
 

 

 گذاری فرهنگیهای سیاستدر گفتمان« فرهنگ»مفهوم 

 *محمد پورکیانی

 **حسین سوزنچی

 چکیده

 

گذاری فرهنگی پرداخته های سیاستبا گفتمان« فرهنگ»مقاله حاضر به نشان دادن تناسب رویکردهایی گوناگون مفهوم 
آوری ای برای جمعبدین منظور از روش کتابخانهکند. ها را فراهم میو از این رو امکان شناخت و نقد بنیادین این گفتمان

گذاری، ها استفاده شده است. بر اساس مطالعه ادبیات سیاستبندی و تحلیل دادهشناسی برای دستهها و روش گونهداده
چهار گفتمان برجسته کنترل فرهنگی، تصدی فرهنگی، رهاسازی فرهنگی و خدمت فرهنگی به عنوان چهارکالن رویکرد 

، نشان از دو کالن رویکرد «فرهنگ»گذاری فرهنگی معرفی شده است. از این سو بررسی تعاریف گوناگون تسیاس
های در میان گفتمانشوند. ها اقسام گوناگونی را شامل میدر فرهنگ دارد که هر کدام از آن« فراگیر»و « جزءنگر»

« جزءنگر»رهنگی، رهاسازی فرهنگی( رویکرد گری فگذاری فرهنگی، سه گفتمان اول)کنترل فرهنگی، تصدیسیاست
فرهنگ به مثابه »به فرهنگ دارند. در این میان گفتمان کنترل فرهنگی، فرهنگ را امری مضرّ توصیف کرده و با رویکرد 

گری)دولت( و رهاسازی)بازار(، به کارآمدی فرهنگ بیشترین تناسب را دارد، در مقابل، گفتمان تصدی« زندان ذهن
فرهنگ »به « فراگیر»ای و سیال از فرهنگ نزدیک شده و از رویکرد د. نهایتاً گفتمان پست مدرن به تعاریف ذرهتوجه دارن

به فرهنگ، امکان امتداد برای تأسیس گفتمان « فراگیر»و « جزءنگر»گوید. دو رویکرد کالن سخن می« روزمره
کند و رویکرد نگر از واقعیت فرهنگی موجود غفلت میسیاستگذاری فرهنگی ایران را نخواهند داشت، چرا که رویکرد جزء

اصل اساسی گفتمان « تعالی فرهنگی در بستر زندگی انضمامی»کند. در صورتی که ها توجه نمیزندگی فراگیر به آرمان
 گذاری دینی است.مطلوب سیاست

 
 واژگان کلیدی     

 .گگذاری فرهنگی، فرهنگ، رویکرد جزءنگر فرهنگ، رویکرد فراگیر فرهنگفتمان سیاست

 

 .gmail.comsouzanchi@ ،یار دانشگاه باقرالعلوم علیه السالمدانش* 

و مدیر گروه سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده فرهنگ و  دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم** دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی 

 .m.poorkiani@gmail.comهنر اسالمی، 
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