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چکیده:��
کشــورهای  جملــه  از  کره جنوبــی 
تحــت حمایــت بلــوک غــرب در فضــای 
دوقطبــی جنگ ســرد پــس از فروپاشــی 
ــوروی و  ــری ش ــه رهب ــرق ب ــوک ش بل
و  تســلیحاتی  رقابت هــای  اضمحــال 
نیــز وجــود بحران هــای اقتصــادی دهــه 
1980، بــه سیاســت گســترش مــوج کره 
در قالــب توســعه صنایع فرهنگــی بــا 
هدف گــذاری ســه ســطحی یعنــی افــق 
کوتاه مــدت توســعه و قدرتمندســازی 
صنایــع داخلــی، افــق کوتــاه مــدت 
صنایــع  بــازار  در  محــوری  بازیگــر 
فرهنگــی منطقــه شــرق آســیا و در افــق 
ــی در  ــازار جهان ــری در ب ــدت برت بلندم
ــع فرهنگــی  ــه صنای ــوط ب ــدات مرب تولی
روی آورد و بــا پذیــرش مکانیســم بــازار 
رتبــه  بــه  در ســال 2013  توانســت 
یازدهــم قــدرت نــرم جهــان دســت پیــدا 
کنــد. ایــاالت متحــده نیــز سیاســت 
توســعه صنایــع فرهنگــی خــود را از 
ــرده اســت و طــی  ــاز ک ــه 1920 آغ ده

ــگاه  ــت جای ــته اس ــه توانس ــار مرحل چه
ــاوت  ــد. تف ــته باش ــا داش ــری در دنی برت
در  آمریــکا  و  کره جنوبــی  کشــور  دو 
ــازار  ایــن اســت کــه هــر دو مکانیســم ب
را پذیرفته انــد امــا در کــره نهادهــای 
دولتــی و رســمی نقــش پررنگــی در 
گســترش سیاســت مــوج کــره داشــتند 
ــش  ــت در بخ ــا دول ــکا تقریب و در آمری
دولــت هیچ گونــه دخالــت مســتقیم 
نــدارد و بــا نهادهــای غیــر رســمی 
ــی         ــع فرهنگ ــت گذاری صنای ــه سیاس ب
می پــردازد. تبلــور سیاســت گذاری در 
ــوام  بســتر هویت ملــی و منافــع و نیــز ق
بخشــی متقابــل ســاختار و کارگــزار 
ــه  ــه در نظری ــردو ک ــر ه ــت براب و اهمی
ــی  ــد چرای ــت می توان ــگاری اس ــازه ان س
ــی،  ــی، نقش ــوالت هویت ــی تح و چگونگ
دو  در  را  سیاســت گذاری  و  گفتمانــی 

ــد. ــان ده ــی نش ــه خوب ــور ب کش

مقدمه��
صنایــع فرهنگــی امــروزه باعــث رشــد و 

تحلیل مقایسه ای سیاست های صنایع فرهنگی ایاالت 
متحده آمریکا و کره جنوبی

رضا�عزیزی1

1.عضو هیئت علمی و مسوول کارگروه تحوالت سیاسی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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توســعه اقتصادی بســیاری از کشــورهای 
ــورهاي  ــه کش ــون توج ــان و در کان جه
پیشــرفته قــرار گرفتــه اســت. کاالهــای 
ــه  ــرم و فرهنگــی کــه هزینــه تولیــد ب ن
نســبت پایین تــری نســبت بــه کاالهــای 
بــازار  و  داشــته  پیچیــده  و  ســخت 
ــت  ــه اس ــا نهفت ــه در آنه ــودی ک پرس
در طــی ســالیان گذشــته عامــل ســوق 
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــده بس دهن
بــه ســمت تولیــد و رونــق ایــن صنایــع 
در کشــور خــود بــوده اســت. کشــورهایی 
ــا 12 درصــدی از تولیــد  کــه ســهم 3 ت
ناخالــص ملــی )GDP( خودشــان را از 
طریــق صنایــع فرهنگــی بــه دســت 
ــان  ــادی کشورش ــد اقتص آورده و در رش
از ایــن حــوزه بهــره خوبــی برده انــد 
)فنافــر، 1395(. ایــن موضــوع خــود 
صنایــع  سیاســت گذاری های  در  را 
ــت.  ــان داده اس ــورها نش ــی کش فرهنگ
ــه   ای  سیاســت صنعــت فرهنــگ مجموع
از رهنمودهــا، سیســتم ها و اقدامــات 
ــت  ــده اس ــف ش ــاص تعری ــی خ مدیریت
کــه یــک دولــت آن را بــه هــدف توســعه 
ــه کار  ــور ب ــگ در آن کش ــت فرهن صنع
سیاســت های  واقــع،  در  می گیــرد. 
فرهنگــی تغییــر می کننــد و خــود را 
ــم  ــگ تنظی ــت فرهن ــعه صنع ــا توس ب
فرهنگــی  سیاســت های  می کننــد. 
ــت ها  ــری سیاس ــک س ــه ای از ی مجموع

هســتند کــه دولت هــا بــا هــدف ترویــج 
و تنظیــم توســعه صنعــت فرهنــگ وضع 
و اجــرا می کننــد. در عصــر اقتصــاد 
جدیــد، دولت هــا در سراســر جهــان 
ــا  ــگ را ب ــت فرهن ــت گذاری صنع سیاس
ــود  ــتور کار خ ــج آن در دس ــدف تروی ه
قــرار داده انــد. از بیــش از 30 ســال 
گذشــته، بســیاری از دولت هــا امیــد 
زیــادی بــه خط مشــی و سیاســت در 
البتــه  دوخته انــد،  فرهنــگ  صنعــت 
ــگ٬  ــت فرهن ــه صنع ــرض ک ــن ف ــا ای ب
ــادی در  ــعه اقتص ــی توس ــان کنون جری
ــد داد  ــر خواه ــود را تغیی ــورهای خ کش
و فرهنــگ نقشــی را کــه تــا بــه حــال در 
اقتصــاد ایفــا کــرده اســت تغییــر شــکل 

ــد داد. خواه
(Qin, Wei & Wan: 2009, 45)

  در بیــن کشــورهای گوناگــون تنهــا
 ایــاالت متحــده آمریــکا اســت کــه
ــه ــه 1920 ب ــی از ده ــابقه ای طوالن  س
ــگ دارد. ــت فرهن ــه صنع ــد در عرص  بع
ــک کشــور ــوان ی ــه عن ــی ب  در کره جنوب
ــان ــد از پای ــعه بع ــه توس ــا در عرص  نوپ
در ایدئولوژیــک  رقابت هــای   یافتــن 
 عصــر جنــگ ســرد یعنــی از دهــه 1990
 بــه بعــد عناصــر مختلــف فرهنگــی یکــی
 از نیروهــای اصلــی پیشــران توســعه
 اقتصــادی و اجتماعــی تبدیــل شــده
 اســت. البتــه خاســتگاه صنعــت فرهنــگ
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 در آمریــکا اســت و از ایــن نظــر بیــش از
ــه و تخصــص  هــر کشــور دیگــری تجرب
 دارد و پرچمــدار صنعــت فرهنــگ دنیــا
 اســت. امــا مقایســه دو کشــوری کــه هــر
 دو دارای الگــوی لیبرال- دموکراســی در
ــد فضــای  کشــور خــود هســتند می توان
کشــور دو  متفــاوت   سیاســت گذاری 
ــا ــه م ــگ را ب ــت فرهن ــه صنع  در عرص
 بنمایانــد. در ایــن میــان نقــش هنجارها،
ــی، ــا، معان ــا و  انگاره ه ــع، هویت ه  مناف
سیاســت گذاری در  رویه هــا  و   قواعــد 
 نویــن صنایــع فرهنگــی بی بدیــل اســت.
 تامیــن منافــع ملــی از بســتر ایجــاد
 رفــاه و ثــروت از یــک ســو و ترویــج
ــر ــوی دیگ ــی از س ــی و مل  هویت فرهنگ
ــع ــت گذاری صنای ــر سیاس ــز ب  در تمرک
 فرهنگــی در ایــن دو کشــور مــورد توجه
ــا هویــت ــازار ب  بــوده اســت. مکانیســم ب
 لیبرالــی آمریکایــی پیونــدی ناگسســتنی
ــت ــم هوی ــی علی رغ ــره جنوب  دارد و ک
ــه ــت را ب ــود اولوی ــرقی خ ــی ش  فرهنگ
 مکانیســم بــازار در تولیــدات صنعــت
ــه ــت و در وهل ــود داده اس ــگ خ  فرهن
ــورد توجــه اســت. ــی م ــت مل ــد هوی  بع
بخــش در  آمریــکا   سیاســت گذاری 
ــائل ــا مس ــی ب ــگ تناقض ــت فرهن  صنع
ــی آورد ) ــود نم ــه وج ــی ب  ,Ibidهویت مل
 42(. در حالــی کــه در کــره حــل و
 فصــل منازعــات هویتــی بــا هویــت

                   متناســب بــا مکانیســم بــازار تبدیــل بــه
 دغدغــه ای بــرای دولتمــردان آنــان شــده
ــر ــد ه ــرد واح ــود رویک ــا وج ــت. ب  اس
ــی ــتگذاری فرهنگ ــر سیاس ــور ب  دو کش
ــه ــع فرهنگــی ک ــژه حــوزه صنای ــه وی  ب
ــی ــرال –دموکراس ــرد لیب ــان رویک  هم
ــی ــت گذاری صنایع فرهنگ ــت، سیاس  اس
دســتان در  و  متمرکــز  کــره   در 
ــده ــاالت متح ــا در ای ــت ام ــت اس  دول
 غیرمتمرکــز و از طریــق نهادهــای تقریبا
 غیردولتــی دنبــال می شــود و دولــت
 نقــش تنظیــم گــری و تســهیل گری
ــرد ــا رویک ــش ب ــن پژوه ــت. ای  را داراس
ــود در ــث خ ــروض بح ــازه انگاری مف  س
در صنایع فرهنگــی   سیاســت گذاری 
 ایــن دو کشــور را بحــث هویت هــا و
ــی ــرد و در تحلیل ــع در نظــر می گی  مناف
 مقایســه ای از طریــق داده هــای اســنادی
ــابهات ــا و تش ــه تفاوت ه ــعی دارد ک  س
 سیاســت گذاری ایــن دو کشــور را در
ــث در ــه در مباح ــی ک ــب مولفه های  قال

ــد. ــی کن ــد بررس ــل می آی  ذی

سـازه�انگاری،�نظریـه�ای�برای�صنعت�
فرهنگ�آمریـکا�و�کره�جنوبی

نظریــه ســازه انگاری در اواخــر دهــه 
80 میــادی و در خــال دو مناظــره 
بین الملــل  روابــط  رشــته  در  علمــی 
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نئولیبرال هــا  و  نوواقع گرایــان  میــان 
و  خردگرایــان  مناظــره  همچنیــن  و 
نظریه پــردازان انتقــادی بــه وجــود آمــد. 
ایــن نظریــه بــا اعتقــاد بــه تحــول روابط 
بین الملــل بــر اســاس تعامــل میــان 
سیاســت بین الملــل و سیاســت داخلــی، 
بــه دنبــال رونــد تعامــل متقابــل آنهــا در 
ــر  ــت. ب ــل اس ــه بین المل ــاخت جامع س
ایــن اســاس نظریــه ســازه انگاری بــا 
رد مفروضه هــای خردگرایانــه نوواقــع 
گرایــی و نئولیبرالیســم بــر اهمیــت 
ــادی، نقــش  ســاختارهای هنجــاری و م
و  کنــش  منافــع،  ایجــاد  در  هویــت 
ســاخت دوگانــه و متقابــل کارگــزار 
ســوی  از  دارد.  تاکیــد  ســاختار  و 
ســازه انگاری  نظریه پــردازان  دیگــر 
بــا نقــد غلظــت بــاالی متاتئوریــک 
ــدرن  ــت م ــادی و پس ــات انتق در نظری
در روابــط بین الملــل، پــل ارتباطــی 
میــان نظریاتــی محســوب می شــوند 
ــه ای  ــل را مجموع ــط بین المل ــه رواب ک
ــال  ــن ح ــته و در عی ــات دانس از واقعی
ــز در  ــی را نی ــی اجتماع ــی سیاس زندگ
ــورد  ــل م ــن المل ــط بی ــم رواب ــب عل قال
بررســی قــرار می دهنــد. بنابرایــن ســازه 
ــای  ــان تبیین ه ــردی می ــگاری رویک ان
ــه ای  ــا نظری ــیری ی ــتی و تفس پوزتیویس
بازتاب گرایــی  و  خردگرایــی  میــان 
نظریــه  ســازه  می شــود.  محســوب 

انــگاری بــه عنــوان یــک نظریه سیاســت 
خارجــی و دیپلماســی فرهنگــی بــه 
عنــوان رکــن چهــارم سیاســت خارجــی 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. بــه 
ــل اصــول ســه گانه هســتی شناســی  عل
ــی در  ــی فرهنگ ــن دیپلماس آن در تبیی
اینجــا دیپلماســی صنایــع فرهنگــی کــره 
جنوبــی و ایــاالت متحــده آمریــکا بســیار 
گزاره هــای   واقــع  در  اســت.  مفیــد 
ســه گانه کــه هســته اصلــی تبییــن 
محیــط اجتماعــی و مــادی سیاســت 
بــه  می دهنــد،  شــکل  را  خارجــی 
ــع  ــکل دهی مناف ــی ش ــح چگونگ توضی
و همچنیــن شــباهت ها و تفاوت هــای 
کمــک     کشــورها  خارجــی  سیاســت 
از:  عبارتنــد  اصــول  ایــن  می کننــد. 
قائــل شــدن اهمیــت مــوازی و یکســان 
ــری و  ــادی و فک ــاختارهای م ــرای س ب
ــش آن  ــت و نق ــاخت هوی ــاری؛ س هنج
ــا؛  ــش دولت ه ــع و کن ــن مناف در تکوی
و  ســاختار  متقابــل  بخشــی  قــوام 
ــوام،  ــر )ق ــه یکدیگ ــبت ب ــزار نس کارگ
کنونــی  تحقیــق   )342-341  :1393
ســعی دارد ایــن ســه مولفــه را در ذیــل 
ــاره سیاســت  ــد درب عناوینــی کــه می آی
ــاالت  ــی و ای ــگ کره جنوب ــت فرهن صنع

ــد. ــی کن ــکا بررس ــده آمری متح
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صنعــت�فرهنــگ�در�آمریــکا�و�کره�
در�پرتــو�هویــت�و�منافــع�

 هویــت در آمریــکا از بــدو شــکل گیــری
ــه فردگرایــی و پی گیــری منافــع ــر پای  ب
ــت و ــب رقاب ــی در قال ــا وقت ــخصی ت  ش
باشــد صورت بنــدی بــازار   مکانیســم 
 شــد. یعنــی بیــن سیاســت و فرهنــگ و
 اقتصــاد در آمریــکا یــک رابطــه تطابقــی
 و تســاوی وجــود دارد. بدیــن معنــا
ــر پایــه ســه ضلــع مثلــث  کــه هویــت ب
 سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ شــکل
ــث ــن مثل ــاع ای ــن اض ــرد و بی  می گی

ــت ــی نیس ــاد و تناقض ــم تض  ه
(Qin, Wei & Wan: 2009, 43)

ــرقی دارد ــی ش ــی هویت ــا کره جنوب   ام
ــک ــای ایدئولوژی ــان رقابت ه ــا پای ــه ب  ک
 و تســلیحاتی جنــگ ســرد بــا فروپاشــی
ــورهای ــوروی، کش ــر ش ــاد جماهی  اتح
ــره ــه ک ــکا از جمل ــوک آمری ــت بل  تح
 جنوبــی کــه در ایــن زمــان هویــت ملــی
 متناســب بــا هویــت غربــی پیــدا کــرده
 بــود فرصــت یافتنــد تــا در فضــای ایجاد
 شــده ناشــی از بی رقیبــی نئولیبرالیســم
عرصــه در  را  سیاســت هایی   جهانــی 
 صنعــت فرهنــگ دنبــال کننــد کــه
ــازار بــود.  الزمــه آن پذیــرش مکانیــزم ب
 منافــع ملــی و اقتصــادی کــره بــا توجــه
 بــه تحــول هویتــی کــه یافتــه بــود

