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ایران ها و عوامل حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری  معاصرزمینه  

 پور قصاب امیریاحمدرضا بهنیافر، علی علی اکبر نصیری خلیلی، علی

 مقدمه

همگان در حاکمیت قانون  دهدها نشانی میفراگرد توسعه و حاکمیت قانون دو مسئله وابسته به یکدیگر هستند. بررسی

المللی و به منظور تعیین مرز و ون برای آرامش جوامع داخلی و بینحاکمیت قان. برابر قوانین با هم مساوی هستند در

م و ضروری است. از این اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز، الز

های دیکتاتوری مطلقه و پادشاهی استفاده قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومت

در  ه گردید.نیافتهای جوامع توسعهبنابراین این اصل در دوره معاصر، تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه شده است.

های مختلف نظام اجتماعی را تحت تأثیر جامعه ایران نیز، توسعه از مباحث و اهداف کلیدی است. فراگردِ توسعه، جنبه

دهد. در این میان عرصه فرهنگی یکی از ابعاد حیاتی جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. فرهنگ و هنر در قرار می

ها نقشی بسزا دارد. باورهای موجود در هر جامعه است و حفظ آن در انتقال این انگارهها و هر جامعه انعکاسی از ارزش

با این تفاسیر جامعه ایران در دوره معاصر به دلیل گسترده بودن دایره ارتباطی جوامع با مسئله توسعه فرهنگی و 

تجربه کرد و به موازات این تحول، اقتضائات آن مواجه گردید. جامعه ایران در قرن اخیر، انقالب  بزرگ اسالمی را 

گردد این است که با ای که اینجا مطرح میایدئولوژی و فرهنگی اسالمی از جایگاه استراتژیکی برخوردار گردید. مسئله

توجه درهم آمیختگی فرایند توسعه و اهمیت حاکمیت قانون و مسئله گوناگونی فرهنگی ناشی از جهانی شدن، جامعه 

 ی را در توسعه فرهنگی در پیش گرفت؟ایران چه رویکرد

ها و عوامل حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری در ایرانِ دوره معاصر تاکنون اثر مستقلی پیرامون مسئله زمینه

گذاری فرهنگی و  حاکمیت قانون آثاری به صورت پراکنده به رشته تحریر درنیامده است اما پیرامون مسئله سیاست

در فصلنامه سیاست دانشکده حقوق « گذاری فرهنگیبحثی در سیاست»ای باعنوان: درآمده است. مقالهبه رشته تحریر 

گذاری  و علوم سیاسی دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است. نویسنده این پژوهش معتقد است در عرصه سیاست

خود را مسئول حفظ و اشاعه فرهنگی خاص جمهوری اسالمی ایران عالوه بر دارا بودن نگرش و سیاست در این عرصه، 

(. این گفتار حاکی از حاکمیت قانون بر چگونگی توسعه فرهنگی در ایران در 287-306: 1385کند)وحید، قلمداد می

های بنیادین حاکمیت قانون بر توسعه در ایران دوره معاصر است، با این حال این پژوهش ورودی به بررسی زمینه

 نداشته است.

شناسی به رشته تحریر در به قلم عباس عبدی در نشریه انجمن جامعه« فقدان حاکمیت قانون»ای دیگر با عنوان:مقاله

آمده است. نویسنده معتقد است وجود حاکمیت قانون باعث ایجاد نظم اجتماعی است و سپس در ادامه به بررسی 

. نویسنده در این اثر  به فراخور موضوع پژوهش (151-159: 1376معضالت فقدان قانون در جامه پرداخته است)عبدی، 

خود منحصراً به بحث حاکمیت قانون پرداخته است و در این اثر اشاره ای به بحث فرهنگ و ارتباط آن با حاکمیت 

المللی در دوره معاصر، به چرایی قانون نشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با واکاوی و مطالعه شرایط داخلی و بین

میت قانون بر توسعه فرهنگی  در جامعه ایران در دوره معاصر  بپردازد. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی با حاک

 ای است.های کتابخانهتکیه بر داده
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 حاکمیت قانون .1

که هست، تضمین آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اِعمال آن را چنانحاکمیت قانون وقتی به وجود می 

حاکمیت قانون مبین »(. پیرامون مختصاتِ کلی حاکمیت قانون برخی محققان معتقدند: 1376:152بدی، کنند)ع

قواعد شناخته شده عمومی که پذیرفته شده و برهمگان  با را خود رفتار مقامات، و شهروندان آن در که موقعیتی است

های بنابراین باید گفت یکی از بارزترین ویژگی  .(27 :1381سیموندز، )«نمایند.است، تنظیم و کنترل میآور الزام

برای توسعه ، ا آنکه اساس نظام حاکمیت قانونحاکمیت قانون بحاکمیت قانون بر جامعه، ایجاد و گسترش نظم است. 

