاز به خودباوری، قدرت درون

 ( 22/11/1397.« )جهاد شما است  ترین اییشهو ر ین نخست ین . ایدرانب یگرانرا از خود و د  یدیو نوم ترسباره می گویند: »
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 ی محوربومو   عدالت فرهنگی  -2

 عدالت فرهنگی 

  انتهای   و  ابتدا  سوسیالیسم،  تا  گراراستلیبرالیسم.  استه  حکومت  فکری  مکتب  از  متأثر  فرهنگی  عدالت  سیاست  تحقق  چگونگی

  را  « عدالت   اجرای»  مالک  تنها  و  تابد  برنمی  فرهنگ  در  را  دولت  دخالت  گرا  راست  لیبرالیسم.  شوند  می  شامل  را  طیف  یک

  فرهنگی عدالت اجرای برای را  فرهنگ در حداکثری دخالت دولت  سوسیالیسم، نگاه از که درحالی داند، می آزادی برقراری

  اختیار در را فرهنگی   های فرصت و منابع تمام  سوسیالیسم اما است،  آزادی  ضامن  فقط  دولت  لیبرالیسم،  نگاه  از.  داشت خواهد

  نگاه :  داشت  خواهند  بر  در  یکسانی  نتیجه  رویکرد  دو  هر.  کند می  تنگ  و  محدود  شدت  به  فرهنگ  در  را  مردم  نقش   و  گیرد  می

  های   حوزه  از  بسیاری  به  راهی  خالقیت  و  شایستگی  دارای  افراد  که  نحوی  به  شد،  خواهد  منجر  فرهنگی  انحصار  به  لیبرالیسم

  خالقیت،   شایستگی،  ابتدا  همان  در  نیز  سوسیالیستی  نگاه  و  بود  خواهد  قدرت  صاحبان  اختیار  در  حوزه  این   و  یابند  نمی  فرهنگ

. دارند  فرهنگ  به  اقتصادی  رویکردی  دو  هر.  سازد  می  چیره  فرهنگ  بر  را  قدرت  تسلط  و  انگارد  می  نادیده  را  رقابت  و

  کشورهای  در  اکنون  هم   آنچه.  کند  می  ترسیم  بازار  روابط  نتیجه   را  لیبرالیسم فرهنگ  و  تولید  روابط  نتیجه  را  فرهنگ   سوسیالیسم

  است   دولت   کننده  متوازن   کنش   است  شده  مطرح  فرهنگ  در  دولت  نقش  خصوص   در   مطلوب  حل   راه  عنوان   به   یافته   توسعه

 . است  چپ  سوسیالیست نه و راست لیبرالیست نگاه متضمن  نه  که

  موازنه   دولت   نقش .  آید  می  حساب   به  ای  میانه   رویکرد   که   شود   می   نزدیک  فرهنگی  ساالری  مردم  رویکرد   به   اخیر  رویکرد

  به .  است  معنویت  بر  مبتنی  عدالت  حفظ  و  ها  رقابت  شناختن   رسمیت  به  و  ها  شایستگی  به  توجه  عین   در  مردم  فرهنگی  مناسبات

  عدالت   برای  مطلوبی  های  مؤلفه  تواند  می  مسلمان  اندیشمندان  دیدگاه  کنار  در  فرهنگی  ساالریمردم   رویکرد  آید  می  نظر

  تولید،   از  اعم)  آن  های  زمینه  تنها  و  دارد  را   دخالت  کمترین   فرهنگی  مناسبات  در  دولت  که  حالی  در  آورد؛  فراهم  فرهنگی

  اخوت،  روی،  میانه  فردی،  عدالت)  مردم  میان  در  عدالت  معنوی  هایانگیزه  رشد  همچون  فرهنگی  مصرف  و  توزیع  خالقیت،

  را   آموزش و  مشارکت، برابر، دسترسی  آزادی، ،(بشردوستانه های   انگیزه انحصارطلبی،   و خودبرتربینی و  خودکامگی از  پرهیز

  فرهنگی  تنوع  حفظ  و  فرهنگی  بالقوه  های  ظرفیت  از  حمایت  به  فرهنگی  انحصار  با  مقابله  برای  دیگر  سوی  از   کند،می  تضمین 

 .گمارد  می همت  فرهنگی مصرف و توزیع  تولید، مراحل تمام در

 فرهنگی  عدالت  سیاستی های مؤلفه

  این.  است  شده  تأکید  آن   بر  المللی  بین   و  ملی  سندهای  و  ها،  اندیشه  نظریات،  تمام  در  که  است  عدالت  برای  اولی  اصل  برابری