مکانیــزم پذیــرش  الزم   زمینه هــای 
ایجــاد کره جنوبــی  در  را  آزاد   بــازار 
ــاال ــهمی ب ــال س ــه دنب ــود و ب ــرده ب  ک
 در اقتصــاد فرهنــگ از بــازار جهانــی
ــاهد روی کار ــه ش ــن ده ــد. در ای  بودن
 آمــدن سیاســتمدارانی در کــره هســتیم
ــروری ــوازم ض ــازار آزاد و ل ــر ب ــه تفک  ک
 آن را پذیرفتــه بودنــد کــه نقطــه عطــف
تصمیم گیــری ســاختار  تغییــر   ایــن 
ــی کــره در اواخــر  ریشــه در بحــران مال
ــره ــت ک ــه دول ــت ک ــه 1990 داش  ده
ــاد ــان نه ــی ای را بنی ــای قانون  رویکرده
 تــا فرهنــگ ملــی کره جنوبــی را ســامان
 داده و آن را بــه بقیــه جهــان نیــز صــادر
ــرش فضــای ــا پذی ــره ب ــت ک ــد. دول  کن
 رقابــت و موضــوع دســتاوردهای مطلــق
 و نــه نســبی کــه در جنــگ ســرد حاکــم
ــه ســرعت گوی ســبقت ــود توانســت ب  ب
 را از بســیاری کشــورها در جهــان در
نــرم خــود افزایــش قــدرت   زمینــه 

ــر، 1395(. ــد )فناف بربای

ــع� ــت�گذاری�صنای ــداف�سیاس اه
ــکا ــی�و�آمری ــره�جنوب ــی�ک فرهنگ

طبــق پیــش بینــي اقتصاددانــان در 
نشــریه ي فیوچریســت )ارگان انجمــن 
ایــاالت  در  مســتقر  جهــان،  آینــده 
ــا  ــکا ت ــزرگ آمری ــاد ب ــده(، اقتص متح
ســیطره ي  در  تمامــاً   2015 ســال 
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ــي  ــود )ملک ــد ب ــي خواه ــع فرهنگ صنای
ــا توجــه بــه ادبیــات،  فــر، 1387: 11(  ب
صنعــت فرهنــگ ایــاالت متحــده آمریــکا 
در سراســر جهــان بــه طــور کلــی چهــار 
مرحلــه از توســعه را تجربــه کرده اســت. 
فــاز جوانــه زدن از دهــه 1920 تــا دهــه 
1950، شــکل گرفتــن فــاز دهــه 1950 
تــا پایــان جنــگ ســرد، مرحلــه توســعه 
ســریع از پایــان جنــگ ســرد تــا پایــان 
دهــه 1990 و توســعه یکپارچــه در آغــاز 
ــدی  ــاس طبقه بن ــر اس ــد ب ــرن جدی ق
در  فرهنــگ  صنعــت  توســعه  فــوق، 
ــر  ــه زی ــار مرحل ــده در چه ــاالت متح ای

ــت: ــده اس ــی ش بررس

مرحلــه�اول: ســلطه بــر جهــان از دهــه 
1920 تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم در 

ســال 1945
در ایــن مرحلــه ایــاالت متحــده بــا تکیه 
بــر تکنولــوژی پیشــرفته تر و گــردش 
بی توجهــی  و  خــود  بــاالی  مالــی 
جهــان سیاســت بــه صنعت فرهنــگ 
توانســت ســلطه بامنازعــی در صنعــت 
ــی دوم  ــان جنــگ جهان ــا پای ــگ ت فرهن
داشــته باشــد. سیاســت و خط مشــی 
ــت  ــوده اس ــادر ب ــگ ن ــت فرهن در صنع
ــای  ــان دولت ه ــه در می ــوری ک ــه ط ب
سراســر جهــان در ایــن دوره، ایــن خــاء 
ــه سیاســت فرهنگــی  سیاســت منجــر ب

ایــاالت متحــده بــدون هیــچ محدودیتــی 
ــه  ــا ب ــگ آن ت در توســعه صنعــت فرهن
امــروز باشــد. توســعه رادیــو و تلویزیــون 
ــی  ــن زیربنای ــن دوره، قوانی ــول ای در ط
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می توان ــکل داد ک را ش
در  فرهنــگ  صنعــت  سیاســت های 
ــا  ــود. مث ــی ش ــده معرف ــاالت متح ای
ــال 1927 و  ــو از س ــون رادی ــع قان وض
قانــون ارتباطــات از ســال 1934 توســط 
کمیســیون ارتباطــات فــدرال بــه عنــوان 
یــک ســازمان مســتقل دولتی کــه قدرت 
خــود در نظــارت و مقــررات پخــش را از 

ــرده اســت؛ ــکا کســب ک ــره آمری کنگ

ــه  ــن از ده ــکل گرفت ــه�دوم:�ش مرحل
ــا پایــان جنــگ ســرد در ســال  1950 ت

1989
پایــان جنــگ جهانــی دوم،  از  پــس 
انقــاب صنعتــی ســوم رخ داد. ایــن 
ســرعت در حــال رشــد بــا انقــاب 
اختــراع  توســط  اطاعــات  فــن آوری 
کامپیوتــر در طــول دهــه 1950، تقویــت 
ــه  ــی ب ــه خوب ــت ب ــور اینترن ــد. ظه ش
ــس از صنعــت  ــارم پ ــوان رســانه چه عن
ــه رســمیت  ــون ب ــو و تلویزی چــاپ، رادی
ــاالت  ــه ای ــی ک ــد. در حال ــناخته ش ش
ــری  ــان رهب ــم در جه ــوز ه متحــده هن
ایــن انقــاب را داشــت از ایــن نظــر 
ــد  ــی قدرتمن ــاظ مال ــوز از لح ــه هن ک
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ــا  ــور صنعــت فرهنــگ در اروپ ــود، ظه ب
ــاالت  ــار ای ــرای انحص ــوم ب ــی ش چالش
جهانــی  فرهنگــی  بــازار  در  متحــده 
ــاالت  ــه، ای ــن مرحل ــول ای ــود. در ط ب
متحــده آمریــکا صنعــت فرهنــگ خــود 
را بــر توســعه رســانه یعنــی  رســانه های 
جمعــی بــه عنــوان هســته اصلــی صنعت 
فرهنــگ آن متمرکــز کــرد. در ســال 
در  تلویزیونــی  شــبکه  چهــار   ،1952
ایــاالت متحــده تاســیس شــد. در ســال 
ــی  ــتگاه های تلویزیون ــداد ایس 1972، تع
ــش از 600 و  ــه بی ــکا ب ــر آمری در سراس
در ســال 1980 تلویزیــون تــا 80 درصــد 
ــی داد.  ــکا را پوشــش م ــت آمری از جمعی
و  تلویزیــون  اولیــن  ســال 1962،  در 
ارتباطــات ماهــواره ای آمریــکا راه انــدازی 
شــد کــه برنامه هــای تلویزیونــی آمریــکا 
ــی داد.  ــش م ــان را پوش ــر جه در سراس
تلویزیــون  درآمــد   ،1980 ســال  در 
ــر 11,488  ــغ ب ــده بال ــاالت متح در ای
میلیــارد دالر بــود. عــاوه بــر ایــن، 
ــد.  ــکا را درنوردی ــون آمری ــت کارت صنع
ــکا  ــت آمری ــارز سیاس ــای ب از ویژگی ه
در صنعــت فرهنــگ در ایــن دوره٬ بنیــاد 
ــه  ــود ک ــانی ب ــون انس ــر و قان ــی هن مل
مشــارکت مســتقیم دولتــی را بــرای 
اولیــن بــار، در توســعه صنعــت فرهنــگ 

می کــرد؛ مشــخص 

مرحلــه�ســوم:�توســعه ســریع از پایان 
جنــگ ســرد تــا پایــان دهــه 1990

در خرابه هــای جنــگ ســرد، ایــاالت 
ــده  ــی مان ــدرت باق ــا ابرق ــده تنه متح
ــه  ــود ک ــرد ب ــگ س ــای جن از رقابت ه
ــی  ــوج ناش ــن م ــر ای ــدن ب ــوار ش ــا س ب
از فضــای چالــش ناپذیــر اقتصــادی، 
سیاســی و قــدرت نظامــی، صــادرات 
ــور را  ــارج از کش ــود در خ ــی خ فرهنگ
شــرکت های  و  غول هــا  کــرد.  آغــاز 
صنایــع فرهنگــی ایــن کشــور بــا توســعه 
بیشــتر از نیــم قــرن قــدرت بــا انباشــت 
ــه  ــرای ب ــی ب ــدرت وارد جنگ ــی ق کاف
دســت آوردن و ادغــام همــه شــرکت های 
صنایــع فرهنگــی و گســتراندن خــود در 
بــازار بیــن المللــی بــدون نگرانــی از 
مســئله تقاضــای تولیــدات فرهنگــی 
کــه در ســطح داخــل مطــرح بــود شــد. 
سیاســت فرهنگــی برجســته آمریــکا 
ــه  ــت قاطعان ــن مــدت حمای در طــول ای
سیاســت گســترش آمریــکا در خــارج از 
کشــور بــود. مقــررات زدایــی و حمایــت 
صنعــت  ادغــام  بــا  بــازار  قانــون  از 
رســانه ای آمریکایــی کــه در ســال 1980 
ــه اوج خــود رســید؛ ــود ب آغــاز  شــده ب
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ــه�چهــارم:�توســعه یکپارچــه از  مرحل
آغــاز قــرن جدیــد تاکنــون

توســعه فــن   آوری اطاعــات، کشــورهای 
چهــار گوشــه مختلــف جهــان را بــا 
ــکاری  ــی و هم ــن الملل ــیم کار بی تقس
کــه  می کنــد  مرتبــط  هــم  بــه 
بــرای ایــاالت متحــده یــک فرصــت                              
بی ســابقه اســت. از ویژگی هــای بــارز 
ــن آوری  ــور ف ــن دوره ظه ــعه در ای توس
زمــان  طلــوع  و  فرهنگــی  پیشــرفته 
ــده  ــاالت متح ــرای ای ــعه ب ــی توس طای
ــا  ــت. غول ه ــگ آن اس ــت فرهن در صنع
ــات  ــه عملی ــی ک ــرکت های فرهنگ و ش
ــع را  عبــور از مرزهــای کشــورها و صنای
ــه تقســیمات  انجــام می دهنــد، منجــر ب
ــال  ــده اند. در ح ــی ش ــای فرهنگ نهاده
ــانه ای در  ــروه رس ــاالی 25 گ ــر، ب حاض
ــای  ــوان گروه ه ــه عن ــده ب ــاالت متح ای
ــه  ــتند ک ــم هس ــیار عظی ــی بس فرهنگ
شــامل رادیــو، تلویزیــون، تلویزیــون 
و  ماهــواره ای  تلویزیون هــای  کابلــی، 
ــریات،  ــات، نش ــا، مج ــو، روزنامه ه رادی
شــده،  ضبــط  موســیقی  فیلــم، 
ســرگرمی، تلفــن، اینترنــت، ورزش، و 
تبلیغــات می شــوند. سیاســت دولــت 
ــت  ــک مل ــود ی ــا وج ــده ب ــاالت متح ای
ــان  ــاب همچن ــی کمی ــع فرهنگ ــا مناب ب
فشــار جهــت تقویــت صنعــت فرهنــگ و 
گســترش آن در خــارج از کشــور همــراه 

بــا تشــدید فنــاوری نــرم افــزار اســت. در 
ــکا،  ــع در شــمال آمری طبقه بنــدی صنای
نــرم افــزار ایاالت متحــده از ســخت افزار 
ــود. ــدا   می ش ــگ ج ــت فرهن در صنع

(Qin, Wei & Wan: 2009, 47-48)
لحــاظ  بــه  سیاســتگذاری  اهــداف 
کره جنوبــی  دولــت  بــرای  زمانــی 
ــه  ــه س ــت ک ــی اس ــازه زمان ــه ب در س
کــرده  دنبــال  را  متفــاوت  سیاســت 
ــه  ــدت در ده ــاه م ــق کوت ــت: در اف اس
شــروع  کره جنوبــی  دولــت   ،1990
ــد                                              ــودمند )مانن ــای س ــه امتیازه ــه ارائ ب
تولیــد  بــرای  مالــی  حمایت هــای 
محصــول و تســهیل در فــروش آنهــا در 
بازارهــای بیــن المللــی( به شــرکت هایی 
ــه  ــی را ب ــی کره جنوب ــگ مل ــه فرهن ک
ســایر کشــورها معرفــی می کردنــد از 
ــی های  ــط مش ــت ها و خ ــق سیاس طری
ــن سیاســت ها اصــوال  ــرد. ای ــف ک مختل
و  بین المللــی  مخاطــب  جلــب  بــر 
کــره  فرهنگــی  محصــوالت  فــروش 
ــا  ــت. ب ــد داش ــورها تاکی ــر کش ــه دیگ ب
ــی در  ــی کــره جنوب انتشــار فرهنــگ مل
خــارج از مرزهــای این کشــور و آشــنایی 
مــردم دیگــر کشــورها بــا ایــن فرهنــگ 
بــرای  همه گیــر  موجــی  ایجــاد  و 
ــر کشــورها از محصــوالت  تقاضــای دیگ
ــد  ــذا، م ــد غ ــره مانن ــی ک ــر فرهنگ غی
ــی و ...  ــای الکترونیک ــاک، ابزاره و پوش
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ــان مــدت  ــق اهــداف می ــن کشــور اف ای
خــود را در بســط مــوج کــره بــه منطقــه 
ــه طــوری  آســیا- پاســیفیک قــرار داد ب
کــه کشــورهای مختلفــی رشــته های 
ــگ  ــا فرهن ــنایی ب ــرای آش ــی ب آموزش
ــگاهی و  ــز دانش ــره در مراک ــان ک و زب
ــس از  ــد. پ ــر کردن ــود دای ــی خ آموزش
بــاال آمــدن کــره در رده بنــدی فــروش 
صنایــع فرهنگــی و قــدرت نــرم یازدهــم 
افــق   کــره  دولــت  شــدن،  جهــان 
را  خــود  مــدت  بلنــد  سیاســت های 
برتــری در ســطح جهانــی قــرار داده 
اســت. ظهــور پدیــده مــوج کــره ای 
و  اقتصــادی  تحــوالت  بــا  همزمــان 
ــی از دهــه  ــره جنوب فرهنگــی کشــور ک
1990 بــه ایــن طــرف بــوده اســت. مثا 
کوتــاه  سیاســتگذاری های  ســطح  در 
مــدت در خــال اجــرای قانــون پخــش 
راهکارهــای  در ســال 1990، دولــت 
ــش  ــبکه  های پخ ــرای ش ــدی را ب جدی
ــن  ــرد. ای ــی ک ــی الزام ــی داخل تلویزیون
شــدند  ملــزم  پخــش  شــبکه های 
حداقــل 80% کل زمــان پخــش را بــرای 
تولیدهــای داخلــی اختصــاص داده و 
محتــوای ســاخته شــده شــرکت های 
ــد.  ــداری نماین ــی را خری ــدی داخل تولی
تأکیــد دولــت بــر خریــد و پخــش 
شــرکت های  از  داخلــی  تولیــدات 
ــه  ــت ب ــه دول ــته ب ــر وابس ــدی غی تولی

ــت و پتانســیل  طــور غیرمســتقیم کیفی
صــادرات ســریال های کــره ای را بهبــود 
در  ســلبی  سیاســت  ایــن   بخشــید. 
آینــده و در افــق بلندمــدت و بــا توســعه 
ــا گســترش شــبکه  مــوج کــره ای کــه ب
هــای اجتماعــی شــناخته می شــود و 
کمتــر  شــرکت ها،  توانایــی  افزایــش 
ــال،  ــد س ــرض چن ــد. در ع ــری ش پیگی
ــت  ــی، از اولوی صنعــت پخــش کره جنوب
پخــش  بــرای  خــود  درصــدی   80
وارداتــی  تلویزیونــی  ســریال های 
ــرای ورود  ــرد و راه را ب ــر ک ــرف  نظ ص
ســریال های غیــر کــره ای بــاز کــرد 
تــا بــا ایجــاد زمینــه رقابــت بیــن 
محصــوالت کــره ای و خارجــی کیفیــت 
ــد ســریال ها را  ــره ای مانن محصــوالت ک
ــت  ــره در صنع ــا ک ــد مث ــش ده افزای
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــه ای ت ــای رایان بازی ه
آمریــکا و ژاپــن را نــدارد امــا ابتــدا 
ــزرگ  ــای ب ــاخت بازی ه ــای س ــه ج ب
ســاده  بازی هــای  بــا  حرفــه ای  و 
ــره  ــرد. ک ــروع ک ــت( ش ــل و تبل )موبای
ــی  ــازار داخل ــت ب ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
صنعــت بــازی خــود را پــرورش داد و بــا 
ــد آن چــه  اتخــاذ سیاســت ســلبی مانن
ــدا  ــام داد ابت ــره انج ــریال های ک در س
بــازار داخلــی را فتــح کــرد و ســپس بــه 
ــت و هــم  ســوی بازارهــای خارجــی رف
ــت از  ــی ثاب ــدک ول ــهمی ان ــون س اکن
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ــز دارد. ــی نی ــای جهان بازاره
)dnarbaeroK٬2017( 