های جدی سیاسی، ابهام و ضعف ها و چالشیت قانون در اغلب کشورها با آسیبریزی شده است اما حاکمفراگیر پی

به اطالعات  دهی مسئولین و نبود فرهنگ پاسخگویی، دسترسی محدود مردماساسی و عادی، ضعف پاسخدر قانون 

پذیری مسئولین در برابر قوانین وضع شده برای دستیابی به توسعه فراگیر مواجه است. نظریه عمومی و عدم مسئولیت

د مدعی حاکمیت قانون بطور مطلق باشد. توانامری نسبی بوده و هیچ کشوری نمی حاکمیت قانون در تمامی کشورها،

هایی های مختلف جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... با فراز و نشیبحاکمیت قانون در هر کشوری بعلت ویژگی

)کلی، شودهمراه است. بنابراین بر حسب فراخور موقعیت آن کشور و سازوکارهای موجود در آن پیاده و اجراء می

مسئله گویای این است که حاکمیت قانون در جوامع مختلف ممکن است تحت شعاع عوامل مختلفی  این .(97: 1382

تواند ای نسبی است که عوامل مختلف موجود در یک جامعه میقرار گیرد یا به عبارت دیگر حاکمیت قانون مسئله

 دهی به آن داشته باشد.نقش مهمی در جهت

دهد که وضع قانون مدون در ایران به دوره قاجار و عصر در ایران نشان میگرایی ی قانون و قانونبررسی پیشینه

تدوین شد ق، 1324ذیقعده  14اصل در تاریخ  51مشتمل بر  با وقوع انقالب مشروطه، قانون اساسیرسد. مشروطه می

خ مم در تاریاصل به تصویب مجلس مؤسسان رسید. این مت 107و به دلیل نواقص آن، متمم قانون اساسی مشتمل بر 

فصل دوم  .(26-37 :1379)امیر ارجمند،شاه رسیدخواهان به امضای محمدعلیتحت فشار مشروطه ق.1327شعبان  19

( مقرر شده بود تمام ایرانیان  8به حقوق ملت اختصاص داشت. در اصل ) ( 8-25نون اساسی مشروطیت )اصول متمم قا

این مهمترین قید معطوف به مفهوم حاکمیت . (99-113 :1382یر ارجمند،)ام قانون از حقوق مساوی برخوردارند در برابر

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ش.1357قانون در قانون اساسی در ایران بود. با وقوع انقالب اسالمی در سال 

ی قرار گرفت. مورد بازنگر ش.1368پرسی به تصویب ایرانیان رسید و در سال در همه 1358از تدوین در آذر ماه پس 

به همین دلیل، حاکمیت قانون مستنبط  بود و های اسالمی و اصول جمهوریتقانون اساسی ایران ترکیبی است از آموزه

های حقوقی و سیاسی است. نظام های منحصر به فرد و خاصی نسبت به دیگر نظاماز قانون اساسی نیز واجد ویژگی

ون اساسی هبی است؛ بدین ترتیب که با وقوع انقالب اسالمی قانحقوقی جمهوری اسالمی ایران نظام حقوقی مذ

(. بنابراین پس 383: 1377)کاتوزیان، اسالمی را مورد شناسایی قرار دادطور رسمی حقوق جمهوری اسالمی ایران به

و به موازات صورت ماهوی تبدیل به یک قانون کامالً اسالمی گردید از پیروزی انقالب اسالمی قانون حاکم بر جامعه به

 های مختلف نیز در همین راستا تنظیم گردید.های جزئی در عرصهگیری نهادها و قوانین و برنامهآن شکل
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 زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران

 پور قصاب امیریاکبر نصیری خلیلی، احمدرضا بهنیافر، علی علیعلی

هایی که های حاکم بر نظام است. ایدئولوژیهایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژیحاکمیت قانون از جمله مقوله 

امیری، کنند)مالای خاص از مقوالت سیاسی و اجتماعی تأکید میهتحت تأثیر عوامل فراوان بر مفاهیم و برداشت

ای تنگاتنگ  فرهنگ اسالمی رابطه  توان گفت: در جامعه ایرانِ دوره معاصر، میان قانون و(. با این تفاسیر می29: 1385

 وجود دارد.