  محدودیتی   تواند  نمی  تنها   نه  دولت .  شودمی  شامل  را   فرهنگی  مصرف  و  توزیع،  فرهنگی،  خالقیت  و  تولید  مراحل  تمام  برابری

  دغدغۀ .  کند  رفع  را  فرهنگی  های  ظرفیت  و  منابع  به  دسترسی  موانع  باید  می  که  کند  ایجاد  ها  حوزه   این   به  افراد  دسترسی  برای

 .شود  می  قلمداد  برابر  دسترسی  ایجاد  راهبردهای  از  یکی  تمرکززدایی.  است  طرح  قابل  بخش   همین   در  نیز  زدایی  محرومیت
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.  باشد  داشته  وجود  آید  می  نظر  به  آنچه   از   بیش   فقدان  است  ممکن   و  است   متغیر  بسیار  هنری  و  فرهنگی   تسهیالت   واقعی  توزیع

 برای  اجتماعی   و  اقتصادی،  فیزیکی،   موانع  کند؛  نمی   تضمین   را  دسترسی  خود   خودی  به  جغرافیایی  مناسب   توزیع  صرف  حتی

 .  کنیم تعیین  پذیری دسترسی  درنظرگرفتن  با را زیربنایی های  است شاخص  ضروری  بنابراین،. دارد وجود  مشارکت

  عادالنه   و  مناسب  توزیع  و  تولید  ،امکانات  افزایش   اول  ؛کرد  پیگیری   کلی  مقوله  دو  در  را  دسترسی  توانمی  بندیجمع  یک  در

  این   از.  است  امکانات  این  به   مردم   دسترسی  موانع  رفع  و   شناخت  دوم،  سیاست   و   ؛فرهنگ  در  فعالیت   و  مشارکت   های   فرصت

  گذاری سیاست  اقدامات  مهمترین   جمله  از   آن  رفع  و  فرهنگی  های   مشارکت   و  ها  فعالیت  به  دسترسی  اصلی  موانع  شناخت  رو،

  نیز فرهنگی   سیاست(. 12 اصل) دارد  تأکید  عادالنه  امکانات  ایجاد   و ها محرومیت رفع بر  اساسی قانون .است فرهنگ حوزه   در

  در   همچنین. است  داده   قرار   توجه مورد  را فرهنگ  شدن همگانی  و  مشارکت   زمینه گسترش  و امکانات   کردن   فراهم اصول،  در

  محصوالت   بازار  ساماندهی  فراغت،  اوقات  از  فرهنگی  گیری  بهره  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  بر  کلی،  هایسیاست  و  هااولویت

  دسترسی   موانع  رفع  و  افزایش   حمایتی  های  سیاست  از  بسیاری  موضوع  این،  بر  عالوه.  دارد  تأکید  توزیع  شبکه  اصالح  و  فرهنگی،

این که    .است  فرهنگی  هایفعالیت  و  امکانات  به  مردم نظر داشت  باید در  نکته مهمی که در زمینه سیاست عدالت فرهنگی 

  فرهنگ   سمت  به   نباید  دولت  های   سیاست .  اند  سهیم  آن  در  ها  فرهنگ  همه  بلکه   نیست،   مرکزی  فرهنگ   تنها  ایران  فرهنگ

 برتر  از  مانع  باید  دولت  آنکه  تر  مهم.  کند  سنجش   و  اتخاذ  معیار  این   اساس  بر  تنها  را  خویش   سیاستهای   و  یابد  گرایش   خاصی

  ها  فرهنگ  دیگر  بر   مرکزی  فرهنگ  که  ای  گونه  به  شود؛  دیگر  های  فرهنگ  به  نسبت  مرکزی  فرهنگ  تسلط  و  شدن  انگاشته

 .شود چیره
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 گرایی فرهنگی بوم زیست 

ای، نیروی انسانی و... است.  ساختاری، بودجه از دیگر مسائل مهم جامعه ایرانی، بحث تمرکزگرایی فرهنگی از حیث سیاستی، 

پررنگی است که تا به امروز پیامدهای سخت آن را شاهد هستیم.    لذا تقابل میان متن و حاشیه و تهرانیزه کردن فرهنگ، مسئله

خاص هر    و آبادانی  ی توسعهها الگومبنا قرار دارد که به دنبال کشف و پیجویی  گرا یا بومبومرویکرد زیستدر مقابل این نگاه، 