 ایــن تحــول در دســتور کار ســاخت 
ــت  ــی و حرک ــع مل ــی و مناف ــت مل هوی
ــه ســمت سیاســت  ــت محــوری ب از دول
ــه دســت  ــی و واگــذاری ب ــت حداقل دول
نامرئــی بــازار را می تــوان بــا  بحث هــای 
ــود. ــن نم ــر تبیی ــاختار-کارگزار بهت س

ــی� ــع�فرهنگ ــت�گذاری�صنای سیاس
ــم� ــاختار�نئولیبرالیس ــو�س در�پرت
جهانــی�و�کارگــزار�دولتــی�در�کــره�

ــکا و�آمری

توســعه یــک صنعــت بــه آگاهــی از آن و 
اینکــه تــا چــه حــد مبتنــی بــر آگاهــی 
اســت بســتگی دارد. چنیــن آگاهــی 
حتــی آینــده صنعــت را تعییــن  می کند. 
همــان طــور کــه در اوایــل دهــه 1920 
ایــاالت متحــده اهمیــت توســعه صنعــت 
فرهنــگ را بــا سیاســت های مناســب 
ــدرت  ــک ابرق ــه ی ــل ب ــت و تبدی دریاف
شــد.  امــروز  جهــان  در  فرهنگــی 
ــا  توســعه صنعــت فرهنــگ در آمریــکا ب
ــر ســاختار  بحث هــای توســعه مبتنــی ب
نئولیبرالیســم جهانــی پیونــد تنگاتنگــی 
دارد. آمریــکا خــود بــه عنــوان پرچمــدار 
ــده در  ــن کنن ــم تعیی ــم ه نئولیبرالیس
نئولبرالــی جهانــی  اقتصــاد  ســاختار 
ــرو در  ــر از آن. از این ــم متاث ــت و ه اس

سیاســت های صنعــت فرهنــگ خــود 
دیالیکتیــک ســاختار  درگیــر  کمتــر 
ــاختار و  ــع س ــت. در واق ــزار اس و کارگ
کارگــزار در ایــااالت متحــده آمریــکا 
ــت  ــه عل ــن ب ــد. ای ــق دارن ــه تطاب رابط
در  نئولیبــرال  ایدئولــوژی  تحکیــم 
در  فرهنــگ  صنعــت  سیاســت گذاری 
آمریــکا از بعــد از دهــه 1920 اســت 
ــد  ــون بع ــکا اکن ــه آمری ــوری ک ــه ط ب
رتبــه  اروپــا  و  –پاســیفیک  آســیا  از 
ــرم  ــدرن ن ــی را در عرصــه ق ســوم جهان
ناشــی از صنعــت فرهنــگ داراســت.

.(Creativeindustry,2017) 
در حالــی کــه دولــت کــره جنوبــی 
از  را  نئولیبرالیســم  جهانــی  ســاختار 
ابتــدای جنــگ ســرد بــا تحــت حمایــت 
ــود  ــه کــرده ب ــودن تجرب بلــوک غــرب ب
و بــا فروپاشــی جنــگ ســرد و بــی 
ــی،  ــرمایه داری جهان ــدن س ــب ش رقی
ــزاری در  ــوان کارگ ــه عن ــی ب کره جنوب
سیســتم جهانــی نئولیبــرال، بــا پذیــرش 
مکانیســم بازار آزاد در سیاســت گسترش 
مــوج کــره را بــرای توســعه اقتصــادی از 
ــع نقشــی  ــد زد. در واق دهــه 1990 کلی
ــگ  ــت فرهن ــره در صنع ــت ک ــه دول ک
ــود  ــده ب ــرد برگزی ــگ س ــش از جن پی
ــوج  ــکل گیری م ــل از ش ــا قب ــی ت یعن
ــی و در  ــازار داخل ــه ب ــه ب ــره ای توج ک
ــی  ــدات فرهنگ ــرار دادن تولی ــت ق اولوی
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بــرای مــردم کــره و بحــث حفــظ هویــت 
ــه  ــاز ده ــا از آغ ــود. ام ــرح ب ــی مط مل
1980، صنایــع فرهنگــی ایــن کشــور بــه 
برجســته ســازی شــخصیت های رســانه 
ای پرداخــت کــه هویــت اجتماعــی مردم 
ــر در  ــن ام ــا می بخشــید. ای ــره را ارتق ک
ــی در ســاختار جامعــه  ــه تحول نهایــت ب
کــره و تبدیــل آن از جامعــه روســتایی و 
ســنتی بــه جامعــه ای شــهری و مــدرن 
ــز  ــره ای نی ــریال های ک ــد. س ــر ش منج
تــا  قبــل از مــوج کــره ای از فقــدان 
مقابــل  در  می بردنــد  رنــج  تولیــد 
ــا  ــی ب ــای آمریکای ــریال ها و برنامه ه س
ــد  ــرو بودن ــیع مخاطــب روب ــود وس کمب
ــد،  ــه تولی ــده و ادام ــب بینن ــرای جل و ب
مجبــور بــه جــذب حمایــت هــای مالــی 
مســتمر بودنــد. نهادهــای دولتــی و 
خصوصــی متعــددی تاســیس شــدند که 
هــر کــدام وظیفــه خاصــی بــرای توســعه 
صنایــع فرهنگــی کــره را بــر عهــده 
ــای  ــا راهبرده ــد. برخــی از نهاده گرفتن
اصلــی را تنظیــم می کننــد و برخــی 
دیگــر وظایــف اجرایــی از قبیــل حمایــت 
از تولیــد و رصــد بازارهــا و مخاطــب 
شناســی را بــر عهــده دارنــد. امــا بیشــتر 
ایــن موسســات وظیفــه تولیــد محتــوا را 
ــه راهبردهــای کلــی مراکــز  ــا توجــه ب ب
ــد.  ــده دارن ــر عه ــذار ب ــی تصمیم گ اصل
ــردِی  ــزی راهب سیاســت گذاری، برنامه ری

فرهنگــی و حمایت هــای مالــی مناســب 
و حســاب شــده، در کــره جنوبــی منجــر 
ــترده  ــانی گس ــروی انس ــت نی ــه تربی ب
ــت  ــده اس ــور ش ــن کش ــاق در ای و خ
موجــی  ایجــاد  قــدرت  کــره  بــه  و 
ــا  ــه ب ــت ک ــری را داده اس ــی هن فرهنگ
ــت  ــده اس ــرو ش ــی روب ــتقبال جهان اس
در واقــع فضــای هژمونیــک ســرمایه 
ــر پایــه هنجارهــای نئولیبرالیســم  کــه ب
شــکل گرفتــه اســت و سیاســت های 
ــره  ــوی ک ــو از س ــن الگ ــا ای ــو ب همس
ــت های  ــی سیاس ــرش جهان ــث پذی باع
کره جنوبــی شــده  فرهنگــی  صنایــع 
مبتنــی  سیاســت گذاری های  اســت. 
کــره ای  مــوج  گســترش  مــدل  بــر 
ــذ  ــدری ناف ــه ق ــه Hallyu ب ــوم ب موس
ــورهایی  ــه در کش ــت ک ــذار اس و تاثیرگ
مثــل چیــن و ژاپــن بــه عنــوان تهدیــدی 
فرهنگــی حســاب شــده و ایــن کشــورها 
هــم اکنــون سیاســت هایی در تقابــل بــا 
ــم  ــد. ه ــری می کنن ــوج را پیگی ــن م ای
ــا  ــی ب ــره جنوب ــور ک ــز کش ــون نی اکن
ــوج  ــای م ــت ه ــری از ظرفی ــره گی به
کــره ای در میــان 10 کشــور برتــر از 
ــرار دارد )محمــدی  ــرم ق ــدرت ن نظــر ق
واقــع  در   .)32  :1394 رودســاز،  و 
دیالیکتیــک ســاختار و کارگــزار در کــره 
ــکا  ــه آمری از شــدت بیشــتری نســبت ب
برخــوردار اســت چــرا کــه سیاســت های 
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توســعه مبتنــی بــر ساختارنئولیبرالیســم 
و  آغازیــد   1990 دهــه  از  را  جهانــی 
ــوم و  ــبت عم ــن دو نس ــن ای ــبت بی نس
خصــوص مطلــق اســت. یعنــی کارگــزار 
ــن  ــره درون ســاختار نظــام بی ــت ک دول
الملــل قــرار می گیــرد و بیشــتر از آنکــه 
ــد  ــت های آن باش ــده سیاس ــن کنن تعیی

ــت. ــر از آن اس متاث

افزایــش�اعتبــار�قــدرت�نــرم�
ــع� ــتگذاری�صنای ــو�سیاس در�پرت
ــی�و� فرهنگــی�دولتیــن�کــره�جنوب

ــکا آمری
کــره جنوبــی بــا پذیــرش بــازار آزاد امــا 
ــت محــور و متمرکــز و  ــا شــروعی دول ب
ــن  ــه پایی ــاال ب ــده و از ب ــزی ش برنامه ری
توانســت بــا ایجــاد مــوج کــره یــا هالیــو 
موتــور صنعــت فرهنگــی خــود را در 
بــازار آزاد بــاز یابــد و بــه تدریــج از 
ــرده  ــم ک ــوری آن ک ــت مح ــزان دول می
و بــه قوانیــن بــازار تــن در دهــد. نقــش 
سیاســت  در  آمریــکا  فــدرال  دولــت 
ــاختار  ــکارا در س ــگ آش ــت فرهن صنع
کارکــردی دولــت دیــده شــده اســت. بــر 
ــان  خــاف بســیاری از کشــورها در جه
ــطح  ــه در س ــک وزارتخان ــه در آن ی ک
ملــی فرهنــگ وجــود دارد، بــرای مثــال، 
ــره  ــن، ک ــه، ژاپ ــن، فرانس ــترالیا، چی اس
جنوبــی، انگلســتان و دیگــر، ایــاالت 

متحــده تــا بــه حــال هرگــز وزارت 
فرهنگ در ســطح کابینه نداشــته اســت. 
کابینــه  ســطحی   15 بخش هــای  از 
ــه  ــده، ب ــاالت متح ــدرال ای ــت ف در دول
ــاص  ــئولیت خ ــا مس ــدام از آنه ــچ ک هی
ــر در  ــگ و هن ــج فرهن ــر تروی ــارت ب نظ
ایــن کشــور محــول نشــده اســت. عــدم 
فعالیــت و عــدم مقــررات، اصلــی اســت 
کــه دولــت ایــاالت متحــده  آن را دنبــال 
کــرده اســت، بــه ویژه در ســطح فــدرال، 
چنــان کــه ویژگــی اصلــی سیاســت 
فرهنگــی ایــاالت متحــده آمریــکا ترویــج 
ــه عنــوان اولویــت  هنــر و فرهنــگ آن ب
ملــی در ایــاالت متحــده آمریــکا نیســت

 )theesa٬2017(. امــا مــوج کــره ای در 
واقــع ابــزاری بــرای بهبــود تصویــر کــره 
در حــوزه بیــن المللــی بــود. دولــت کــره 
ــش  ــا افزای ــا ب ــت ت ــن نقــش را پذیرف ای
صــادرات و توســعه اقتصــادی، کــره 
را کشــوری مــدرن نشــان دهــد کــه 
ــاد  ــل اعتم ــرفته و قاب ــی پیش محصوالت
تولیــد می کنــد و از ایــن طریــق بتوانــد 
ــش  ــوالت را افزای ــن محص ــادرات ای ص
دهــد. بــا ایــن هــدف )توســعه اقتصادی( 
ــان محصــوالت مــوج کــره ای در  مخاطب
واقــع مشــتریان محصــوالت تولیــد کــره 
در نظــر گرفتــه می شــدند و اهــداف 
فرهنگــی و معرفــی و تبلیغ شــاخصه های 
فرهنگــی کــره، در اولویت هــای پایین تــر 
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ــب  ــه جل ــد. در نتیج ــرار می گرفتن ق
ــوی  ــر نح ــه ه ــب ب ــت مخاط رضای
کــره ای  محصــوالت  کار  دســتور 
هســتند و محصــوالت مــوج کــره فقط 
بــرای رضایــت او ســاخته می شــوند و 
ــی  ــوع خاص ــان ن ــه از جه ــر منطق ه
از محتــوا را طلــب می کنــد. مــوج 
کــره ای بــه راحتــی و بــدون در نظــر 
ــلیقه  ــی س ــات احتمال ــن تناقض گرفت
ــود  ــی خ ــگ مل ــا فرهن ــان ب مخاطب
می پــردازد  محصــول  تولیــد  بــه 

.(mcst,2017)

بهبــود تصویــر و برنــد کــره نــه 
ــادرات  ــط در عرصــه اقتصــاد و ص فق
ــه  ــه در عرص ــاری ک ــوالت تج محص
سیاســت فرهنــگ هــم کــره را مطــرح 
ــه دولتمــردان ایــن  نمــوده اســت و ب
کشــور اجــازه نقــش آفرینــی در حوزه 
سیاســت بیــن الملــل را می دهــد. 
نمونــه ایــن امــر نقــش آفرینــی کــره 
ــکا  ــن و آمری ــن چی ــات بی در مناقش
ــر ســر منطقــه چیــن تایپــه اســت.  ب
مجلــه  بررســی های  اســاس  بــر 
  چــاپ انگلیــس، کــره هــم اکنــون در 
رتبــه 11 )باالتــر از کشــور چیــن( از 
لحــاظ قــدرت نــرم قــرار دارد کــه این 
رتبــه بــا توجــه بــه ســابقه کــره کــه 
در دهــه 70 میــادی کشــوری عقــب 
ــز  ــیار حائ ــد بس ــور میش ــده تص مان

اهمیــت اســت. ایــن ضریــب نفــوذ در 
ــدرت  ــه کــره ق فرهنگ هــای دیگــر ب
ــز  ــر کشــورها نی سیاســی داده و دیگ
ــزد  ــره ن ــت ک ــه محبوبی ــه ب ــا توج ب
ــان در  ــود، سیاست هایش ــان خ مردم
ــد. در  ــم می کنن ــره را تنظی ــورد ک م
جــدول زیــر پیشــرفت کره در کســب 
قــدرت نــرم در میــان دیگــر کشــورها 
ــی  ــی های مجله های ــاس بررس ــر اس ب
 The  Economistو  Daily  Mailماننــد

ــود: ــان داده می ش نش
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خدمــات مــوج کــره ای بــه صنعــت و 
تجــارت کــره در اصــل بــرای خدمــت 
ــره ایجــاد و  ــه توســعه اقتصــادی ک ب
حمایــت شــد. دالیــل دیگــری ماننــد 
ــت  ــره از سیاس ــردم ک ــردن م دور ک
ــد نظــر دولتمــردان  ــل م ــز در اوای نی
ــه  ــا توج ــا ب ــی بعده ــود ول ــره ب ک
مدنــی  آزادی هــای  گســترش  بــه 
در  رفــت.  میــان  از  انگیــزه  ایــن 
حــال حاضــر اولیــن ماموریــت مــوج 
کــره ای بهبــود برنــد کــره و از طریــق 
آن توســعه صــادرات و کســب درامــد 
ــزرگ  ــرکت های ب ــت. ش ــاری اس تج
ــونگ،  ــد سامس ــره مانن ــی ک و صنعت