 هنری فرهنگی وتوسعه .2

است. جوامع شیفتگی خاصی نسبت به تغییر و تحول و توسعه از ای باالتر تر به مرحلهای پایینتوسعه، انتقال از مرحله

دهند و گویی تنها یک راه پیش روی جامعه انسانی گسترده شده و آن راه راهی به جز توسعه نیست. از خود نشان می

وف داشته های آن معطشناسان و هنرشناسان توجه خود را به سواالت توسعه، ابعاد و زمینهشناسان، مردماین رو جامعه

(. در این میان، توسعه 5: 1399اند)محمودی و دیگران، های رسیدن به توسعه را مورد کنکاش قرار دادهو ضرورت و راه

فرهنگی از مختصات فضای فرهنگی جوامع مختلف  توسعهفرهنگی تبدیل به یکی از مهمترین محورهای توسعه گردید. 

های فرهنگی تأکید دارد. این واژه مجموعه وسیعی ها و ظرفیتدر قرون اخیر است. توسعه فرهنگی بر توسعه فرهنگ

شود. هدف توسعه فرهنگی را شامل می-از موضوعات از جمله سیاست فرهنگی، صنایع فرهنگی و توسعه اجتماعی

(. به دیگر سخن، توسعه فرهنگی، نماد 136: 1385هنگ به عنوان نیرو محرکه جامعه است)فراهانی،فرهنگی، تقویت فر

های توسعه اقتصادی، سیاسی و علمی است. در واقع توسعه فرهنگی تحول در زندگی فرهنگی و روابط آن با سایر شکل

ی خود، ها در زندگی روزمرهکه انسان ها و رفتارهایی دانسترا باید در افزایش ظرفیت خالقیت و نوآوری در ارزش

(. با این تفاسیر توسعه فرهنگی امروزه به یکی 67: 1377کنند)محمدنژاد،گیرند و با آن زندگی میها را به کار میآن

 های اصلی در توسعه جوامع تبدیل شده است.از ضرورت

های یابد که ریشهی شکل خاصی میهای توسعه فرهنگی باید گفت: توسعه فرهنگی در هر کشورپیرامون شاخصه

 (. برخی17: 1355عمیقی در فرهنگ ملی دارد. توسعه فرهنگی چیزی نیست که به مدد بیگانه ممکن گردد)پهلوان، 

کند، ضرورت محققان در خصوص توسعه فرهنگی و اهمیت آن معتقدند آنچه تحقق توسعه فرهنگی را الزامی می

های صنعتی و تکنولوژیکی است که هر روز بیش از روز قبل، چهره یع پیشرفتهمگامی و همراهی فرهنگ با آهنگ سر

شود و طور کلی در حوزه فرهنگ منعکس می، بهسازد. از این منظر جریان پیشرفت اقتصادیجوامع را دگرگون می

فرهنگی، تعالی  فعالیت فرهنگی برانگیزاننده زندگی اقتصادی است، با این حال باید گفت: هدف نهایی هر نوع توسعه

های بیگانه حیات معنوی با تکیه بر حقایق دینی است. توسعه فرهنگی در شرایط تهاجم فرهنگی و مواجهه با فرهنگ

(. اگر توسعه با توجه به خواست مردم و بر 1: 1375باید تکیه بر عناصر فرهنگ ملی صورت پذیرد)مسجد جامعی،می

سازد. بنابراین توسعه فرهنگی زیربنای توسعه همه شد انسانی را فراهم میمبنای فرهگ جوامع باشد موجبات ارتقا و ر

توان بدون اعتنا به آن به دنبال ایجاد تغییرات در ابعاد مختلف یک جامعه بود. در اقع توسعه فرهنگی جانبه است و نمی

ها، باورها و ها، قابلیتانسانهای ادراکی، شناختی و گرایشی فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه
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های خاصی است که مناسب توسعه آورد که حاصل رفتارها و کنشها به وجود میای را در آنهای ویژهشخصیت

 (.31: 1388زاده، است)مهدی

درباره توسعه هنر نیز باید اذعان داشت، گسترش هنر با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی در پیوند است و به 

شکنی روابط شکنی روابط قدرت در هنر مرتبط است. توسعه هنر نیازمند آن است که جامعه پذیرای شالودهدهوشال

ای فرایندهای دموکراسی رشد بیشتری پیدا کند طبیعتًا سنت قدرت در حوزه هنر باشد. از این رو هر چه در جامعه