شود. در توسعه بوم مبنا تأکید  دانش بومی و توسط کنشگران بومی طراحی می  محلی و منطقه است که مبتنی بر اقتضائات خاص  

الگوهای توسعه هر کدام نیز باید به صورت بر این است که با توجه به تکثر و تنوع محیط های جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی،  

،  مبنا مبتنی بر تاریخمان، از دل اقتضائات و دانش بومی همان بوم جوشیده و طرح ریزی شود؛ بنابرین الگوی توسعه بومدرون

 شکل می گیرد و پایه گذار و مجری اصلی آن، کنشگران بومی هستند.  ناحیه فرهنگیهر   و منابع فرهنگی جغرافیا

ها می توان با  های مادی و معنوی خاص هر فرهنگ است که با تکیه به ظرفیت آنها و داراییر از منابع فرهنگی، ظرفیتمنظو

فرهنگ دارای دو عنصر    ها بهره جست. هرمسائل فرهنگی آن جامعه مواجه شده و در جهت آبادانی و توسعه همه جانبه از آن

  ،عناصر مادی فرهنگ، به آن دسته از عناصر فرهنگی اطالق می شود که محسوس.  )ناملموس( است و معنوی  مادی )ملموس(

ملموس و قابل اندازه گیری با موازین علمی و کمی می باشند، مانند ابزار کار، وسایل صنعتی، وسایل و لوازم خانه، وسایل  

عناصر مادی فرهنگ به میراث فرهنگی،    چنین می توان از  من؛ هها ، بناها، جاده ها و راه آه   ساختمان  ی،قموتوری، ابداعات بر

معنوی یا ناملموس فرهنگ، آن دسته از عناصر   . عناصرتکنولوژی فرهنگی، صنعت فرهنگی، فیلم، سینما و غیره نیز اشاره کرد

مقایسه با محک علمی و کمی می باشند و از طریق خط و زبان   یاگیری غیرقابل اندازه  فرهنگی هستند که جنبه شیئی ندارند و

مانند پذیرند  می  فضیلتشخصیت  انتقال  شخصیتهای  معاصر،  یا  گذشته  فرهنگی  فرهنگی،  مند  خودانگیخته  کنشگر  های 

هویت فرهنگی و که در واقع    قها و هنجارها و فلسفه و اخال ها و قوانین و مقررات، ارزش  معتقدات، آداب و رسوم، سنت

 سرمایه معنوی یک جامعه را تشکیل می دهند.
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 ی رویای ملّ تا   فرهنگیهویت از  -3

 و انسجام اجتماعی  هویت فرهنگی

یک( انقالب اسالمی، خود لحظۀ تجدید و بازیابی انسجام اجتماعی در سایۀ حل و فصل بحران هویت در ایران است. بحرانی  

ایرانیان با تمدن غرب مدرن در عهد قاجار به تدریج در تاروپود و ذهن و زبان و جهان ایرانی رسوخ کرده بود.  که با مواجهۀ  

شناسان ایرانی غالباً بدون درنظرگرفتن حقیقت ژرف و فراگیر انقالب اسالمی، روایت بحران هویت ایرانیان را به نحو  جامعه

-کنند. حال آنکه واقعۀ انقالب اسالمی به لحاظ جامعهبه رهایی روایت می  یکدست و یکنواخت و بدون رهیابی به نقطۀ امید

کم به نقطۀ حل و فصل  گسیختگی ذهنی و عینی جامعۀ ایرانی دستبود مگر آنکه بحران هویت و ازهمشناختی ممکن نمی

ترین درجۀ همبستگی اجتماعی  ای مستلزم باالترین و عمیقنزدیک شده باشد. چراکه وقوع انقالب به خودی خود در هر جامعه

اندیشمندان میان مردم یک سرزمین است. حال اگر گسترۀ بی به شهادت  ـ که  ایران را در نظر بگیریم  انقالب اسالمی  نظیر 

روشنفکران    کند.بزرگی چون فوکو با هیچ یک از انقالبات عصر مدرن قابل قیاس نیست ـ این واقعیت بیشتر خود را نمایان می

نمیجامعهایرانی و   معادالت و مالحظات و آراء خود لحاظ  را در  واقعۀ عظیم  این  اما غالباً  به شکلی  شناسان وطنی  و  کنند 

کنند. پس  یکنواخت بحران هویت ملی و انسجام اجتماعی در ایران معاصر را درباب شرایط پیش و پس از انقالب روایت می

ت افق  بازیابی  نقطۀ  اسالمی  انقالب  دانست که  نظم  باید  و  اجتماعی  انسجام  بازسازی  و  ایرانی  جامعۀ  برای تجدید حیات  ازه 

 هنجاری در ایران معاصر است. 