خودروســازی  گــروه  جــی،  ال 
هیوندایــی )شــامل هیوندایــی و کیــا( 
و ... همگــی بــا اســتفاده از محبوبیــت 
ــان  ــوذ آن در می ــره ای و نف ــوج ک م
ــه تبلیــغ محصــوالت خــود  ملت هــا ب

.)1396 )کارآفرینــی،  می پردازنــد 
تناقضات�تجمیع�هویت�ملی�و�منافع�
ملی�در�سیاستگذاری�فرهنگی�کره�و�

آمریکا

از آنجــا کــه یــک اقتصــاد کامــل بــازار 
آزاد نتیجــه وضعیــت بســیار بالــغ 
عملیــات بازاریابــی در تولیــد و فروش 
در کشــورهای توســعه یافتــه غربــی از 

سال 2010 2011 2012

 رتبه کره در رده بنده
جهانی قدرت نرم 19 14 11

جــدول زیــر فــروش کلــی محصــوالت مــوج کــره ای را تــا ســال 2012 نشــان 
ــاز،13-26:1394(. ــدی و رودس ــد )محم می ده

2008 2009 2010 2011 2012

 صادرات محصوالت
 فرهنگی موج کره ای

)میلیارد دالر(
1/8 2/6 3/2 4/3 5/02
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جملــه آمریــکا بــوده اســت، تحقیقات 
بــازار همیشــه زمــان تولیــد محصــول 
جدیــد فرهنگــی را هدایــت می کنــد. 
جنوبــی،  کــره  از  پیــش  مدت  هــا 
ایــاالت متحــده تحقیقــات خــود را در 
ــرای فــروش  ــازار کشــورهای دنیــا ب ب
ــال  ــود دنب ــی خ ــوالت فرهنگ محص
کــرده اســت بــه طــوری کــه ایــاالت 
ــروش  ــازار ف ــک ب ــکا ی ــده آمری متح
پایــدار و جهانــی ایجــاد کــرده اســت 
ــه کنتــرل اکثــر کســب  کــه منجــر ب
و کارهــای فرهنگــی شــده اســت. 
ــان  ــر جه ــده در سراس ــاالت متح ای
یــک شــبکه بازاریابــی بســیار بــزرگ 
و خــوب ایجــاد کــرده اســت کــه 
دسترســی ســریع و بــه موقــع بــه یک 
ــر مصــرف  ــرای ه ــد ب محصــول جدی
ــان را  ــه از جه ــر گوش ــده در ه کنن
ــن  ــت. ای ــرار داده اس ــترس ق در دس
موفقیــت مرهــون عــدم تناقــض بیــن 
ــگ  ــث سیاســت، اقتصــاد و فرهن مثل
ــوان  ــا می ت ــت و تقریب ــکا اس در آمری
گفــت در آمریــکا تقابلی بین این ســه 
ضلــع مثلــث دیــده نمی شــود. هویــت 
ملــی بــا منافــع ملــی و بــا بحث هــای 
مکانیســم بــازار آزاد کامــا منطبقنــد. 
ــه  ــی ب ــع فرهنگ ــه صنای ــا ک از آنج
ــب و روح  ــاق، قل ــع خ ــوان صنای عن
یــک ملــت و قلــب و روح صنعــت 

فرهنــگ هســتند، آمریــکا بــه عنــوان 
یــک کشــور کــه بیــش از 200 ســال 
عمــر دارد، ســابقه طوالنــی و فرهنــگ 
ــن  ــدارد و بنابرای درخشــان از خــود ن
منابــع ســنتی بــرای توســعه صنعــت 
فرهنــگ خــود نــدارد. بــا ایــن حــال، 
ــی و  ــتان های واقع ــد داس ــز فاق هرگ
افــرادی کــه محصــوالت فرهنگــی 
را در آینــده خــود تامیــن کننــد 
ــا اســتقراض ســنگین از  ــد و ب نبوده ان
تاریــخ و داســتان از کشــورهای دیگــر 
ــا  ــی ب ــر موضوع ــده، و در ه ــی ش غن
ــی  ــع فرهنگ ــل از مناب ــتفاده کام اس
ــازار را  ــه در ب ــه ارزش ارائ ــنتی ک س

ــد. ــد ورود کرده ان ــته باش داش
Wei,&Wan,Qin:2009,42-46

در حالــی کــه مــوج کــره کامــا 
اقتصــادی  توســعه  خدمــت  در 
یــک  عنــوان  بــه  و  اســت.  کــره 
ــز  ــی متمای ــا هویت ــرقی ب ــور ش کش
ــوان تاثیــرات فرهنگــی توســعه  نمی ت
ــم  ــر نئولیبرالیس ــی ب ــادی مبتن اقتص
ــا  ــت. ارزش ه ــده گرف ــی را نادی جهان
ــا  ــده کام ــن پدی ــای ای و جذابیت ه
ــی  ــای آمریکای ــر ارزش ه ــق ب منطب
ــار  ــن آث ــز بی ــی نی ــر تفاوت ــت. اگ اس
ــود  ــی وج ــار غرب ــره ای و آث ــوج ک م
نــوع  ماننــد  شــکلی  تفــاوت  دارد 
ــخاص  ــش اش ــه و آرای ــا، قیاف لباس ه
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و معمــاری کــره اســت. البتــه بــا 
همیــن تفاوت هــای شــکلی نیــز آثــار 
ــار  ــز از آث ــوج کــره ای کامــا متمای م
غربــی هســتند ولــی در نهایــت مــوج 
ــرب  ــره ای در چارچــوب ارزشــی غ ک
تعریــف می شــود. مســاله دیگــری 
ــود  ــان ش ــد بی ــاره بای ــن ب ــه در ای ک
ــرای اســتقال  ــره ب ــت ک ــل دول تمای
ــای  ــره از ارزش ه ــوج ک ــی م محتوای
غربــی در آینــده اســت. معــاون رییس 
جمهــور کــره بــه تازگــی بیــان کــرده 
ــه  ــرای ادام ــره ب ــوج ک ــه م ــت ک اس
ــاز دارد  ــود نی ــتاب خ ــر ش ــت پ حرک
تــا خــود را از مســیر فرهنگــی غــرب 
ــه ارزش هــای بومــی  ــد و ب جــدا نمای
کــره رجــوع کنــد. ایــن اظهــار نظــر 
فعــا عملــی نشــده اســت ولــی 
خبــر از تغییــر اهــداف حاکمــان کــره 
ــوج  ــادی م ــداف اقتص ــارج از اه )خ
کــره ای( دارد )واعظــی نــژاد، 1396(. 
بنابرایــن مــوج کــره دقیقــا منعکــس 
کننــده فرهنــگ بومــی کــره نیســت 
ــه  ــت ک ــانه هایی اس ــه دارای نش بلک
هــر مخاطبــی تعلــق آن محصــول بــه 
مــوج کــره ای را در می یابــد. بــا وجــود 
ــا فرهنــگ  ــره ای ب ــوج ک تناقضــات م
بومــی کــره، ایــن پدیــده باعــث 
حــس اعتمــاد بــه  نفــس در کــره 
جنوبــی شــده و شــاید مــوج کــره ای 

برخــی ادراک  هــای مــردم کــره را در 
ــر  ــز تغیی ــان را نی ــا کشورش ــه ب رابط
داده اســت، کشــوری کــه در مجمــوع، 
کشــوری آرام اســت چــون جهــان 
ــر  ــن فک ــی چنی ــورد کره جنوب در م
می کنــد. کشــوری کــه پیشــرفته 
و مترقــی اســت چــون جهــان در 
ــه  ــد. ب ــه می اندیش ــورد آن اینگون م
ــر  ــت تغیی ــد گف صــورت خاصــه بای
دولــت  اقتصــادی  اســتراتژی  در 
ــه 1990  ــول ده ــی در ط ــره جنوب ک
ــه  ــای گاه ب ــات از رکوده ــرای نج )ب
ــدت(  ــادی بلندم ــعه اقتص گاه و توس
ــعه  ــرای توس ــی را ب ــای اساس پایه ه
ــادرات  ــر ص ــی ب ــره ای مبتن ــوج ک م
بنــا  کــره  صنعتــی  محصــوالت 
نهــاد. ایــن تغییــرات منتهــی بــه 
بــازار  در  زیــادی  پیشــرفت های 
محصــوالت فرهنگــی کــره و مصــارف 
بین المللــی آنهــا شــد و در نهایــت بــه 
ظهــور پدیــده مــوج کــره ای بــه عنوان 
ســمبل و نمــادی از پیشــرفت فرهنگ 
ملــی و جهانــی کــره جنوبــی انجامید. 
هــر چنــد مــوج کــره در حــال حاضــر 
آن نــرخ بــاالی رشــد قبلــی را نــدارد 
ــمبل  ــوان س ــه عن ــاکان ب ــی کم ول
شــناخته  کــره  فرهنگــی  توســعه 
رودســاز،  و  )محمــدی  می شــود 
30:1394-35(. پارادوکســی کــه کره 
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جنوبــی بــا آن مواجــه اســت تجمیــع 
ــت ســنتی و شــرقی  ــتلزامات هوی اس
ــای  ــر ضرورت ه ــی ب ــت مبتن و هوی
بــازار اســت. بــه طــوری کــه تولیــدات 
قالــب  در  کامــا  کــره  فرهنگــی 
ــود  ــاخته می ش ــی س ــبک های غرب س
و دغدغــه دولتمــردان کــره حــل ایــن 
موضــوع اســت. اگــر چــه بــه صــورت 
ســمبل ها  از  اســتفاده  شــکلی 
صنایــع  در  کــره ای  نمادهــای  و 
ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــان اس فرهنگیش
قابــل تعریــف در بافــت مکانیســم 
ســرمایه و گفتمــان نئولیبــرال غربــی 
اســت. دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا 
تناقضــی در ایــن موضــوع نــدارد چــرا 
کــه سیاســت، فرهنــگ و اقتصــادش 
بــا گفتمــان نئولیبــرال پیــش مــی رود 
و هویــت ملــی خــود را هــم بــر ایــن 

ــت. ــرده اس ــف ک ــه تعری پای

و� تصمیم�گیرنده� نهادهای�
سیاست�گذار�فرهنگی�در�کره�

جنوبی�و�آمریکا
همــواره  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
کشــوری اســت کــه در آن فردگرایــی 
ــویق  ــدت تش ــه ش ــز ب ــدم تمرک و ع
و  فردگرایــی  ایــن  امــا  می شــود 
ــز براســاس سیســتم های  ــدم تمرک ع
قانونــی بــه خوبــی تعریــف شــده 

و توســعه یافتــه اســت. فرهنــگ، 
زمانــی کــه بــه عنــوان یــک صنعــت 
تجــاری در نظــر گرفتــه شــود، هیــچ 
ــایر  ــه س ــبت ب ــری نس ــز خاص ت چی
ــدارد  ــادی ن ــش اقتص ــع در بخ صنای
تفاوتــی  هیــچ  لحــاظ  ایــن  از  و 
ــایر  ــی و س ــوالت فرهنگ ــن محص بی
محصــوالت ماننــد اتومبیــل یــا فــوالد 
وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، هیــچ 
نیــازی بــه دیــدگاه دولــت بــرای 
ــت از آن  ــا حفاظ ــزی و ی ــه ری برنام
نــدارد. آنچــه دولــت می توانــد انجــام 
دهــد ایجــاد زمینه هــای رقابــت و 
منصفانــه آزاد اســت. بــه نوبــه خــود، 
ــطح  ــژه در س ــه وی ــکا، ب ــت آمری دول
فــدرال، معمــوال تاثیــرات خــود را 
ــق  ــگ از طری ــت فرهن ــر روی صنع ب
قوانیــن و اهرم هــای اقتصــادی اعمــال 
ــور  ــردی در ام ــر کارک ــد. دوای می کن
فرهنگــی در دولــت فــدرال دیــده 

بلکــه: نمی شــود 
ــق  ــت از طری ــتیبانی دول ــف- پش  ال
کــه  اســت  مالــی  کمک هــای 
ــر  ــی هن ــاد مل ــق بنی ــا از طری عمدت
انجــام می شــود.  انســانی  و علــوم 
ــدرال و  ــت ف ــی دول ــای مال کمک ه
ــق  ــی از طری ــای فن ــان کمک ه جری
ــه  ــر )AEN(، ب ــرای هن ــی ب ــاد مل بنی
ــا برنامه هــای  گــروه هنــر و افــراد و ی
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ــه هنــر و علــوم انســانی  مربــوط ب
ــا ایــن حــال، بــه رغــم ایــن  اســت. ب
ــت  ــه صنع ــی در مداخل ــت نامرئ دس
ایــاالت  فــدرال  دولــت  فرهنــگ، 
هــر  از  زمــان  همــان  در  متحــده 
ــتفاده از  ــت گذاری و اس ــه سیاس گون
بخش هــای  در  اداری  کارکردهــای 
دلیــل  دو  بــه  حداقــل  فرهنگــی 
ــف- سیاســت  ــد: ال ــودداری می کن خ
ســنتی دولــت، هنــر را در درجــه اول 
ــل  ــکار عم ــوع ابت ــه عنــوان موض ب
ــت و  ــده اس ــی دی ــی و محل خصوص
ــرای  ب- پشــتیبانی مســتقیم ملــی ب
تحمیــل سیاســت هنــر و تصمیــم 
گیــری دولــت در تامیــن بودجــه 
ــان  ــه کارشناس ــل ب ــای متمای هنره
در یــک عرصــه و یــا دیســیپلین 
معیــن اســتفاده نمی شــود. کمــک 
شایســتگی  اســاس  بــر  هزینه هــا 
یــا  سیاســی  هــدف  یــک  نــه  و 
ــی از  ــت. یک ــی اس ــداری سیاس طرف
ــای  ــز در کمک ه ــای متمای ویژگی ه
مالــی فــدرال ایــن اســت کــه دولــت 
تنهــا از موسســات غیــر انتفاعــی 
نهــاد  هــر  می کنــد.  پشــتیبانی 
ســودآوری ماننــد موســیقی محبــوب، 
ــت  ــی دول ــای مال ــه کمک ه ــاز ب مج
نیســت. در حالــی کــه واجــد شــرایط 
کمک هــای مالــی دولــت هســتند 

ــد  ــا می توانن ــدگان تنه ــت کنن دریاف
ــن  ــروژه تامی ــه پ ــی از بودج ــا نیم ب
از  دیگــر  نیمــه  شــوند  مالــی 
کمک هــای مالــی بایــد توســط خــود 
دریافــت کننــدگان تامیــن شــود. 
ــد  ــش از ح ــکای بی ــع از ات ــن مان ای
ــت و  ــه دول ــدگان ب ــت کنن از دریاف

می شــود؛  خوداتکایــی  مشــوق 
بــرای  مالیاتــی  مشــوق های  ب- 
شــرکتی  مالــی  کمک هــای  ارائــه 
ــت  ــه دول ــی ک ــی. در حال و خصوص
ــی  ــای مال ــال کمک ه ــر س ــدرال ه ف
ــتقیم، از  ــر مس ــور غی ــه ط ــود را ب خ
ــتقلی  ــات مس ــن موسس ــق چنی طری
ــوم  ــر و عل ــی در هن ــاد مل ــد بنی مانن
ــای  ــد. دولت ه انســانی عرضــه می کن
ــابهی  ــور مش ــه ط ــی ب ــی و محل ایالت
همــان سیاســت دولــت فــدرال را 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــال می کنن دنب
کانال هــای متنــوع تامیــن مالــی نیــز 
ــای  ــن کانال ه ــی از ای ــاز اســت. یک ب
ــا  ــرکت ها، صندوق ه ــی ش ــم مال مه
بنیادهــای  و  فــردی  کمک هــای  و 
دیگــر غیــر از بنیــاد ملــی بــرای هنــر 
ــرای علــوم انســانی  و موقوفــه ملــی ب
)NEH(، اســت. ایــن بــه مراتــب باالتــر 
چــرا  اســت  دولــت  کانال هــای  از 
ــی 43  ــای غیردولت ــن کانال ه ــه ای ک
را در  مالــی  تامیــن  از کل  درصــد 
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ســال 2004 بــر عهــده داشــته اند 
کمــک  آن  درصــد   13 تنهــا  و 
دولتــی بــوده اســت. کســر مالیــات و 
مشــوق ها یکــی از مهمتریــن عناصــر 
کمک هــای  در  آمریکایــی  ســنت 
ــراد و انســان دوســتی  شــرکت ها و اف
ــر  اســت. همیشــه از ســال 1917، ه
گونــه کمــک مالــی بــه یــک ســازمان 
ــاف  ــی واجــد شــرایط مع ــر انتفاع غی
از مالیــات اســت و کســر مالیــات 
ــت  ــده و معافی ــرد کمک کنن ــرای ف ب
از پرداخــت مالیــات ســاالنه بــرای 
خــود  غیرانتفاعــی  ســازمان های 
نشــان دهنــده بــا اهمیــت تریــن فــرم 
ــده  ــاالت متح ــر در ای ــت از هن حمای