ای فرایندهای دموکراتیک شدن کمتر ر جامعهکند و برعکس، هر چه دفهم هنری نیز در  آن توسعه بیشتری پیدا می

پذیر کند. از سوی دیگر توسعه هنر زمانی در جوامع امکانتوسعه پیدا کرده باشد هنر نیز کمتر در آن توسعه پیدا می

توان در فرایند توسعه فرهنگی میهای آموزشی است که هنرها در جامعه جنبه همگانی پیدا کند. به کمک سیستم

گر است و هنر در رشد (. فرهنگ جوامع در هنر و نمودهای متنوع آن جلوه112: 1388)عموزاده لیچانی، مشارکت کرد

ترین مؤلفه فرهنگ در تمامی ارد. هنر به عنوان مهمدو تعالی فرهنگی جوامع و شناساندن فرهنگ مقامی قابل ستایش 

اد تحول در ذوق و قریحه مردم باعث دگرگونی در مسائل اجتماعی و ایجاد هنجارهای مورد نظر نقش داشته و و با ایج

(. 32: 1388شود. هنر می تواند آگاهی و شخصیت فرهنگی جوامع را ارتقا دهد)مهدی زاده،نحوه نگرش و باور آنان می

های توسعه هنری باید گفت: برای توسعه فرهنگی توجه به هنر، آثار هنری و توسعه هنری ضروری است و پیرامون راه

(. با این تفاسیر باید گفت: توسعه 35توسعه هنر توجه به آموزش و نهاد اصلی متولی آموزش ضروری است)همان: برای 

 فرهنگی و هنری در جوامع بسیار به هم وابسته است.

 توسعه فرهنگی و هنری در ایران های حاکمیت قانون بر ها و زمینهبایسته

 .ضرورت مدیریت1

ریزی و مدیریت توان به ضرورِت برنامهها یا مقتضیاتی است که از آن میان میبایستهفراگرد توسعه فرهنگی دارای  

سازد و عرصه جدیدی آورد آن را متأثر میی شرایط و امکاناتی که برای فرهنگ پدید میمدیریت به واسطه اشاره کرد.

زماندهی، بیسج منابع و نیروها، ریزی، ساگشاید. هر مدیریت فرهنگی دارای مشخصاتی چون برنامهرا برای آن می

مدیریت فرهنگی کلیه  (.64: 1378آبادی، است)صالحی امیری و عظیمی دولت هدایت و رهبری و کنترل و نظارت

ریزی یا سازماندهی، نظارت، هدایت، هماهنگی، تنظیم، اداره و هایی است که با هدف برنامهفرایندها، اقدامات و رویه

توسعه فرهنگی در یک جامعه نیازمند  .(121: 1388زاده، گیرد)گودرزی، شیخهنگی شکل میهای فرحمایت از فعالیت

گذاری در توسعه فرهنگی در سطح ملی و در صورت امکان رمایهتأمین منابع انسانی و مالی بیشتر است. افزایش س

( که 155: 1388باشد)فراهانی،ها و طرح جامعه توسعه درصدی از بودجه دولت به این منظور بر طبق اهداف و اولویت

 سازد. قانون بر توسعه فرهنگ را مطرح میضرورت حاکمیت  هاین مسئله مجدداً ب
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 پور قصاب امیریاکبر نصیری خلیلی، احمدرضا بهنیافر، علی علیعلی

ریزی فرهنگی ریزی فرهنگی بیشتر بر عهده دولت است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برنامهبرنامه

( و این 85: 1387آبادی، است)صالحی امیری و دولت ها و الگوهای فرهنگی موجود در جامعهمبتنی بر سرمشق

سیاستگذاری فرهنگی به اراده دولت در ایجاد و تحکیم و یا تغییر  ای است که نیازمند به حاکمیت قانون است.مسئله

تواند ایجابی یا سلبی ای مطابق تعریف سیاستگذاری میمقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ معطوف است. چنین اراده

گرایی در عرصه فرهنگ و هنر در قانون اساسی مشهود است زیرا در قانون انعکاس قانون (.288: 1386اشد)وحید، ب

اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی یک کشور بیانگر بنیادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سیاسی، 

و حکومتی است که در یک نظام سیاسی وجود دهنده نوع حاکمیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و به خصوص نشان