های نظمی است که از پس تحول انقالب به وجود آمده بود. بحران  شدن پایهای که امروز پیش روی ماست، سستدو( مسئله

ن و بنیانهای ذهنی، عینی و وجودی طرح انقالب اسالمی  انسجام اجتماعی و هویت ملی امروزه بیشتر محصول تزلزل در ارکا

بندد اما نحوۀ طرح آن  برای تعریف و تقویم »ملت ایران« و دولت آن است. این صورت مسئله در عین آنکه چشم بر بحران نمی

اینجا آن است که  کند. تفاوت مهم در  شناسان استعمارزدۀ متعارف قلمداد می را متفاوت از شیوه و روش روشنفکران و جامعه 

  حل و فصل بحران در نظر ما در گرو رجوع به لحظۀ انقالب و میثاق و قرار ملی محکمی است که در آن لحظه ممکن شد. 

مسئله هویت، در واقع همان انقطاع از فرهنگ و تاریخ کودک، نوجوان و جوان ایرانی از تاریخ و پیشینه خود است. این امر تا  

اسالم و مدرنیته توسط حاکمیت است. فقدان اسطوره، قهرمان، دین  -بخشی میان سه فرهنگ ایرانحد زیادی به عدم تعادل  

سازمان یافته، فقدان گروه مرجع، سرکوب غرایز و... بحران هویت و کاهش حس تعلق و تعهد را بیش از پیش مهم کرده است.  

آن ملت است که در    یفرهنگ  یاز تجربه ها  یخ یتار  ینسبت به انباشت   یملت حاصل خودآگاه   کی  ی و تمدنیفرهنگ   تیهو

هزاران ساله آن از   یتمدن  یخ ی تار نه یشی با پ  رانیچون ا  یمبنا در مورد کشور ن ی است که ا یعیطول زمان شکل گرفته است. طب

را در خود اندوخته است.)آشنا    ی گوناگون تجرب  یاز انباشت ها  ری نظ   یب   یا برخوردار باشد. چرا که مجموعه  یادیز  اری بس  ت ی اهم

 ( 162: 1389،  یو روحان
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گردد که برخالف نظر روشنفکران توان شرایط را بازشناسی کرد: در اینجا نیز به اختصار بیان میسه( در افقی فراملی نیز می

قبت آن از گزند مخاطرات است. گرچه  یابی به امر ملی نیست؛ بلکه حفظ آن و مراگرا، مسئلۀ جامعۀ ایرانی صرفاً دستغرب

کم در منطقۀ غرب آسیا  کنیم. توضیح آنکه: ایران دستما این مخاطرات را در شرایط حاضر جدی و عمیق و وسیع ارزیابی می

داری از »امر ملی« است. در ادعایی بزرگتر باید گفت ایران یکی از ارکان  تنها سرزمینی است که واجد ایدۀ قدرتمند و ریشه

  تاریخی و تمدنی ظهور مفهوم دولت ملی در سپهر سیاست جهانی است که تفصیل این سخن در گنجایش این مقال نیست. 

اند. آنها  را تعقیب نمودهایرانیان از اواسط عهد قاجار به طور جدی با مسئله تأسیس دولت ملی مدرن مواجه بوده و آن همچنین 

هن »ایرانشهر« برپای کردند. هویتی فراقومی که اقوام و مذاهب و بومهای گوناگون  های دعوی ک ملت نوین را بر پایه این دولت

های متمادی ذیل مفهوم واحدی به نام »ایران« گردآورده بود. حماسۀ ملی ایرانیان ـ شاهنامه ـ گواه این ایدۀ سیاسی  را طی قرن

 در طول تاریخ است.

کم هزارساله ـ  ف مهمی است که باید آنرا نتیجۀ یک تکاپوی تاریخی دستدر این فرایند تاریخی نیز انقالب اسالمی نقطۀ عط

از زمان سرایش شاهنامه تا عصر حاضر ـ دانست. تکاپویی که در متن آن ایرانیان توانستند میان هویت ملی و هویت اسالمی به  

ما غالباً هنوز درگیر تأسیس ملت و    آمیزه یا سنتزی پویا و قدرتمند و کارآمد دست یابند. این در حالی است که ملل منطقه

بنابراین در قیاس با ملل همجوار مسئلۀ    نام برد.(عراق، افغانستان، لبنان، پاکستان و...    )می توان ازیابی به امر ملی هستند.  دست