ــت؛  اس
اســتعدادهای  و حفــظ  ج- جــذب 
فرهنگــی. دولــت ایــاالت متحــده 
بــرای  ســبزی  چــراغ  همــواره 
از سراســر  اســتعدادهای فرهنگــی 
بیــن  اســت.  داده  نشــان  جهــان 
ســالهای 1990 و 1991، نزدیــک بــه 
ــاد  ــی از اتح ــه فرهنگ 100،000 نخب
جماهیــر شــوروی ســابق بــه آمریــکا 
پذیرفتــه شــد. نزدیــک بــه  30،000 
ــت  ــور اقام ــن کش ــا در ای ــر از آنه نف
ــدم  ــزده ص ــدود پان ــه ح ــد ک گرفتن
آنهــا افــراد مشــهور بودنــد. همــه ایــن 
مهاجــران تــا حــد زیــادی بــه توســعه 

ــاالت متحــده  صنعــت فرهنــگ در ای
ــد. ــک کردن کم

(Wei,&Wan,Qin:2009,40-49)
سیاســت های  توســعه  مشــاهده 
ــاالت متحــده در صنعــت فرهنــگ  ای
ــن  ــتر ای ــه بیش ــد ک ــی ده ــان م نش
ــه  ــن نام ــای آیی ــه ج ــا ب سیاســت ه
و احــکام اداری در قالــب قوانیــن و 
ــن  ــن قوانی ــوق اجــرا می شــود. ای حق
ویژگی  هــای  برخــی  از  ویترینــی 
در  طوالنــی  ســابقه  ماننــد  مهــم 
دقیــق،  بنــدی  طبقــه  تصویــب، 
اصــاح بــه موقــع و پوشــش گســترده 
ــم اول  ــا متم ــت. مث ــده اس ــر ش ذک
قانــون اساســی ایــاالت متحــده از 
آن  ویژگی هــای  کــه  ســال 1871 
آزادی  بیــان،  آزادی  دربردارنــده 
مطبوعــات، و حــق گردهمایــی صلــح 
آمیــز، و یــا حــق دادخواهــی از دولــت 
اســت  نارضایتــی  جبــران  بــرای 
ــون اساســی، 1871(.  )متمــم اول قان
ــه ای در  ــر پای ــی ب ــم متک ــن متم ای
قالــب قانــون بــرای آزادی توســعه 
ــت  ــده اس ــاالت متح ــی در ای فرهنگ

.)lbid,52(
مطالعــه  بــا  خاصــه،  طــور  بــه 
سیاســت های ایــاالت متحــده کــه بــه 
ــات خــود را  ــا اقدام ــن ی شــکل قوانی
نشــان می دهــد یکــی از ویژگی هــای 
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صنعــت  سیاســت  مهــم  بســیار 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــگ آمریکای فرهن
ــن سیاســت ها،  ــا بیشــتر ای ــه و ی هم
و / یــا سیســتم دولــت پشــتیبان 
هــم  بســیار  و  بازارگراســت  هنــر 
غیرمتمرکــز، متنــوع و پویــا هســتند. 
ایــن رویکــرد پاییــن بــه بــاال، و غیــر 
ــوان  ــه عن ــت ب ــن اس ــز ممک متمرک
نظــر  در  آمریــکا  سیاســت  مــدل 
ــه و  ــع، بازارپای ــود. در واق ــه ش گرفت
ــودن، برخــی از اصــول  غیرمتمرکــز ب
اساســی توســعه صنعــت فرهنــگ 
دولــت ایــاالت متحــده اســت کــه بــا 
ــدم  ــت، و ع ــدم فعالی ــات ع اصطاح
ــن  ــر ای ــوند و ب ــان می ش ــررات بی مق
ــت  ــه صنع ــت ک ــتوار اس ــرض اس ف
ــا  فرهنــگ بایــد سرنوشــت خــود را ب
ــت  ــنجد و محدودی ــازار بس ــون ب آزم
ــذف  ــد ح ــت بای ــد دول ــش از ح بی
ــد  ــا بمیرن ــد آنه ــازه دهی ــود. »اج ش
ــود  ــا راه خ ــد آنه ــازه دهی ــا اج و ی
ــه  ــه ای اســت ک ــن جمل ــد« ای را برون
رونالــد ریــگان رئیــس جمهــور ســابق 
ایــاالت متحــده بــرای بخــش صنعــت 
فرهنــگ گفتــه اســت. ظاهــرا همیــن 
سیاســت اســت کــه موفقیــت بزرگــی 
در صنعــت فرهنــگ آمریکایــی را بــه 

 .)lbid,52( ارمغــان آورده اســت
در حالــی کــه مــوج کــره ای بــه 

ــره  ــور ک ــت کش ــاد موفقی ــوان نم عن
در حــوزه صنایــع فرهنگــی محصــول 
چنــد  ســرمایه گذاری  و  حمایــت 
ــع  ــت. در واق ــره اس ــی ک ــاد دولت نه
دولــت کــره بــرای مقاصــد اقتصــادی 
و کســب کــردن ســهمی قابــل توجــه 
ــازار جهانــی محصــوالت مختلــف  از ب
از مــوج کــره ای حمایــت کــرد و 
یــا نشــان  برنــد  بــه وســیله آن، 
ــوری  ــوان کش ــه عن ــره را ب ــور ک کش
ــق  ــی موف ــی و پیشــرفته و ملت صنعت
ــا  ــر ملت ه ــان دیگ ــدن در می و متم
ــت  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــا انداخ ج
مــوج کــره ای اول در منطقــه آســیای 
شــرقی )بــه عنــوان بــازار منطقــه ای و 
ــعه  ــره( توس ــت اول صــادرات ک اولوی
ــدی وارد  ــرد و در مراحــل بع ــدا ک پی
ابعــاد بیــن المللــی شــد. مهــم تریــن 
نهادهــای حمایتــی کــره در خدمــت 

ــد از: ــره ای عبارتن ــوج ک م
و  ورزش  فرهنــگ،  وزارت   -1  
گردشــگری و وزارت امــور خارجــه که 
ــز بیــن آنهــا در تقســیم امــوری  تمای
کــه منجــر بــه توســعه مــوج کــره ای 
شــد امــری مبهــم می باشــد. امــا بــه 
ــا  ــره )ب ــگ ک ــی، وزارت فرهن طورکل
همــکاری وزارت امــور خارجــه کــره( 
ــه  ــی را ب ــی فرهنگ ــه دیپلماس وظیف

ــده دارد؛ عه
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و  ورزش  فرهنــگ،  وزارت   -2
ــکاری  ــا هم ــه ب ــره ک ــگری ک گردش
وزارت امــور خارجــه کــره دیپلماســی 
فرهنگــی و عمومــی کــره را نیــز 

هدایــت مــی کنــد؛ 
و  اطاعاتــی  خدمــات  دفتــر   -3
فرهنگــی کــره کــه زیــر نظر مســتقیم 
ــر نظــر وزارت  ــه زی ــره )و ن ــت ک دول
ــی  ــگری ول ــگ، ورزش و گردش فرهن
بــا همــکاری نزدیــک بــا آن( فعالیــت 
کــرده و وظیفــه انتشــار فرهنــگ 
کــره ای را در ســطح بیــن المللــی بــه 

ــده دارد؛ عه
ــو  ــدات رادی ــش تولی ــاد پخ  4- بنی
ــاد آن  ــه ایج ــگ ک ــی فرهن تلویزیون
بــه دلیــل مصوبــه مجلــس کــره 
اســت، تنهــا بنیــاد رســمی ایــن 
کشــور اســت کــه در حــوزه اشــاعه و 
انتشــار محتــوای فرهنگــی از طریــق 
ــی و  ــی و رادیوی ــبکه های تلویزیون ش
ــد؛ ــت می کن ــط فعالی ــات برخ خدم

 5- سیســتم پخــش کــره )تلویزیــون 
ــار  ــتم در کن ــن سیس ــه ای ــره( ک ک
بنیــاد داده پراکنــی فرهنــگ در کره از 
اصلی تریــن شــبکه های تلویزیونــی، 
رادیویــی و خدمــات برخــط کــره 
هســتند. ایــن سیســتم )در اصــل 
و  تلویزیــون  صاحــب  ســازمان( 

ــت؛ ــره اس ــی ک ــوی مل رادی

ــره1   ــاق ک ــوای خ ــس محت  6- آژان
از نهادهــای تصمیــم گیــر و  کــه 
ــت  ــی نیس ــره جنوب ــت گذار ک سیاس
ولــی بــا توجــه بــه سیاســت های 
ــار  ــه تولیــد آث ــت کــره ب اباغــی دول
ــک  ــری کم ــی و هن ــف فرهنگ مختل
و  )محمــدی  می کنــد  حمایــت  و 

رودســاز،25-26:1394(.
تمامــی ایــن نهادهــا دولتــی اســت و 
دولــت کــره جنوبــی نقش مســتقیمی 
امــور صنایــع  در هدایــت ســکان 
و  راهبردهــا  و  دارنــد  فرهنگــی 
سیاســت های الزم در ایــن حــوزه بــر 

ــت. ــان اس ــده آن عه
راهبردهای�توسعه�موج�کره�و�
توسعه�صنایع�فرهنگی�در�آمریکا

ــعه  ــه توس ــد ب ــور پایبن ــر دو کش ه
صنایــع فرهنگــی هســتند امــا آمریــکا 
از مســیر غیــر مســتقیم و کــره از 
مســیر مســتقیم و حمایتــی. ایــن دو 
کشــور بــا وجــود تفــاوت در جامعــه و 
فرهنــگ امــا نظــام سیاســی مبتنــی 
در  و  دارنــد  لیبرال دموکراســی  بــر 
ــع  ــکا پیشــتاز صنای ــن حــال آمری عی
ــی  ــره جنوب ــا ک ــت. ام ــی اس فرهنگ
ــا  ــیفیک ب ــه آسیا-پاس ــم در منطق ه
ــر  ــره ه ــوج ک ــترش م ــت گس سیاس
روزافزونــی  موفقیت هــای  ســال 

1.http://eng.kocca.kr/en/main.do
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داشــته اســت. هــر دو بــه بــازار توجــه 
ــعه  ــازار را در توس ــن ب ــد و قوانی دارن
صنایــع فرهنگــی خــود مــورد توجــه 
آمریــکا  در  امــا  می دهنــد  قــرار 
مســتقیم تری  غیــر  نقــش  دولــت 
ــی  ــره جنوب ــت در ک ــه دول ــبت ب نس
دارد. منتهــا نکتــه ای کــه بایــد در 
ــره  ــت ک ــت های دول ــی سیاس بررس
در نظــر گرفتــه شــود ایــن اســت کــه 
اوال دولــت کــره در تولیــد محصــوالت 
فرهنگــی فقــط و فقــط مخاطــب 
و ســلیقه او را در نظــر می گیــرد و 
فتــح بازارهــای محصــوالت فرهنگــی 
ــه  ــدف ب ــن ه ــت. ای ــت اس در اولوی
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــر منته ــن ام ای
بســیاری از محصــوالت مــوج کــره ای 
ــود را  ــان خ ــه مخاطب ــن اینک در عی
راضــی می کننــد ولــی ســنخیتی 
واقعــی مــردم کــره  بــا فرهنــگ 
ندارنــد و گاهــی اوقــات در خــود 
کــره از اســتقبال چندانــی برخــوردار 
نمی شــوند. و دوم اینکــه هــدف اصلی 
دولــت کــره در توســعه مــوج کــره ای 
اقتصــادی بــوده اســت و نــه فرهنگــی. 
ــوج  ــق توســعه م ــره از طری ــت ک دول
کــره ای توانســت صــادرات محصوالت 
ــد  ــد و درآم ــر کن ــد براب ــود را چن خ
ــره  ــت ک ــد. دول ــب نمای ــادی کس زی
توانســت بــا حمایــت از مــوج کــره ای 

ــوان کشــوری  ــه عن کشــور خــود را ب
پیشــرفته، صنعتــی و متمــدن نشــان 
ــود را  ــق راه خ ــن طری ــد و از ای ده
متعــدد  و  مختلــف  بازارهــای  بــه 
کنــد.  بــاز  جهانــی  و  منطقــه ای 
ــا اتخــاذ سیاســت های  ــره ب ــت ک دول
شــرایط  و  زمان هــا  در  مختلــف 
گوناگــون توانســت تولیدکننــدگان 
ــا  ــوزش داده ت ــود را آم ــی خ فرهنگ
ــد.  ــل کنن ــت عم ــداف دول ــق اه طب
ــد  ــه تولی ــا را ب در قدم هــای اول آن ه
بومــی واداشــت و در مراحــل بعــدی 
بــا ایجــاد رقابــت کیفیــت محصــوالت 
را افزایــش داد. بــه طــور خاصــه 
دولــت  سیاســت های  و  راهبردهــا 
ــی در  ــق زمان ــه اف ــه ب ــا توج ــره ب ک
ــدت  ــان م ــدت، می ــاه م ــداف کوت اه
ــر  ــوارد زی ــوان م ــدت را می ت و بلندم

ــمرد: برش
y  محــدود کــردن واردات محصوالت

ــی خارجی  فرهنگ
y  سیاســت حمایــت مالــی از تولیــد

محصــوالت فرهنگــی
y  سانســور کاهــش  سیاســت 

ــه 80  ــد از ده ــدات فرهنگــی بع تولی
سیاســت ایجــاد فضــای رقابتــی و 
ــوالت  ــت ورود محص ــذف محدودی ح
خارجــی بعــد از دهــه 90 تولیــد 
اســاس  بــر  فرهنگــی  محتــوای 
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ــود  ــور بهب ــه منظ ــازار ب ــت ب خواس
تصویــر کــره

y  تبلیغــات گســترده رســانه ای و
پروپاگانــدا در مــورد توفیــق مــوج 

ــره ای ک
y  گســترده تربیــت  و  آمــوزش 

نوجوانــی  از  انســانی  نیــروی 
y  مــوج کــره ای  2,0 و محتــوای

مخاطــب ســاخته )واعظــی نــژاد، 
.)1396

امـا در آمریـکا هـدف توسـعه صنعـت 
فرهنـگ دچـار مخاطـره نبوده اسـت. 
بیـن  مثلـث  آمریـکا  در  کـه  چـرا 
سیاسـت، اقتصـاد و فرهنگ نامتناقض 
و در راسـتای یـک ایدئولـوژی گام بـر 
چهـار  طبـق  می تـوان  و  می دارنـد 
صنایـع  پیشـرفت  زمانـی  مرحلـه 
فرهنـگ ایـن کشـور سـه راهبـرد در 
حفـظ  و  جـذب  اول-  گرفـت:  نظـر 
سراسـر  از  فرهنگـی  اسـتعدادهای 
دنیـا؛ دوم: پشـتیبانی دولـت از طریق 
کمک هـای مالی؛ و سـوم: مشـوق های 
مالیاتـی بـرای ارائـه کمک هـای مالی 

و خصوصـی شـرکتی 
(Wei,&Wan,Qin:2009,27-28)

نتیجه�گیری��
فرهنگ  صنعت  متحده،  ایاالت  در 
و  ترویج  آزاد  رقابت  بازار  یک  در 