  (.17: 1387دارد)آراسته،

 سازی فرهنگی.یکسان2

سازی سازی فرهنگی نیز از ضروریاتِ فضای فرهنگی مقارن با توسعه فرهنگی است. بر اساس الگوی یگانهیکسان

مبنای آن طرحی هندسی از شوند باید بر های مقدس که توسط افراد جامعه پذیرفته میفرهنگی، اصول و ارزش

های مختلف آن ها، هنجارها و رفتارها در عرصه اجتماعی ترسیم گردد. این مسئله در مواجهه با توسعه در جنبهارزش

( بخش فرهنگ در آن 1327-1347ریزی مربوط به توسعه)های برنامهگردد. از زمان شروع فعالیتبیشتر احساس می

ش، بخش فرهنگ هویت مستقل و مشخصی یافت و همه 1356-1347ولی از سال جایگاه مستقل و مشخصی نداشت 

ش. تا به امروز 1368ساله به طور منظم، اعتبار جاری و عمرانی از بودجه عمومی دولت به آن اختصاص یافت و از سال 

در  (.95-126: 1387آبادی،امیری و دولتدولت نقشی سازمان یافته در حوزه فرهنگ بر عهده گرفته است)صالحی

ش، تأسیس شد و در راستای تربیت کارشناسان در زمینه 1340های هنرهای تزئینی در سال دوره پهلوی دوم هنرکده

های کاربردی مؤثر بود. با وقوع انقالب اسالمی دوره دیگری در تاریخ هنر آغاز شد و بر تعداد هنرجویان افزوده شد. 

: 1387گسترده باعث تولید انبوهی از آثار شعاری در سطح جامه شد)پاکباز، رسانی فوری وضرورت تبلیغ و تهییج و پیام

تواند به معنای رغم تمام معایب احتمالی می(. با توجه به این فرایند باید گفت نظارت قانونی بر فرهنگ و هنر علی5

ایران در دوره معاصر بر نوعی سازماندهی در این عرصه باشد. در این میان باید گفت اصول محوری قانون اساسی در 

گذاری (. این نقش حکومت را به سوی سیاست268: 1383های مذهبی و دین اسالم است)آراسته، مبنای تأمین بنیان

 گردد.قانونی محسوب می کمیتهای حاترین زمینهدارد که یکی از اصلیفرهنگی سوق 

 288جلسه و در فرهنگ عمومی تهیه کرده است شورایگذاری فرهنگی که آن را اولین متن مکتوب در زمینه سیاست

با اصالحاتی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. با تداوم تدوین سندهای مکتوب توسعه،  20/5/1371مورخ 

دستگاه فرهنگی، مسئله فرهنگ در جامعه  ایران دگرگون شده و هم دستگاه فرهنگی موقعیت متفاوتی نسبت به 

 (.140 :1387رد)مشبکی، خادمی،های قبل پیدا کسال
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 شدن و گوناگونی فرهنگی جهانی.3

ها در گوناگونی فرهنگی یکی از نخستین رهاوردهای توسعه و جهانی شدن است که در سایه درهم آمیختگی فرهنگ

شود. جهانی شدن به واسطه تغییراتی که در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پدید نظام جهانی ایجاد می

امیری و عظیمی دولت آبادی، ساز)صالحیآورد برای سیاست فرهنگی کشور هم محدودیت آفرین است و هم فرصتمی

ای جدید در تاریخ فرهنگ و هنر  روی داد. افزایش رابطه با غرب ش. دوره1320دوره پهلوی دوم با آغاز(. 149: 1387

های هنری پدید آورد و به ویژه تحت تأثیر مدرسان خارجی یهای اجتماعی، فضا را برای نوجویو برقراری مختصرِ آزادی

ای از دنیای هنر اروپا به روی هنرجویانِ ایران گشوده شد. از این زمان تا یک دهه های تازهدانشکده هنرهای زیبا افق

جوانان نوجو ها با پرورش بعد، مجادله میان پیروان هنر قدیمی و جدید در مجامع به شدت جریان داشت. طی این سال

ها و به سبب فعالیت هنرمندان تازه برگشته از اروپا و آمریکا جنبش نوگرایی رشد کرد و سرانجام از حمایت در هنرستان

های  ورود به نظام جهانی (. بنابراین باید گفت، جامعه ایران در نخستین گام1: 1387دولت نیز برخوردار شد)پاکباز، 

فت و چگونگی مواجهه با این تحوالت نقش مهمی در بقای فرهنگ بومی، مقارن با توسعه تحت تأثیر این جریان قرار گر

 فرهنگی داشت. 