نماید آنهم در شرایطی که در  که حفظ و بازیابی آن است. گرچه این امر خود بسیار خطیر و دشوار می  ،ما نه تأسیس امر ملی

داری متاخر  اند و نظام قدرت جهانی و نظم سرمایهویژه در منطقۀ ما هویتهای خُرد فروملی علم دعوی برافراشتهسراسر جهان و به

 ای و چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی است.سانهنیز پشتوانۀ قدرتمند آنها چه به لحاظ فرهنگی و ر 

بنا بر آنچه گفته آمد مسئلۀ مهم و بلکه مهمترین مسئلۀ کنونی سیاست و نظام قدرت در ایران، حفظ و بازیابی طرح   چهار( 

ی ذهنی و  ها و مواریث و تجارب کهن تاریخی و بنیادهاهای انسجام اجتماعی در جامعۀ ایرانی بر پایۀ سنتهویت ملی و بنیان

عینی و وجودی انقالب اسالمی است. این امر مشخصاً دستورکار مهم سیاست در ایران است و همزمان پیشنهادی از سوی نهاد  

سیاست به نهاد علم. دانشگاه ایرانی و به خصوص علوم انسانی در ایران زمانی کارآمد و پویا خواهد بود که مقدمات طرح و  

شود. شاید  افزا پیگیری نمی ند. این امر نه در نهاد سیاست و نه در نهاد دانش به طور جدی و همپاسخ به این پرسش را فراهم ک 

یابی به این مهم به میدان آمدن نهاد واسط میان سیاست و دانش باشد. مرکز بررسیهای راهبردی ریاست  های دستیکی از زمینه 

 ح مسئله را در میانۀ دو نهاد دولت و دانشگاه تعقیب کند.تواند این طرای است که می جمهوری احتماالً مهمترین نقطه

 تواند چنین باشد:پنج( مراحل مهم و ابعاد اساسی طرح و تعقیب مسئلۀ انسجام اجتماعی در ایران معاصر می

چه در ساحت معنایی و چه در عرصۀ  )  های کهن تاریخی انسجام اجتماعی و هویت ملی ایرانیانشناخت پایه  -1

 (معاصر آن بدیل هایساختاری و تامل و تدبیر در بازیابی و بازشناسی 
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های زبان  مشخصاً زبان فارسی و در مرحلۀ بعد ادبیات فارسی رکن تقویم هویت فراقومی و فراگیر ایرانیان است. تحکیم پایه -

ها  زبان فاخر ادبی و زبان روزمره از ضرورتهای اساسی است. مسئلۀ نسبت زبان فارسی در چهار ساحت زبان اداری، زبان علمی،  

 گذاری است..های محلی با زبان ملی نیز مسئلۀ اساسی است که نیازمند پژوهش و سپس سیاستو گویش 

گ عمومی  فرهنگ جوانمردی، آیین فتوت و روحیۀ پهلوانی یکی از عناصر مهم فرهنگ عمومی و شاید مهمترین خصیصۀ فرهن -

توان از عوامل فرهنگی توفیق انقالب اسالمی چه در  در ایران در طول دورانهای متمادی بوده است. همین عنصر فرهنگی را می

توان  های خطیر چون جنگ تحمیلی دانست. پرسش آن است که چگونه میمرحلۀ حدوث و چه در مرحلۀ بقاء و عبور از گردنه

با تواند نمایندۀ روحیات جوانمردی و فتوت  زیابی کرد؟ نهاد سیاست در ایران چگونه میاین خصیصۀ فرهنگی را تجدید و 

ها را  تواند بی آنکه تکلف و تصنعی در کار آورد این خصلت مرد ایرانی و مشخصاً رئیس جمهور چگونه میباشد؟ سیاست 

 نمایندگی کند؟ 

رسد یمختلف بوده، به نظر م  یهافرهنگ  زشیحاصل برخورد و آم  خیدر طول تار  انیرانیا  یفرهنگ  ت یکه هو  نیتوجه به ا  با -

  قت، یحق  در  دهند.یم  لیما را تشک  یوزسه عنصر برجسته فرهنگ امر  ته«یو »مدرن  «یباستان«، »فرهنگ اسالم  رانی»فرهنگ ا

( و  عیوس  ینی و جهان ب  یاعتقاد   ،یمعنو  ت ی)هو  (، اسالم یخیو تار  ینیسرزم  ت ی)هو  رانیسه منبع ا  انیمعاصر م  رانیدر ا  تیهو