پشتیبانی  با  که  است  یافته  توسعه 
نظام  و  قوانین  انواع  اشکال  در  اداری 
حقوقی به خوبی توسعه یافته، آشکار 
در  و  حداقلی  اداری  دخالت  می شود. 
بسیار  مسیری  در  سیاست ها  و  طول 
سیاست  مدل  عنوان  با  غیرمتمرکز 
آمریکا عمل می کند. اما در کره جنوبی 
دولت محور، متمرکز و با دخالت های 
بحران  وجود  با  است.  آشکار  اداری 
اقتصادی در کره و فروپاشی رقابت های 
جنگ سرد پس از جنگ سرد ساختار 
تصمیم گیری در صنعت فرهنگ کره 
در  و  بازار  مکانیسم  بر  مبتنی  جنوبی 
جهانی  نئولیبرالیسم  گفتمانی  فضای 
شکل گرفت و افراد معتقد به نظام بازار 
جایگزین  مدنی  جامعه  توسعه  و  آزاد 
تصمیم گیرانی که صرفا در چارچوب 
قدرت  افزایش  و  تسلیحاتی  رقابتهای 
آمریکا  در  شد.  می اندیشیدند  نظامی 
تصمیم گیران از ابتدای دهه 1920در 
تا  بازار  مکانیسم  بر  مستمر  روندی 
کنون تاکید داشتند. البته کره جنوبی 
روند تحوالت خود را با دخالت دولت 
آغاز کرد و کم کم از میزان دخالت های 

خود کاسته است.
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مدلی برای پیش بینی درگیری ها و ائتالف های منطقه 
غرب آسیا و شمال آفریقا

آرمان�رضایتی�چران�1،�سید�محمدرضا�باقرزاد�2

مقدمه�و�بیان�مساله��
کشـور،  دفاعـی  و  خارجـي  سیاسـت 
یعنـی سیاسـت امنیـت ملـی، بـه طـور 
فزاینـده ای بـا عدم قطعیـت و پیچیدگی 
بی سـابقه بـه چالـش کشـیده می شـود. 
دلیـل ایـن عـدم قطعیـت تعـداد بـاالی 
بازیگـران تاثیر گذار در تمام سـطوح )از 
مسـئولین کشـورها، گروه هـای صاحـب 
قـدرت در کشـورها تـا مـردم( و روابـط 
چندگانـه آن هـا بـا یکدیگـر اسـت. این 
پیچیدگـی بی سـابقه،  و  عـدم قطعیـت 
نیـاز بـه اسـتفاده از روش هـای تحلیلـی 
و محاسـباتی دارد کـه نـه تنهـا بـه طور 
سیسـتماتیک بتـوان از آن بهره برد بلکه 
فراتـر از نظریه هـا و روش هـای سـنتی 
در روابـط بیـن المللـی و امنیـت ملـی 
آمـاری  مدل سـازی های  کنـد.   عمـل 
و اقتصـادی بـه یکـی از پرکاربردتریـن 
روش هـای پژوهش در  موضوع روابط بین 
  .)Amman, 1996( الملل تبدیل شـده اند
یـک دلیـل مهم کـه تحلیل هـای آماری 

تبدیـل  پژوهـش  اصلـی  ابـزار  یـک  بـه 
شـده اند این اسـت کـه این روشـها نتایج 
تقریبـا مناسـبی را ارائـه می کنند (2009 

 .)Lazer,
مدلی که در ادامه بیان می شود، با استفاده 
محوری  عامل  مدلسازی  رویکرد  دو  از 
مطلوبیت  مدل  پایه  بر  و  بازی  نظریه  و 
است  شده  بنا  دیماسکویتا  انتظار  مورد 
)Mueno de Mesqutia, 2016(. در این 
بخش، مروری بر مدل خواهیم داشت که 
آن  ومتغیرهای  عامل ها  اهداف،  شامل 
توضیح  را  زیر مدل ها  می شود. همچنین 
خواهیم داد و به صورت خاصه  ساختار 
محاسباتی بکار رفته در آن ها رابیان کرده 

و نتایج را نشان می دهیم. 
هـدف ابتدایـی در این مدل سـازی، پیش 
کشـورهای  مواضـع  در  تحـوالت  بینـی 
درگیـر در منطقـه غـرب آسـیا و رونـد 
شـکل گیـری ائتاف هـا و جبهه بندی هـا 
در ایـن منطقـه اسـت. در ایـن مسـاله بر 
اسـاس نظـر خبـرگان، فضـای مسـاله را 

  1.عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
  2.عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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آرمان�رضایتی�چران�1،�سید�محمدرضا�باقرزاد�2

بـر اسـاس میـزان تمایل یـا عـدم تمایل 
آمریکایـی  بـرای تحقـق نظـم  کشـورها 
گرفتیـم. مجموعـه  نظـر  در  منطقـه  در 
بازیگـران در ایـن مـدل شـامل دولت هـا 
و یـا گروه هـای سیاسـی نظامی ای اسـت 
خاورمیانـه  در  اثرگـذاری  توانایـی  کـه 
دولت هـای  مـدل  ایـن  در  دارنـد.  را 
و  فرامنطقـه ای  دولت هـای  منطقـه ای، 
گروه هـای قومـی و عقیدتـی بـه عنـوان 

بازیگـر در نظـر گرفتـه شـده اند.

پارامترهای�مدل���
ایـن مـدل شـامل چنـد بازیگر اسـت که 
هـر کـدام از آن هـا توانایی هایـی دارنـد 
کـه می توانند متناسـب بـا آن یکدیگر را 
تهدیـد کننـد یا در مقابـل تهدید دیگران 
از خـود دفـاع کننـد. همچنیـن آن ها در 

هر مسـاله وضعیـت خاصـی دارند.
فضـای مسـاله بـه صـورت یـک فضـای 
یـک بعـدی، یعنـی بخشـی از یـک خط، 
توصیـف می شـود: مابین موضع بیشـینه 
یـک خروجـی  هـر وضعیـت  کمینـه.  و 
ارائـه می کنـد کـه عامل هـا  محتمـل را 

باشـند.  آن  بدنبـال  می تواننـد 
بـه جهـت راحتی، فضـای مسـاله را برای 
نرمـال   ]0,1[ بـازه  در  مدل هـا  همـه 
چندیـن  توسـط  عامـل  هـر  می کنیـم. 
وضعیـت،  می شـود:  تعریـف  متغیـر 

توانایـی. و  اهمیـت 

y� وضعیــت: موضــع هــر بازیگــر
را در مســاله مــورد نظــر نشــان 
می دهــد. بــه طــور مثــال در مســاله 
شــبیه ســازی فضــای منطقــه غــرب 
آســیا می تــوان وضعیــت هــر کشــور 
را بــا توجه بــه دوری یــا نزدیکی اش 
بــه هــر کــدام از قطب هــای حاضــر 
در منطقــه نظیــر ایــران، عربســتان، 

آمریــکا و ... مشــخص کــرد.
y� اهمیــت: ایــن پارامتــر میــزان

اهمیــت مســاله را بــرای هــر بازیگــر 
ــزان  ــع می ــد. در واق ــان می ده نش
ــه  ــه ای ک ــت و هزین ــز، دخال تمرک
بازیگــر در ایــن مســاله خــاص انجام 

می دهــد را نمایــش می دهــد.
y� ظرفیــت:��ایــن متغیــر میــزان

ــک بازیگــر را نشــان  ــای ی توانایی ه
ــاله  ــا مس ــط ب ــه مرتب ــد ک می ده
در حــال بررســی اســت. در برخــی 
مــوارد ممکــن اســت نیــروی نظامی 
ــد  ــواردی مانن ــه در م ــد. اگرچ باش
ــی  ــرات مال ــرات تجــاری، تأثی مذاک
یــا ســازمانی ممکــن اســت مهمتــر 
ــوارد ممکــن  باشــند و در بعضــی م
اســت ســرمایه اجتماعــی یــا قــدرت 
تأثیر گــذاری  کنندگــی  متقاعــد 
بیشــتری داشــته  باشــند. ظرفیــت 
ــع  ــت جم ــت و خاصی ــته اس پیوس
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همچنیــن  دارد.  خطــی  پذیــری 
نســبت ظرفیــت هــر یــک از طرفین 
ــا  ــرد ی ــال ب ــری احتم ــک درگی ی
ــد.  ــن می کن ــا را تعیی ــت آن ه باخ
زیــرا مقــدار ظرفیــت تنهــا بــه 
صــورت نســبت مطــرح می شــود و 
ــی  ــاس مثبت ــر مقی ــد در ه می توان

ــود. ــش داده ش نمای

شـده  بـرده  کار  بـه  دیگـر  متغیرهـای 
ایـن  هسـتند،  فنی تـر  قـدری  مـدل  در 
متغیرهـا عبارتنـد از "ریسـک پذیـری"، 
Qi و Ti . متغیـر Q میـزان اعتقـاد هـر  
بازیگـر را بـه انفعـال یا فعال بودن نشـان 
اعتقـاد  میـزان  نیـز   T متغیـر  می دهـد. 
بازیگـران را بـه نفـوذ خود در بیـن دیگر 

نمایـش می دهـد. بازیگـران 

معماری�مدل��
منطـق حرکـت بازیگران در ایـن مدل به 
ایـن ترتیب اسـت کـه در هـر گام زمانی، 
هـر بازیگـر در مـورد سـایر بازیگـران بـر 
سـر ایـن دوراهـی قـرار می گیرد کـه آیا 
بـا آن بازیگـران وارد کنش فعـال )اعم از 
درگیـری یـا مذاکرات به منظـور نزدیکی 
مواضـع( شـود یا نسـبت بـه آنهـا منفعل 
می توانـد  فعـال  کنـش  بمانـد.  باقـی 
هزینـه  بـدون  موفقیـت  نظیـر  عواقبـی 
یـا ورود بـه درگیـری داشـته باشـد کـه 
چـون  نتایجـی  می توانـد  نیـز  درگیـری 

پیـروزی یـا شکسـت را به همراه داشـته 
باشـد. از سـوی دیگـر در صـورت انفعال 
نیـز متناسـب بـا تصمیمـات و اقدامـات 
بازیگـران مقابـل، نتایـج متفاوتـی بـرای 
بازیگـر مـورد نظر حاصـل می شـود. باید 
باشـیم کـه هـر کـدام  داشـته  نظـر  در 
از عواقـب یـاد شـده نیـز بـا احتماالتـی 
محقـق می شـوند کـه این احتمـاالت نیز 
بـا اسـتفاده از پارامترهـای معرفی شـده 
در مـدل از قبیـل توانمنـدی بازیگـران، 
از هـر  بازیگـران  میـزان حمایـت سـایر 
و  فرمول هـا  از  اسـتفاده  بـا   ... و  بازیگـر 
مدل هایـی مشـخص محاسـبه می شـوند. 
در نهایـت با توجه بـه پیامدهای محتمل 
و احتمـال تحقق هر کـدام از آنها، بازیگر 
مـورد نظـر بـرآورد و تصمیم خـود از نوع 
بازیگـر دیگـر را تعییـن  بـا هـر  تعامـل 
می کند. سـپس بـا اسـتفاده از احتماالت 
تعامـل  ایـن  سـرانجام  شـده  محاسـبه 
نیـز در مـدل تعییـن می شـود و فضـای 
بـازی تغییـر می کننـد. مجموعـه چنیـن 
تحوالتـی در روابـط کشـورها و در نتیجه 
دینامیـک  کشـورها  تـک  تـک  مواضـع 

فضـای منطقـه را شـکل می دهـد. 

اجرا،�نتیجه�گیری�و�پیشنهاد���
سیاستی

در نهایـت با وارد کردن نظـرات خبرگان 
و همچنیـن داده های مربوط به شـاخص 
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هـای      داده  از   )capabiltiy( ظرفیـت 
مـدل  در   )sarkees,2010(  corrlates
و اجراهـای متعـدد مـدل نتایـج جالـب 
توجهی حاصل شـد. نتایج شـبیه سـازی 
در اکثریـت اجراهـا الگوهای مشـابهی را 
از تعدیـل  نشـان می دهنـد کـه حاکـی 
و  جهانـی  متحدیـن  و  آمریـکا  مواضـع 
دو  واقـع  در  می باشـند.  وی  منطقـه ای 
کشـور چیـن و روسـیه نقـش محـوری 
را در ایـن شـبیه سـازی ایفـا می کننـد 
و بـه تعبیـری در حـال شـکل دهـی بـه 
یـک قطـب جدیـد هسـتند. بازیگـر مهم 
دیگـری کـه می تـوان بـه آن اشـاره کرد 
ایـران اسـت، ایران در طی شـبیه سـازی 
معمـوال رونـدی را طـی می کنـد کـه در 
طـی آن مقداری از موضـع رادیکال اولیه 
خود نسـبت بـه آمریـکا فاصلـه می گیرد 
و مواضعـش بـه مواضـع چیـن و روسـیه 
نزدیکتـر می شـود، همچنیـن ترکیـه که 
در ابتـدا طبـق نظـر خبـرگان جایـی در 
میانـه بـازی و نزدیکتر به چین و روسـیه 
دارد در ادامـه بـازی و بـا تعدیـل مواضع 
می شـود.  نزدیکتـر  آمریـکا  بـه  آمریـکا 
نقـش اتحادیـه اروپـا نیـز در ایـن شـبیه 
سـازی بسـیار برجسـته اسـت، و نقـش 
مهمـی در همگرایی جامعـه جهانی دارد.

مدل هـای بـه کار رفتـه در ایـن شـبیه 
سـازی بـه طـور عمـده مبتنـی بـر سـه 
میـزان  بازیگـران،  موقعیـت  پارامتـر 

ظرفیـت و توانمنـدی آنهـا، و همچنیـن 
میـزان اهمیتـی کـه بـرای مسـاله غـرب 
بـه  اسـت.  اسـتوار  قائـل هسـتند  آسـیا 
همیـن دلیـل تغییـر در هـر کـدام از این 
در  اساسـی  نقـش  می توانـد  پارامترهـا 
تحـوالت منطقـه و مواضـع کشـورها در 
ایـن موضـوع خـاص داشـته باشـد. ایـن 
تغییـرات را می تـوان بـا اضافـه یـا کـم 
کردن کشـورها در فضای شـبیه سـازی، 
یـا تغییرات رنـدوم پارامترهـای موقعیت 
یـا اهمیـت در قالـب وارد کـردن شـوک 
بـه مـدل مشـاهده کـرد. ایـن شـوک ها 
جهـان  واقعیت هـای  چارچـوب  در 
طـور  بـه  می شـوند،  اعمـال  سیاسـی 
مثـال بازیگرانـی مانند عربسـتان، ترکیه، 
سیاسی شـان  مواضـع  کـه   ... و  روسـیه 
تـا حـد زیـاد قائـم بـه اشـخاص اسـت با 
احتمـال قابل ماحظـه ای در معرض این 
شـوک ها هسـتند و از آنجـا که بـه لحاظ 
ظرفیـت، بازیگران قابل توجهی هسـتند، 
شـوک هایی می تواننـد  چنیـن  بـروز  بـا 
صحنه شـبیه سازی را بسـیار تحت تاثیر 
قـرار دهنـد. بنابرایـن از سـناریوهایی که 
می توانـد در این شـبیه سـازی اجـرا کرد 
در  موقعیـت  و  اهمیـت  پارامتـر  تغییـر 

مـورد هـر کـدام از ایـن کشورهاسـت.