گستر همچون نوسازی در طول قرن بیستم و اکنون جهانی شدن و گسترش در دوران معاصر فرایندهای پردامنه و جهان

های هویتی گوناگون ف و کنار هم چیدن پایگاههایی که مردم در تعریها و ارتباط میان جوامع گوناگون و آزادیتماس

(. 170: 1391های  کشورهای جهان تبدیل کرده است)سیدامامی،اند گوناگونی فرهنگی را به یکی از ویژگیکسب کرده

(. 244: 1385؛ کرانسر، 122: 1387ها نقش دارد)نیاکویی،ها و بحرانالمللی اندیشهشدن در تسهیل جریان بینجهانی

ها بدان سبب کند که تاریخ بشر گورستان فرهنگهای بزرگی است که پایان فاجعه آمیز آنتاریخ بشری ثابت میمطالعه 

(. در دوره 62: 1968است که نتوانستند در برابر چالش، واکنش برنامه ریزی شده، بخردانه و ارادی بروز دهند)فروم، 

های فلسفی و ایدئولوژیکی آنها، های فرهنگی و هنری و بنیانمعاصر مقارن با آشفتگی ناشی از رونمایی سریع از عصاره

 ها سوق داد.حاکمان  در دوره معاصر به ساماندهی و نظارت بیشتر بر این حوزه

هایی شود. بخشاین مسئله در حالی اتفاق افتاد که فرایند نوسازی به تنهایی سبب پدید آمدن چندگانگی فرهنگی می

گیرد و ها شکل میشوند و نوعی خرده فرهنگ مردن در آنن نوسازی متحول میاز جمعیت به سرعت در جریا

(. به همین دلیل است که 173: 1391کنند)سیدامامی،های دیگر به دالیل گوناگون، فرهنگ سنتی را حفظ میبخش

در عرصه گردد. حتی کسانی که به مدیریت در دوره معاصر توجه به مدیریت را در عرصه فرهنگ و هنر مطرح می

فرهنگ اعتقادی ندارند معتقدند در این شرایط حداقلی از مدیریت مالی الزامی است. در جهان امروزی کشورهایی که 

های پویا های دیگر کنار گذاشته خواند شد. حتی فرهنگبرای فرهنگ و هنر خود برنامه نداشته باشند توسط فرهنگ

تیبانی نیاز دارند و این مسئله جز از طریق مدیریت فرهنگی ممکن ها به حمایت و پشنیز در تعامل با دیگر فرهنگ

ای از خاستگاه فرهنگی و هنری در جامعه ایران (. بخش عمده76: 1387نیست)صالحی امیری و عظیمی دولت آبادی، 
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 پور قصاب امیریاکبر نصیری خلیلی، احمدرضا بهنیافر، علی علیعلی

 ورههای حاکم بر آن است. در این شرایط، ضرورت حمایت از فرهنگ و هنر در دبرخاسته از فرهنگ اسالمی و ارزش

کند و حاکمیت قانون یک سپر حمایتی قدرتمند در مواجهه با فرهنگ و هنر دیگر معاصر اهمیت بیشتری پیدا می

 .(188: 1391جوامع است)سیدامامی، 

 ایدئولوژیک هایالش.چ5

و  هاهای مختلف آن، نمودِ روشنی از ارزشدر ایران از نخستین قرون اسالمی، فرهنگ و به موازات آن هنر و شاخه

های فرهنگ و هنر اسالمی در ایران گیری شیرازهباورهای اسالمی بوده است. این فرایند با ورود اسالم به ایران و شکل

ق.(، ایدئولوژی اسالمی تبدیل 907های مقتدر مذهبی چون صفویه)آغاز گردید. در قرون بعد و در سایه استقرارِ حکومت

هنر و فلسفه وجودی آن در ایران گردید. واکاوی سطوحِ مختلفِ فرهنگی و دهی به های اصلی شکلبه یکی از بنیان

های عمیقِ فرهنگ اسالمی در ی وجود ریشهدهندههای مختلف هنری در جامعه ایران در دوره اسالمی نشانجلوه

بی، تبدیل ش. فرهنگ اسالمی عالوه بر جنبه مذه1357فرهنگی ایرانی است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال 

ای انعکاسی از به مشخصه بارز حکومت گردید. در این میان، نباید این نکته را از نظر دور داشت که هنر در هر دوره

ها ها و باورها و آداب و سنن است. بنابراین هنر در عین اینکه بازتابی از تمایل به ثبات و ایستایی در برخی ارزشارزش