  یفرهنگ  ت یاست هو  ستهی( قرار گرفته است و شایفرهنگ  یاسیس  ،یاجتماع  ،یاقتصادهای    ستبا کارب  یفلسف  ی)منبع  غرب

. ردیمورد توجه قرار گ  دیمنابع سه گانه با  نیقدرت در ا  عیتوز  یو بر مبنا  کیهارمون  یکردیبا در نظر گرفتن رو  انیرانیمعاصر ا

  ن ی را به خود اختصاص داده، اما ا یگسترده تر یخیطول تار  تیرانیمنابع سه گانه اگرچه ا ن یاست که در ا  نیمهم ا ارینکته بس

شده   لیتبد  ت یجزء رسوبات فعال شده و عمالً به هسته سخت هو  ان یرانیا یخیاست که در حافظه تار  ع یتش  ژه یو به و تیاسالم

به و  ن یاست؛ چه ا پ  یعیقرائت ش  ژه یکه اسالم و  به دن   شی آن، جامعه را تا  نظام و ساختار    یایاز ورود  مدرن اداره کرده و 

جزء    ،یفرهنگ  ت یهو  ی غرب  نبعاز موج م  ی ریرپذیمعاصر بودنِ تأث  گرید  ی کرده است؛ از سو  ت یریرا مد  یو فرهنگ  یاجتماع

  ت ی روست که هو  نی از ا  ؛ است  وسته ینپ   ان یرانیا  یرسوبات سخت فرهنگو   یخیبوده و به حافظه تار انیران یا  ت یهو یسطح  هیال

  ت ی هو  یهامؤلفه   انیدر ب  دیداشته و با  یممتاز  گاه یجا  گرید  یتیمنابع هو  انیدر م  عیاسالم و تش  یدیمتأثر از نگرش توح  یفرهنگ

 .ردیقرار گ یمورد توجه جد انیرانیا یفرهنگ

 ت ایران« »ملّانگاره    بازتعریفبازاندیشی در گفتار سیاسی جمهوری اسالمی از »هویت ملی ایرانیان« و    -2

های سیاسی ایران معاصر هرکدام به یکی از عناصر اصلی حیات فرهنگی ایرانیان تکیه کردند. به طور خاص رژیم پهلوی  جریان

رسمیت نشناختن ماهیت اسالمی  یف ملت ایران قرار داد. نادیده گرفتن یا بهگرایانه را محور تعرهویت ملی آنهم با قرائت باستان 

فرهنگ ایرانی در گفتار سیاسی شاید مهمترین عامل سقوط رژیم پهلوی بود. پس از انقالب عمدتاً هویت اسالمی و تعلق به  

چه خود را مسلمان بدانند یا  -انیان  »امت اسالمی« ایدۀ مرکزی گفتار رسمی در تعریف ملت ایران شد. امروزه بسیاری از ایر

یابی ایشان کافی و بسنده نیست.. لذا کنند یا الاقل این مفهوم برای هویتخود را ذیل مفهوم »امت اسالمی« تعریف نمی  -ندانند

کرده  وگو با حاکمیت بیرون افتاده و خود را محروم از مشارکت حقیقی در پهنه سیاست قلمداد بخشی از جامعه از مدار گفت
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نظام سیاسی جمهوری اسالمی باید بار دیگر در ساحت گفتمانی به تلفیق    دهد.سرنوشتی ملی خود را از دست میو احساس هم 

کارآمد امر ملی و امر اسالمی بیندیشد و بر اساس این بازاندیشی سازوکارهای تبلیغی و رتوریک سیاسی و حتی در مواردی  

گذاری خود را بازتعریف کند. گرچه در افق رهبری نظام، به ویژه در سی سال زعامت ویتروندهای حقوقی و قانونی و نظام اول

 های مهم این امر نهاده شده است. ای پایهآیت اهلل خامنه

 علل ساختاری و عینی تضعیف انسجام اجتماعی و مهار آن  شناخت -3

های ارزشی و فرهنگی انقالب  ها و پایهسهمناکی به ریشههای  های بعد از جنگ با طرحهای توسعه خود ضربه  مواجهۀ دولت

اند. به طور خاص شهرسازی و توسعۀ زیرساختهای شهری و تأسیسات صنعتی پس از انقالب، درست در  اسالمی وارد آورده

بی  کلی  طور  به  است.  بوده  انقالبی  و  دینی  ملی،  منسجم  هویت  بسط  زیستمقابل  امر  به  طبی توجهی  حیث  از  و  بوم چه  عی 