راهبرد�محتمل�و�کم�هزینه�تر��
 پارامتـر  اهمیت  حتی با وجود اشـخاص 
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فعلـی در صحنـه سیاسـت کشـورها نیـز 
نمونـه  عنـوان  بـه  اسـت.  تغییـر  قابـل 
جلـب توجـه روسـیه بـه موضوع سـوریه 
توسـط ایران و ورود مسـتقیم این کشـور 
بـه صحنـه سـوریه مثالـی روشـن از این 
تغییـر در اهمیت اسـت. ایـن تاش برای 
تغیییـر در اهمیـت، در صحنـه سیاسـت 
جهانـی امـری سـابقه دار اسـت. بـه طور 
مثـال کشـورها بـرای کـم کـردن حضور 
آن  می کردنـد  سـعی  کشـوری  موثـر 
کشـور را در جبهـه ای دیگـر درگیر کنند 
تـا بـه ایـن طریـق اولویـت جبهـه اولیـه 

بـرای وی کمتـر شـود.
مـدل،  در  موثـر  پارامترهـای  بیـن  از 
پارامتـر ظرفیـت بـه نوعـی پایدارتریـن 
پارامتـر اسـت و بـه آسـانی قابـل تغییـر 
نیسـت، موقعیـت بازیگران نیـز معموال تا 
حـد زیـادی از پایـداری برخـوردار اسـت 
بازیگـران صحنـه سیاسـت  اینکـه  مگـر 
کشـوری بـه کلـی تغییـر کننـد یـا آن 
زلزلـه ای  دچـار  طریـق  هـر  بـه  کشـور 
سیاسـی شـود )ماننـد کودتـای ترکیـه(. 
در بیـن پارامترهـای سـه گانـه یاد شـده 
پارامتـر اهمیت شـاید انعطـاف پذیرترین 
آنـان باشـد. بنابراین ایران برای پیشـبرد 
اهـداف خـود در منطقـه می توانـد روی 
ایـن پارامتـر کار کنـد، میـزان قـدرت و 
نقـش آفرینـی ایـران در عرصه سیاسـت 
جهانـی شـاید بـه آن مقـدار نباشـد کـه 

را  آسـیا  غـرب  منطقـه  اهمیـت  بتوانـد 
منطقـه  در  موثـرش  دشـمنان  نظـر  در 
را دارد  توانایـی  ایـن  امـا  کاهـش دهـد 
کـه کشـورهایی کـه موقعیتـی نزدیـک 
بـه وی دارنـد را بـه تاثیرگـذاری و توجه 
بیشـتر بـه منطقـه غـرب آسـیا ترغیـب 
کنـد. ایـن تجربه موفـق در مورد مسـاله 
سـوریه و به واسـطه حضور روسـیه اتفاق 
افتـاد و می توانـد آغـازی بـر تجربه هـای 
باشـد.  این چنینـی در حوزه هـای دیگـر 
تاش بـرای جدایـی هر چه بیشـتر اروپا 
از آمریـکا نیـز می توانـد در زمـره چنیـن 
تاش هایـی قـرار بگیـرد، البتـه این مورد 
تغییـر  بـرای  تـاش  حـوزه  در  بیشـتر 
پارامتـر موقعیـت قـرار می گیرد تـا تغییر 

در اهمیـت. 
کشـورهایی  در  اهمیـت  پارامتـر  تغییـر 
کـه "ظرفیت" بیشـتری دارند کارسـازتر 
اسـت. در بیـن چنیـن کشـورهایی نیـز 
کشـورهایی  در  اهمیـت  پارامتـر  تغییـر 
کـه "وضعیـت" نزدیکتـری بـه مـا دارند 
آسـان تر اسـت. بـه طـور مثـال در ایـن 
شبیه سـازی با تغییـر پارامتـر "اهمیت" 
در مـورد کشـوری مثـل چین به سـرعت 
می کـرد  تغییـر  ایـران  نفـع  بـه  اوضـاع 
و کشـورهایی چـون آمریـکا مجبـور بـه 

تعدیـل مواضـع خـود می شـوند.
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مقدمه��
در  )منتشــر شــده  اول  یادداشــت  در 
ــه  ــه شــد ک ــه( گفت شــماره 16 حکمتان
ــی  ــت تابع ــر سیاس ــوب ه ــرای مطل اج
از وضعیــت تدویــن و شــکل دهی آن 
ــدن  ــت اسامی سازی/ش ــت و سیاس اس
دانشــگاه ها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــور  ــه منظ ــتا و ب ــن راس ــت. در ای نیس
افزایــش کیفیــت ســند در بازبینی هــای 
نواقــص  از  پــاره ای  ذکــر  بــه  آتــی، 
ــه  ــد ک ــم. گفته ش ــند پرداختی ــن س ای
ــری  ــرد نظ ــاظ رویک ــه لح ــند ب ــن س ای
دارای  روش شــناختی  چهارچــوب  و 
ــه تعریــف  اشــکاالتی از قبیــل عــدم ارائ
ــامی،  ــگاه اس ــر از دانش ــی معتب و الگوی
و  حکمرانــی  الگــوی  در  ســردرگمی 
سیاســت گذاری مــورد نظــر ســند و 
کاربســت ناقــص الگوهــای تدویــن ســند 
می باشــد. در یادداشــت حاضــر ایــن 
بررســی را ادامــه می دهیــم و عــاوه 
بــر تکمیــل ایــرادات روش شــناختی، 
محتــوای ســند دانشــگاه اســامی را نیــز 

ــکاالت  ــه و اش ــرار گرفت ــه ق ــورد مداق م
یــا نکاتــی کــه در بازطراحــی ســند الزم 
ــه توجــه اســت را تشــریح می نماییــم.  ب

ب(�ایرادات�روش�شناختی�در�تدوین�سند�
دانشگاه�اسامی

2.�غفلت�از�اصل�واقع�نگری�در�تدوین�سند
در  مهــم  بســیار  اصــول  از  یکــی 
سیاســت گذاری، مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــت. در  ــری اس ــل واقع نگ ــه اص ــه ب توج
ــاره ای از  ــن اصــل ماحظــه ی پ ــار ای کن
ضوابــط دیگــر از جملــه میــزان »تمّکن« 
و عــدم »گران بــاری« نیــز مــورد انتظــار 
ــط  ــول و ضواب ــن اص ــع ای ــت. مجم اس
ــر  ــارات از ه ــه انتظ ــد ک ــان می کنن بی
نظــام، فــرد و ... نبایــد بیشــتر یــا کمتــر 

از ظرفیت هــای آن باشــد. 
ــناد  ــه اس ــی ب ــرادات اساس ــه ای از جمل
ــی  نوشــته شــده در بخــش آمــوزش عال
و از جملــه ســند دانشــگاه اســامی، 
ــن  ــری و تمک ــه ی واقع نگ ــدم ماحظ ع
ــودن  ــار ب ــی و گرانب ــوزش عال ــام آم نظ

بررسی سیاست اسالمی سازی/شدن دانشگاه ها در 
ایران: نقدی بر سند دانشگاه اسالمی )بخش دوم(

محمد�اسدبگی1

1.مسوول کارگروه آموزش عالی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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ــای  ــال ج ــوان مث ــه عن ــت. ب ــا اس آنه
ایــن ســوال وجــود دارد کــه آیــا در افــق 
1404 امــکان تحقــق چشــم انــداز معین 
ــامی  ــگاه اس ــند دانش ــرای س ــده ب ش
از  از »برخــوردار  کــه عبــارت  اســت 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های پیشــگام 
و  تمدنــی  دانــش  تولیــد  عرصــه  در 
تبییــن و توســعه فرهنــگ جهانی اســام 
و پیشــتاز در گســترش مرزهــای دانــش 
و علــوم کاربــردی و کارآمــد مبتنــی 
بــر نگــرش وحیانــی بــه منظــور کســب 
مرجعیــت علمــی و فرهنگــی در منطقــه 
ــم،  ــان اســام و دارای اســاتید عال و جه
اندیــش  آزاد  و  عدالت خــواه  متدیــن، 
و  اســام  مکتــب  در  یافتــه  تربیــت 
ــای  ــئولیت پذیر در عرصه ه ــاب، مس انق
بــا  اقتصــادی  و  سیاســی، اجتماعــی 
ــن  ــی متدی ــت متخصصان ــی تربی توانای
ــود  ــر« وج ــمندانی برت ــد و دانش و متعه
چشــم  بخش هــای  ســایر  در  دارد؟! 
انــداز کــه بــه تفکیــک زیرنظام هــا ارائــه 
شــده اند نیــز بــا  عــدم واقع نگــری و 

ــتیم. ــه هس ــاری مواج گرانب

3.�عدم�انسجام�و�ارتباط�منطقی�بخش�های�
سند�با�یکدیگر

ــا  انســجام و ارتبــاط بخش هــای ســند ب
یکدیگــر و ابتنــاء برخــی از بخش هــا 
ــط  ــه ضواب ــر بخش هــای دیگــر از جمل ب

مــورد انتظــار جهــت اتقــان یــک ســند 
اســت. در ایــن زمینــه نیــز بــه مثال های 
اســامی  دانشــگاه  ســند  در  نقضــی 
ــرح  ــوارد مط ــی از م ــم. برخ برمی خوری
ــوط  شــده در چشــم انداز های ســند، مرب
ــه  ــی و اصــول ســند هســتند. ب ــه مبان ب
عنــوان مثــال تعهــد بــه آرمان هــای 
انــداز  چشــم  در  اســامی  انقــاب 
ــوازن و  ــارات مت ــی و عب فرهنگی-تربیت
ــد و  ــت محــور وکارآم ــد، عدال ــام من نظ
ــم  ــی در چش ــح عموم ــت مصال در خدم
ــه  ــتند ک ــواردی هس ــی م ــداز مدیریت ان
ــد.  ــم مطرح ان ــل ه ــوان مبنا/اص ــه عن ب
ــند  ــت در س ــن عل ــه بدی ــب ب ــن عی ای
ــداز  ــم ان ــن چش ــه بی ــت ک ــان اس نمای
ــت.  ــده اس ــرار نش ــاط برق ــول ارتب و اص
همانگونــه کــه در یادداشــت پیشــین 
اهــداف کان  بیــن  نیــز ذکــر شــد 
ــازمان  ــداز س ــم ان ــت و چش ــا ماموری ب
ارتباطــی وجــود نــدارد. همچنیــن گفتــه 
شــد کــه ســند بــه طــور کلــی دو بخــش 
ــا  ــه ب ــی ک ــت؛ بخش ــم اس ــزا از ه مج
رویکــرد برنامه ریــزی اســتراتژیک پیــش 
ــارم(  ــا چه ــول اول ت ــامل فص ــه )ش رفت
ــتمی  ــرد سیس ــا رویک ــه ب ــی ک و بخش
نظام هــای  زیــر  بــه  و  رفتــه  پیــش 
آمــوزش عالــی پرداختــه اســت )شــامل 

ــتم(.  ــا هش ــم ت ــول پنج فص
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�ج(�اشکاالت�محتوایی�سند�دانشگاه�
اسامی

1.�عدم�تفکیک�و�ترابط�مبانی�و�اصول�سند

ــه یــک  ــی و اصــول اگرچــه گاهــا ب مبان
ــه  ــا توج ــا ب ــوند ام ــه می ش ــا گرفت معن
بــه موقعیــت، معنــای متفاوتــی بــه 
خــود می گیرنــد. در ایــن زمینــه باقــری 
ــوم  ــل در عل ــه اص )1395: 85(، دارد ک
مختلــف معانــی متفاوتــی دارد. وی پیــرو 
ــه  ــه "رابط ــد ک ــان می کن ــر بی ــن نظ ای
خاصــی میــان اصــل در علــوم نظــری و 
اصــل در علــوم کاربــردی وجــود خواهــد 
داشــت. بــه عبــارت دیگــر اصــول مــورد 
ــر  ــی ب ــردی، مبتن ــوم کارب ــث در عل بح
ــری  ــوم نظ ــه در عل ــورد توج ــول م اص
خواهنــد بــود. »اصــول« مــورد بحــث در 
ــورد  ــول م ــی« اص ــری، »مبان ــوم نظ عل
هســتند."  کاربــردی  علــوم  در  نظــر 
ــی  ــگاه و نســبت مبان ــح جای ــن توضی ای
و اصــول را نشــان می دهــد. بــه عبارتــی 

ــی هســتند. ــث از مبان اصــول منبع
بــا توجــه بــه ماحظــه فــوق ایــن نقدهــا 
قابــل طرح انــد کــه یکــم، تفکیکــی 
میــان مبانــی و اصــول صــورت نپذیرفتــه 
ــه از  ــت ک ــخص نیس ــی مش ــت؛ یعن اس
ــی و  ــل مبان ــه ذی ــوردی ک ــن 14 م بی
اصول ســند آمــده اســت، کدامیــک مبنا 
ــت؟! دوم،  ــل اس ــک اص ــت و کدامی اس

ارتبــاط مبانــی و اصــول نیــز نامشــخص 
اســت؛ بــه عبارتــی اینکــه کــدام اصــل از 
کــدام مبنــا منتــج شــده اســت در ســند 

نامشــخص اســت!
همچنیــن اگــر تعریــف اصــل را مــد 
نظــر قــرار دهیــم برخــی از مــوارد 
ــا اســت  ــه مبن ــن بخــش ن مطــرح در ای
ــح آنکــه اصــل دارای  ــه اصــل! توضی و ن
ویژگی هایــی از قبیــل قاعــده بــودن، 
ــان  ــودن، بنی ــادی ب کلیــت داشــتن، بنی
اســتدالل را ســاختن و راهنمــای عمــل 
اســت. بنتــام1)1894( در کتــاب نظریــه 
ــل،  ــک اص ــد »ی ــذاری می نویس قانون گ
ــرآغاز  ــه س ــت ک ــده ای اس ــتین ای نخس
یــا بنیــان یــک نظــام از اســتدالالت 
ــت  ــه2 اب ــک نقط ــد ی ــازد. مانن را می س
اســت کــه اولیــن حلقــه ی یــک زنجیــر 
ــک  ــن رو ی ــت. از ای ــته اس ــدان پیوس ب
اصــل بایــد آشــکارا مســتند باشــد و 
بــرای توضیــح ایــن وضعیــت، بایــد 
ــد،  ــتوار3 نمای ــود را اس ــای خ تصدیق ه
ــن  ــه اینچنی ــی ک ــای ریاض ــد قضای مانن
هســتند. اصــول بــه طــور مســتقیم 
ــت  ــی اس ــه کاف ــوند، بلک ــات نمی ش اثب
ــادن  ــدون افت ــه ب ــود ک ــان داده ش نش
ــتند«.  ــردن نیس ــل رد ک ــی، قاب در پوچ
ــد  ــان می کن ــز بی ــری )1395:87( نی باق
کــه »معنــای اصــل در علــوم کاربــردی، 
قاعــده ی عامــه ای خواهــد بــود کــه 
1.Bentham
2.Point
3.Secure
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می تــوان آن را بــه منزلــه دســتورالعملی 
کلّــی در نظــر گرفــت و بــه عنــوان 
راهنمــای عمــل قــرار داد«. تعاریف دیگر 
نیــز کمابیــش همیــن مضامیــن را در بــر 
ــا نظــر بــه ایــن ویژگی هــا  دارنــد. لــذا ب
ــا  ــند ب ــول س ــی و اص ــنجش مبان و س
آنهــا، در می یابیــم کــه برخــی از مــوارد 
مطروحــه در ســند چنیــن جایگاهــی را 
ندارنــد. برخــی از ایــن مــوارد در جایــگاه 
مــورد  ماننــد  مطلوبات/مرّجحات انــد! 
ارتقــاء  از"  اســت  )12( کــه عبــارت 
ــی  ــواده در تعال ــر خان ــگاه هدایت گ جای
بخشــی علمــی و فرهنگــی دانشــجویان" 
ــارت اســت از  ــه عب ــورد )13( ک ــا م و ی
" اعتــای فرهنگــی فضــای عمومــی 
ــد  ــب راهــکار دارن دانشــگاه"! برخــی قال
ماننــد مــورد 6 کــه عبــارت اســت 
از »جهــاد علمــی و ارتقــای اعتمــاد 
ــع و  ــم ناف ــد عل ــی و تولی ــس مل ــه نف ب
توســعه نهضــت نرم افــزاری« و مــورد 
»وحــدت  از  اســت  عبــارت  کــه   9
حــوزه و دانشــگاه«! مــورد 14 نیــز کــه 
عبــارت اســت از» اهتمــام بــه مازمــات 
و  آموزش عالــی  نظــام  دو  پیوســتگی 
آمــوزش عمومــی«، یــک ماحظــه ی 
ســاختاری اســت و مبنــا و اصلــی بــرای 

دانشــگاه اســامی نمی باشــد. 
ــوارد  ــودن م ــل نب ــور از اص ــه: منظ نکت
فــوق، کاســتن از اهمیــت آنهــا نیســت؛ 

بلکــه قــرار گرفتــن آنهــا در جایــگاه 
ــه  ــت ک ــواردی اس ــرح م ــب و ط مناس
ــا و  ــرای مبن ــی ب ــت کاف ــار و قابلی اعتب
ــند!  ــته باش ــدن را داش ــع ش ــل واق اص
ــه  ــیدن دارد ک ــای پرس ــوال ج ــن س ای
اســامی  دانشــگاه  اصــول  و  مبانــی 
ــد؟!  ــن می گردن ــه معی ــت و چگون چیس

2.�جامعیت�و�اعتبار�نداشتن�چشم���
انداز�سند

یــک  آینــده ی  موقعیــت  چشــم انداز 
ــت  ــه موقعی ــبت ب ــازمان/نظام را نس س
ــت  ــه ماموری ــتیابی ب ــی آن در دس فعل
مــورد نظــر بیــان می کنــد. در ســند 
دانشــگاه اســامی، عــاوه بــر بیــان 
ــر  ــک ه ــه تفکی ــداز، ب ــم ان ــی چش کل
فرهنگــی- نظام هــای  زیــر  از  یــک 