فرهنگ، جوهر یا هویتی تثبیت » واره تمایل زیادی نیز به تحول دارد به گفته آلن تورنهای اجتماعی است، همو انگاره

در قرون اخیر،   (.Alain, Tourane, 2004: 219-217های در حال تغییر و تحول است)شده نیست بلکه برساخت

جامعه ایران نیز در دوره ای از تکامل، جوامع مختلف را درگیر ساخته است. جریان نوسازی و توسعه به عنوان مرحله

معاصر با توسعه و به موازات آن با توسعه فرهنگی و مقتضیات آن مواجهه گردید. هیچ کشوری به رغم داشتنِ تاریخ، 

 (.3: 1376تواند خود را از توسعه و مقتضیات آن  دور نگه دارد)سونسو، های فرهنگی و پیشینه مشخص نمیسنت

های گذشته است. انسان و جوامع انسانی را با که امروزه غیرقابل مقایسه با سدهرشد و پیشرفت تکنولوژی و علم  

(. این فرایند تمام اجزا ثابت و متغیری 19: 1387ای از گوناگونی ارزشی و فرهنگی مواجه ساخته است)مکتبی، مجموعه

با توجه به درهم تنیدگی  .(12: 1376ها ضروری است)سونسو، ها برای پایداری و توسعه فرهنگهستند که وجود آن

ابعاد مختلف نظام اجتماعی، عرصه فرهنگ نیز تحت تأثیر فراگرد توسعه قرار گرفت. هنر و جامعه لزومًا بهم پیوندی 

ای هم نیست که رکنار باشد و در مقابل هیج جامعهناگسستنی دارند، یعنی هیچ هنری نیست که از تأثیرات اجتماعی ب

وابسته به هم)نوایی، رد. هنر و جامعه هر دو در جریان تکاملی خویش در تغییرند و در عین حال، تحت تأثیر هنر قرار نگی

بنابراین نیاز به حفاظت از اجزای ثابت در فرهنگ و هنر ایرانی با توجه به پیوستگی تنگاتنگی که  میان (. 35: 1316

میتِ قانون مورد توجه جدی قرار گرفت. پیدایی آنها با فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی حاکم وجود داشت؛ لذا مسئله حاک

های فلسفی منعکس شده های تازه در این دوره و امکان تأثیرگذاری بر فرهنگ و هنر در ایران و بنیانمفاهیم و ارزش

 هایی را برای نظارت دقیق بر توسعه فرهنگی مطرح ساخت.در آن، ضرورت



38 99شهریور ، 38شماره  16دوره  

5 
377-388 

های اسالمی در جامعه ایران، حکومت به ناگزیر به اعمال ید بر ارزشش. و تأک1357با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

های فکری و دهی به بنیانها و باید و نبایدها برای تحول گردید. فرهنگ و هنر در هر جامعه قادر به شکلچارچوب

گردد بنابراین فلسفی در یک جامعه است به تعبیر دیگر، هنر شکلی از آگاهی اجتماعی است که توسط هنرمند بیان می

مانند دیگر اشکال آگاهی اجتماعی در روند تکاملی جامعه قرار دارد و تابعی از این روند اما خود نیز نقش فعال و 

یرا جبریت اجتماعی و سیاسی نفسه سیاسی داشته باشد زتواند نقشی فی(. هنر می33: 1361اثرگذاری دارد)نوایی، 

دهد هر یط ایدئولوژیک متفاوت را تحت شعاع قرار میجامعه ای وابسته به شرارهنگی هر ای است که تولیدات فمقوله

ای از نظم ای از نظم سیاسی بلکه وابستها وابستهسازد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی هنر نه تنهچند جوهر آن را نمی

مار می نقالب اطالعاتی به شاقتصادی و فناورانه جدید در ا -های سیاسیای از نظاماجتماعی است که خود وابسته

گرایی در این حوزه است و ضرورت ی ایدئولوژیکی فرهنگ و هنر، نیامند قانونجایگاه ویژه( لذا 1: 1389آید)فکوهی، 

 دهد.حاکمیت قانون را افزایش می

ها و زیستن پس از پیروزی انقالب اسالمی، فرهنگ به عنوان عامل اساسی و زیربنایی در ارتقای کیفیت زندگی انسان

( 1366تا  1362مبتنی بر اندیشه مطرح شد. الیحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی)

با هدف فوق در ضرورت پیراستن جامعه ایرانی از مظاهر ضد اسالمی و معرفی فرهنگ غنی اسالم به جهانیان تدوین 

باید گفت حاکمیت قانون بر فرهنگ در ایران ارتباط مستقیمی با  (. با این تفاسیر137 :1387شد)مشبکی و خادمی،

 فرهنگ مذهبی و ایدئولوژی مذهبی حاکم بر جامعه دارد.