در این عرصه محورهای مهم و اساسی    محیطی و چه از حیث فرهنگی مشکلۀ اساسی سیستهای توسعه در ایران بوده است.زیست

ریزی وجود دارد گه البته تحقق این امر منوط است به تصمیم و ارادۀ ملی در دولت و بلکه کل  برای مطالعه و سپس برنامه

ساحتی از علم اقتصاد ـ تعریف  مانده و تکازی را صرفاً ذیل اقتصاد ـ آنهم درکی عقبحاکمیت. اینکه ما تولید مسکن و شهرس

 تواند به نحو فرابخشی این امر را دنبال کند.نکنیم خود بخشی از مسیر حل بحران است. تشکیل کمیسیون فرهنگی دولت می

 جامعۀ ایرانی  های متقاطع و چندالیهشکاف روزآمدشناخت و پایش  -4

توان با الگوی تقسیم متعارف جامعه به »وفادار، مخالف و میانه« یا »سفید و سیاه و خاکستری« جامعه را درک  زه دیگر نمیامرو

در حالی می  کرد.  روبرو  با جامعه  رویکردی  چنین  با  ناآشکار  یا  آشکارا  همچنان  بدنۀ حاکمیت  از  مهمی  بخش  شوند.  که 

تی چه در عرصۀ نسلی چه در زمینۀ اقتصادی و طبقاتی و چه در حوزۀ قومیتی  های گوناگون چه در ساحت ارزشی و هویشکاف

  کنند.ها گاه یکدیگر را تشدید و گاه همدیگر را فرسوده و خنثی میتر شدن هستند. این شکافو زبانی و مذهبی در حال فعال

رود. ما دیگر با یک ملت یکپارچه  می  ها« پیش  گوناگونی رسد الگوی ادارۀ سیاست در ایران باید به سمت »مدیریت  به نظر می

و یا امت واحده که آحاد مردمش از یک قبیل و قبیله باشند روبرو نیستم. هویت های گوناگون اگر به رسمت شناخته نشوند، 

یدۀ »ملت« و دولت  توان در جهانِ هویت های سیال و متکثر از ازنند. چگونه می گرایش به واگرایی و مرکزگریزی را دامن می

های ما باشد. شناخت و فهم تجارب حکمرانی  ملی پاسداری کرد؟ این پرسش مهمی است که باید سرفصل تامالت و پژوهش 

های  تواند یکی از مسیرهای مهم پیگیری موضوع باشد. به طور خاص یکی از زمینهسایر ملل و تطبیق آن با شرایط ایران خود می

های اجتماعی بستر  های جدید به ویژه شبکههای نوظهور است. رسانهزند، رسانه به این وضع دامن می  مهم و بسترهای اساسی که 

ها البته در عین حال امکان مشارکت عمومی  دار اجتماعی است. این رسانههای ریشهخلق هویتهای سیال و متکثر و هدم مرجعیت

توان  لذا نمی  ،اندگری و نظارت همگارنی را فراهم کردهقد و مطالبهسخنی ملی ایرانیان و جریان پویای ندر مسائل ملی و هم

 صرفاً به چشم تهدید بدان نگریست.
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 تصحیح نگاه دولت ملی در ایران از بینش امنیتی به بینش اجتماعی -5

ان که هست نظر کنند  شود که حکمرانان ما بخواهند به مسائل جامعۀ ایران آنچن آید و محقق میهمه این تدابیر زمانی به کار می

های بحران برآیند. تا زمانی که سیاستمداران و مدیران ما بحران ها را صرفاً در الیۀ امنیتی به توطئۀ اجانب  و در صدد رفع ریشه 

اجتماعی  های  طرح مسئلۀ آسیبکه    بینند، کار به سامان نخواند رسیدها را نمیهای درونی توفیق این توطئه دهند و ریشه نسبت می

های درونی. البته باید پرسید که این امر در مقام تحقق  و تاکیدات رهبری در این زمینه نشانۀ مثبتی است از توجه به این ریشه

پیدا کرد و فراتر از جابه ملیاردی بودجه چه سرنوشتی  بار داشت؟ در کل روایت تجارب دولت در  جایی  به  ها چه عوایدی 

 و فرهنگی ـ چه تجارب موفق و چه ناموفق ـ خود سرفصل مهمی از کلیت کار است.  مواجهه با مسائل اجتماعی 
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 روایت ایران آینده   و رویای ملی 

غرب بود، شرق با محوریت ابرقدرتیِ شوروی و غرب با -نظمِ جهانی مبتنی بر الگوی دو قطبی شرق، بعد از جنگ جهانی دوم

  - گوید کهالاقل روایتِ آمریکایی از تاریخ چنین می- امّا فروپاشی شوروی این الگو را تغییر داد و    ؛آمریکامحوریت ابرقدرتیِ  

در این دوران، گفتمان »توسعه« و مفاهیمی چون »جهانی شدن«، »دهکده    .نظمِ جهان یک قطبی با محوریت آمریکا شکل گرفت

جهانی« و ... بر مبانی اندیشه و علوم انسانی سایه انداخت؛ سخت می شد تصویر و ایماژی درباره آینده پیدا کرد که مولفه های  

درپی برای این روایت  های پیشکست  ، دیمیال   90و    80دهه    به تدریج و بعد از گذشت   .آمریکایی و اتوپیای غربی در آن نباشد

اتفاق افتاد که باعث شد نوعی آشنایی زدایی نسبت به قدرت آمریکایی پدید بیاید. شکستن هیمنه غرب با محوریت آمریکا و  

م به  ه  -مثل روسیه، ترکیه، ایران و ...-ها  تا دیگر ملت  زمینه ای فراهم کردآمریکایی  -غربیو رویای  بدبینی نسبت به روایت  

 های بدیل فکر کنند و درباره آینده جهان حرف بزنند.طرح

های مختلف شرقی و غربی برای هژمون  کشورها و دولت  ؛هستیمیعنی نظم چندقطبی  نظم نوین جهانی  اکنون که در دوران  

آشوب های اجتماعی    این فرآیند در دهه کنونی و حوادث اخیر )تروریسم،  تالش می کنند.  هاکردن روایت خود بر سایر ملت

  ها های مذکور به عنوان ابزاری برای انتقال و تغییر قدرت در دست ابرقدرتو کرونا( بسیار مشهود است. بدین معنا که پدیده

تخالف با هژمون ناروا بتواند مبتنی بر   اما آنچه واضح و مبرهن است، آینده از آن کشور و ملتی است که در؛  اندقرار گرفته

هویت تاریخی و فرهنگی خود از اقتضائات و رخدادهای کنونی به نفع خود در طراحی روایت آینده سود ببرد. بنابرین ضروری  

تصویر  است تا ما هم به طور دقیقی این تغییرات را بشناسیم و اقتضائات آن را کشف کنیم و روایتِ و ایماژ خود را از آینده  

کنیم و به دنبال تحقق الگوی خود باشیم، الگویی که مبتنی بر مبانی تفکّری و فرهنگی و ظرفیت ها و اقتضائات بومی خودمان  

 است.

  توانیمرقم می خورد و  است که    یختاراگر به دنبال روایت آینده و برساخت رویای ملی هستیم، این مهم صرفاً با شناخت دقیق  

مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی اشاره    . چنان که نمود  ترسیم را    «ینده»آ  و  هفهم کرد  ی درست»امروز« را به  در سایه این شناخت،

امروزمان را    یم؛خود را درست بشناس   یخ،تار  ین خود و برجستگان ا  خود، گذشته  یخاز راه شناختن تار  یمخواه  ی»م  می دارند:

. گذشته  کنیمی چشم نگاه م ینبا ا ی کنیم،... ما به گذشته که نگاه میمو باز کن یمبده  یصو راه فردامان را تشخ یمدرست بفهم

 ( 1387/2/19مردم الر    یداردر د  یانات .« )بیمرا هموار کن   مانیندهاست تا راه آ  ی عبرت  یهاست؛ ما  ای ینهو آئ  یلهوس   یکما    یبرا

  یندهآ  یخ تار  یتِروا   یم،را فهم کن   یندهآ  یدگذشته و حال ما معنادار باشد، با  یمخواه   یاگر م  یخی،تار  یکمنطق هرمنوت  بنابر

در واقع امکان گفتگو با    یندهآ   یختار  یتِاست. روا  ینگار  یخو تار  یدر حال رشد علوم انسان  یاز حوزه ها  یکیکه امروزه  

. اگر ما یابند یتازه م ییاست که گذشته و حالِ ما در پناه آن معنا یندهآ یبرا یطرح  یم آن ترس یفهکند، وظ یفراهم م را یندهآ

  ینده آ یندازیم،آن درن یبرا ی و طرح یمنکن  یفتعر یندهخودمان را از آ یتِروا یم،خواه  یه ما مآن طور ک یممان را نساز یندهآ

 .هدخوا  یسازد آن طور که م یما را م