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

های سیاست و اقتصاد، معطوف به حاکمیت قانون شده مروزه بیشترین توجه حقوقدانان و دیگر اندیشمندان در زمینها

باشد. قوت و ضعف اجرای حاکمیت قانون با در بوده و مبتال به تمامی جوامع می نسبیای است. حاکمیت قانون نظریه

را با دهند تا اجرای قانون را قوت بخشند یا آنای از عوامل است که دست به دست یکدیگر مینظر گرفتن مجموعه
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 پور قصاب امیریاکبر نصیری خلیلی، احمدرضا بهنیافر، علی علیعلی

سازند. حاکمیت نظمی مواجه میرا با بی ضعف مواجه سازند. بنابراین اختالل در هر یک از این عوامل، حاکمیت قانون

دهی وآزادی بیان، ها، هنجارها و اصول مساوات و عدم تبعیض، مشارکت و همراهی، قدرتمبنای ارزش قانون بر

شفافیت، اعتماد، کاهش فساد از طریق شفافیت، شراکت و اتحاد قرار دارد که همه برای دستیابی به توسعه فراگیر 

شود، عرصه فرهنگ و هنر است. در ی مهمی که بحث حاکمیت قانون بر آن مطرح میهایکی از عرصه ضروری هستند.

فرهنگ و هنر در سیر تکاملی خود در جوامع مختلف گاهًا هم همراه با تحول بوده است و هم خود  دوره معاصر بحث 

ی تأثیرگذار در زایش هامنشأ حرکت و تحول بود. این قدرت سبب شده تا این حوزه به عنوان یکی از مهمترین کانون

ی ایران نیز از دیرباز و از دوره های جوامع مد نظر حاکمان و افراد جامعه باشد. فرهنگ و هنر در جامعهو ثبات ارزش

شمار مضامین ملی و مذهبی در آثار که تکرار بیهای ملی و مذهبی بوده است. جائیباستان نمود روشنی از ارزش

ناپذیری هنر و جامعه سبب ماری، نقاشی و غیره نمود آشکاری داشته است. جداییفرهنگی و هنری چون شعر و مع

گردید تا دوره معاصر و مقارن با رشد همه جانبه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، حوزه فرهنگ و هنر نیر از این تغییر 

و ایدئولوژیکی مورد نظر  هفلسفهای دور نماند. این مسئله سبب گردید تا صاحبان قدرت در راستای حمایت از بنیان

های تمدنی و از خود به عرصه فرهنگ و هنر از جهت توجه جدی داشته باشد. فرهنگ و هنر از یک سو انعکاس داشته

های اعمال لذا این مسئله تبدیل به یکی از زمینه .های حاکم بر جامعه استسوی دیگر اهرمی برای بزرگداشت ارزش

گرایی را ضروری فرهنگ و هنر در جامعه ایران گردید. زمینه و عامل دیگری که این قانونحاکمیت قانون بر عرصه 

ها بحث حاکمیت قانون ها و ملزومات توسعه فرهنگی بود؛ نیاز به حمایت مالی و سازمانی از این حوزهساخت بایستهمی

های مادهای فرهنگی و هنری و رواج بنیانتر ساخت. قرار گرفتن در مسیر ادغام در نظام جهانی و آشکار شدن نرا جدی

فلسفی و فکری جدید با مسئله گوناگونی فرهنگی و مقتضیات آن همراه گردید و همین مسئله در رواج بحث قانونگرایی 

ای از عوامل سیاسی و نقش جدی داشت. دوره معاصر برای جامعه ایران به عنوان یک بستر زمانی آبستن مجموعه

توان مشاهده کرد. ها میهنگی ساخت که انعکاس این مسئله را در حضور نظارت قانونی بر این عرصهایدئولوژیکی و فر

رسد تقارن ها و باورهای افراد جامعه بوده است. به نظر میای چون ایران نماینده ارزشکه فرهنگ و هنر در جامعهبا این

گر را بر عرصه معاصر تا حدی این رویکرد کنترلمذهبی با تحوالت گسترده جهانی در دوره  -ایجاد نظام سیاسی

 .کندفرهنگ و هنر توجیه می
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