تربیتــی، آموزشــی، پژوهــش و فنــاوری و 
ــژه ای  ــم اندازهای وی ــز چش ــی نی مدیریت

ــت.  ــده اس ــرح ش ط
اولیــن ایــراد قابــل طــرح در ایــن بخــش 
ــم  ــان چش ــه بی ــت ک ــن اس ــند ای از س
اندازهــای ســند بــه طــور دفعــی و 
بــدون توضیحــات مقدماتــی صــورت 
گرفتــه اســت. همچنیــن مخاطــب ایــن 
بــه  اســت.  نامشــخص  چشــم اندازها 
عنــوان مثــال در چشــم انــداز فرهنگــی 
کــه عبــارت اســت از »خــردورز، آزاد 
اندیــش و خــاق؛ بــا اعتمــاد بــه نفــس 



38
دوماهنامه

ــده  ــن کنن ــاال و تامی ــی ب ــی و مل علم
ــور؛  ــی کش ــی و خودکفای ــتقال علم اس
تمدن ســاز  هویــت  از  برخــوردار 
در  بخــش  الهــام  اســامی-ایرانی؛ 
ــای  ــه آرمان ه ــد ب ــام؛ متعه ــان اس جه
انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی؛ 
ــد،  ــم، معتق ــگان عال ــده نخب پرورش دهن
ــی  ــذب و تجل ــق و مه ــرع و متخل متش
بخــش الگــوی ســبک زندگــی اســامی 
ــن  ــا ای ــت؟! آی ــب کیس ــی«، مخاط ایران
ــگاه  ــازمان دانش ــرای س ــداز ب ــم ان چش
اســت یــا بــرای اعضــای هیــات علمــی و 
یــا بــرای دانشــجویان؟! چــه کســی بایــد 
ــد؟!  ــری نمای ــداز را پیگی ــم ان ــن چش ای
ــم انداز  ــمول چش ــره ش ــی دای در مواقع
محــدود شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 
چشــم انــداز آموزشــی صرفــا دربردارنــده 
نقــش اســاتید اســت و از دانشــجویان و 
ــوده  ــت نم ــجویی غفل ــکل های دانش تش
ــای  ــار نقش ه ــه انتظ ــال آنک ــت! ح اس
مهمــی از دانشــجو در دانشــگاه اســامی 
و بــه تبــع آن در عرصــه علــم و آمــوزش 
مــی رود کــه در بیانــات و انتظــارات 
بــه  اســامی  دانشــگاه  اندیشــمندان 
چشــم  در  می شــوند!  یافــت  وفــور 
ــوم  ــا عل ــداز پژوهــش و فنــاوری، صرف ان
ــت!  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــردی مدنظ کارب
ــادی  ــوم بنی ــت از عل ــه غفل ــال آنک ح
ــت  ــه صراح ــی ب ــوزش عال ــام آم در نظ

ــری  ــم رهب ــام معظ ــت و مق ــن اس معی
ایــن  تاکیداتــی در  نیــز هشــدارها و 

داشــته اند!  زمینــه 
جــای ایــن ســوال نیــز باقــی اســت کــه 
ــم  ــرای چش ــده ب ــرح ش ــوارد مط ــا م آی
ــم  ــاظ چش ــه لح ــند، ب ــای( س انداز)ه
انــداز بــودن دارای اعتبــار هســتند؟! بــه 
ــل  ــوارد حداق ــن م ــا ای ــال آی ــوان مث عن
ــل  ــدت( قاب ــی )بلندم ــرش زمان دارای ب

تحقــق می باشــند؟! 
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نتیجه�گیری��
آنچــه از مجمــوع کاســتی های برشــمرده 
نتیجــه  یادداشــت می تــوان  ایــن  در 
ــن اســت کــه ســند دانشــگاه  ــت ای گرف
الزم  خصیصه هــای  فاقــد  اســامی 
بــرای یــک ســند سیاســتی اســت. عــدم 
واقع نگــری، عــدم انســجام و ارتبــاط، 
جملــه  از  اعتبــار  و  جامعیــت  عــدم 
نقیصه هــای ســند دانشــگاه اســامی 
هســتند کــه پیــرو رعایــت نکــردن 
ــه  ــکل گرفت ــند ش ــن س ــط تدوی ضواب
ــن  ــه وجــود ای اســت. طبیعــی اســت ک
نواقــص اعتبــار و مقبولیــت ســند را نــزد 
عامــان دانشــگاهی کاهــش می دهــد و 
نتایــج و اثــرات مــورد انتظــار از تدویــن 
ایــن ســند را کاهــش می دهــد و ای بســا 
کــه اثــرات منفــی در نظام آمــوزش عالی 
برجــای گــذارد. از ایــن رو بازبینــی ســند 
دانشــگاه اســامی متناســب بــا اصــول و 
ضوابــط ســند نویســی از مطالبــات مــد 

ــن یادداشــت اســت. نظــر ای

منابع:��
باقــری، خســرو. )1395(. نگاهــی دوبــاره 
ــه تربیــت اســامی. جلــد اول. تهــران:  ب
برهــان  مدرســه  فرهنگــی  موسســه 

ــه(. ــارات مدرس )انتش

1. Bentham, j., )1840(. Theory of 

legislation )translated by R. Hildereth(. 

Boston: weeks, Jordan, & company.
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مقدمه��
ــوزه  ــم ح ــواره مه ــائل هم ــی از مس یک
مدیریتــی مســئله تمرکــز و تمرکــز 
ــر  ــه در ه ــئله ای ک ــت، مس ــی اس زدای
طــرف، مزایــا و معایبــی بــرای آن بیــان 
ــوزش و  ــئله، آم ــن مس ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــه، ب ــر گرفت ــز در ب ــا را نی ــرورش م پ
ــم از  ــرورش ه ــوزش و پ ــه آم نحــوی ک
لحــاظ ســاختار )ســاختار عمــودی( و هم 
از لحــاظ محتــوا )میــزان اختیارات ســتاد 
و صــف( متمرکــز می باشــد. ایــن ســطح 
ــکاتی  ــود مش ــه خ ــود ب ــز، خ از تمرک
ــا،      ــه آن ه ــه از جمل ــرده ک ــاد ک را ایج
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

ــران  ــان و مدی ــت معلم ــش خاقی کاه
همــکاری  ســطح  کاهــش  مــدارس، 
ــح،  ــان )صال ــزان و مجری ــن برنامه ری بی
ــدی مناســب  ــره من 1386(، کاهــش به
از تشــکل ها )کشــاورز، 1385(، تعلــق 
ــای  ــه برنامه ه ــان ب ــم مجری ــر ک خاط
ــاه،  ــه دی م ــان، مصاحب ــی )صادقی درس
ــه  1396(، کــم رنگــی نقــش مدرســه ب
عنــوان کانــون تحــول محلــه )صادقیــان، 

ــی،  ــاه، 1396( و )معین ــه دی م مصاحب
اینرســی   ، مصاحبــه آذرمــاه، 1396( 
ــه  ــر گون ــام ه ــرای انج ــام ب ــاالی نظ ب
ــدی، 1385( و ...  ــر محم ــرات )مه تغیی
ــز و  ــن تمرک ــه مابی ــه بهین ــه نقط اینک
عــدم تمرکــز کجاســت و چه ســطحی از 
اختیــارات مرکــز بایــد واگــذار گــردد، به 
نحــوی کــه هــم اهــداف و سیاســت های 
مرکــز خدشــه دار نشــود و هــم مــدارس 
ــه  ــام بهین ــرای انج ــارات الزم ب از اختی
ســوال  باشــند،  برخــوردار  وظایــف 
ــن  ــت پرداخت ــه فرص ــت ک ــی اس مهم
ــدارد،  ــود ن ــل وج ــن مجم ــه آن در ای ب
ــن  ــول ای ــا قب ــتار، ب ــن نوش ــن در ای لک
پیــش فــرض کــه نظــام آمــوزش و 
ــی از  ــد باالی ــا از ح ــی م ــرورش کنون پ
ــه  ــم ک ــت، برآنی ــوردار اس ــز برخ تمرک
ــن  ــه ای ای ــای ریش ــی علت ه ــه بررس ب

ــم. ــأله بپردازی مس
علــت              نــه  بــه  خصــوص  ایــن  در 

نمــود: اشــاره  می تــوان 

آموزش و پرورش و مسئله تمرکز

هادی مصدق1

1.عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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هادی مصدق1

ــی-�اداری�.�1 ــاختار�سیاس س
ــز�کشــور�� متمرک

ــی- اداری  ــاختارهای سیاس س
ــز  ــورت متمرک ــه ص ــور ب کش
ــر  ــوده، ه ــده ب ــم تنی و در ه
بــازوی  عنــوان  بــه  کــدام 
حاکمیــت عمــل می کننــد و 
ــر  ــه تغیی ــر گون ــه ه ــذا الزم ل
از  یکــی  در  تمرکززدایــی  و 
ایــن بازوهــا، هماهنگــی بــا کل 
ســاختار می باشــد و ایــن خــود 
ــخت  ــده و س ــئله را پیچی مس
ــکان ایجــاد  ــع از ام ــرده، مان ک
ــز  ــر متمرک ــاختار غی ــک س ی
ــرورش  ــوزش و پ ــام آم در نظ
ــا  ــه ب ــوع رابط ــاظ ن ــدون لح ب
ــود. ــی ش ــاختارها م ــر س دیگ

نگاه�مسئوالن�به�تمرکز�.�2
به�عنوان�بهترین�راهکار�

دستیابی�به�اهداف

بیــن  در  متمرکــز  نــگاه 
مســئوالن کشــور، حاکــم مــی 
باشــد، ایــن نــوع نــگاه بــه 
ــز  ــور نی ــی کش ــام آموزش نظ
راه  بهتریــن  و  بــوده  حاکــم 
ــه اهــداف نظــام را  دســتیابی ب
ــه  ــی ک ــد، نظام ــز می دان تمرک

ــر  ــی ب ــی را مبتن ــیر تعال مس
اجــرای چشــم انداز 20 ســاله و 
دیگــر اســناد باالدســتی کشــور 
دانســته و اختیارات گسترده ای 
را در ســطوح مختلــف بــه مرکز 
واگــذار کــرده اســت. چــرا کــه 
همــواره تــرس از رخــداد چنــد 
ــی  ــی و ناتوان ــتگی فرهنگ دس
دینــی  هدایــت  در  نظــام 
ــته اســت.  ــود داش ــه وج جامع
ــازاده  ــط آق ــئله توس ــن مس ای
ــت: ــده اس ــرح ش ــه مط اینگون

»مسئولین   :)1383( آقازاده 
برای مقابله با دشواری های بسیار 
آموزشی  مختلف  مناطق  متنوع 
بخشنامه  از  نسخه  یک  کشور، 
سازمان مرکزی را، به عنوان تنها 
الگوی چاره ساز ارائه می کنند. "

عدم�اعتماد�مرکز�به�استان�ها�از�.�3
بعد�فنی�و�عدم�توانمندی�الزم�
سطوح� معلمان� و� مدیران� بین�
اختیارات�� اخذ� برای� پایین�

تفویضی

فنــی،  جنبــه  از  منظــور 
بــه  اســت کــه  جنبه هایــی 
ــوط  ــام کار مرب ــک و انج تکنی
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در  نگرانــی  ایــن  می شــود. 
در  کــه  دارد  وجــود  مرکــز 
ــارات  ــذاری اختی ــورت واگ ص
اســتان ها،  و  مناطــق  بــه 
برنامه ریــزی،  انجــام  جهــت 
آن هــا   ... و  محتــوا  تهیــه 
ــده  ــی از عه ــه خوب ــد ب نتوانن
از  برآینــد،  مســئولیت  ایــن 
طرفــی دیگــر تصــور مرکــز آن 
ــن  ــوان بهتری ــه می ت ــت ک اس
کیفیتــی  بــا  را  برنامه هــا 
از  باالتــر  مطلــق  بــه طــور 
آن هــا  اختیــار  در  اســتان ها 
ــه  ــی ب ــن نگران ــرار  داد و ای ق
قــدری عمیــق، ریشــه دار و 
پذیرفته شــده اســت کــه حتی 
ــش  ــه آزمای ــاف آن در بوت خ
نمی شــود.  داده  قــرار  هــم 
از طرفــی دیگــر در شــرایط 
کنونــی، بنــا بــه دالیلــی از 
کامــًا  تجربه هــای  جملــه 
متمرکــز مدیــران مراکــز، عــدم 
ــای الزم و  ــدن آموزش ه گذران
... عمــًا بســیاری از مدیــران و 
معلمــان اســتان ها، آمادگــی 
ــن  ــده گرفت ــر عه ــرای ب الزم ب
ــارات الزم  مســئولیت ها و اختی
ــت  ــال موفقی را نداشــته، احتم
آنهــا در پذیــرش نقش هــا را 

بــر  می دهــد.  کاهــش  نیــز 
ایــن مدعــا شــواهد زیــادی 
وجــود دارد کــه از جملــه آنهــا 
مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــود: ــاره نم اش

o  ،ــه ــد )مصاحب صفایی موح
ــد  خــرداد 1396(: »ببینی
ایــن بی اعتمــادی دو بعــد 
ــکال  ــد تکنی ــه بع دارد: ی
و فنــی دارد و یــه بعــد 
بعــد  از  دارد.  سیاســی 
ــه  ــبت ب ــز نس ــی مرک فن
اســتان بی اعتمــاد اســت. 
ــن  ــر م ــه اگ ــد ک می گوی
برنامه درســی را بســپارم 
بــه سیســتان، بــه گیــان 
ــد  ــا می توان ــام آی ــه ای ب
ــد  ــد، نمی توان ــام ده انج
انجــام بدهــد، آیــا کیفیت 
مرکــز  کیفیــت  بــا  آن 
بــود.  خواهــد  یکــی 
یعنــی اونهایــی کــه در 
تصــور  هســتند  مرکــز 
می کننــد از اونهایــی کــه 
ــتند  ــتان هس در شهرس
بهتــر می تواننــد برنامــه 
ــد.  ــام بدهن ــی انج درس
ــی  ــن فن ــل ای ــه دلی ی
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ــت.« هس
o  ،مصاحبـه( زرافشـان 

1396(:"ولـی  آذرمـاه 
همین االن اون اختیاراتی 
رو کـه بـه مدیـر مدرسـه 
دادیـم خودمـون نقضـش 
این کـه  بخاطـر  می کنیـم. 
کـه می گیـم خب مدرسـه 
کـه نمی تونـه ایـن کار رو 
بکنـه و مـا باید ایـن کار رو 

بکنیـم."

o  :)1383( آقـازاده 
»مسـئوالن سـطوح باالی 
آمـوزش و پـرورش بدیـن 
خـود  اعتقـاد  بـر  دلیـل 
کـه  می کننـد  پافشـاری 
پاییـن  سـطوح  مدیـران 
کل  )مدیـران  مدیریـت 
مناطـق  روسـای  اسـتان، 
پـرورش،  و  آمـوزش 
و  نمایندگی هـا  روسـای 
مدیـران مـدارس( را فاقد 
توانمنـدی و آمادگی الزم 
برای رسـیدن بـه وضعیت 

" می داننـد.  مطلـوب 

از  نقـل  بـه  عباسـپور 
 :)1396( پورسـلیمان 

»خیلی از رؤسـای آموزش 
اختیـارات  از  پـرورش  و 
خـود بی خبـر هسـتند. ما 
کردیـم  شناسـی  آسـیب 
دیدیـم خـود گردانندگان 
اختیـارات  کـه  جلسـات 
خوبـی دارنـد، نمی تواننـد 
از ایـن اختیارات اسـتفاده 

کننـد«

o  ،مصاحبــه( زرافشــان 
آذرمــاه 1396(: "مــا کــه 
یــه جلســه ای  اومدیــم 
بــا معلم هــا داشــتیم و 
ــه  ــیدیم ک ــا پرس از اون ه
ــزی  بنظــر شــما چــه چی
بایــد تغییــر کنــه؟ اولیــن 
ــود  ــن ب درخواستشــون ای
رو  نمــره   5 ایــن  کــه 
از مــا بگیریــد و ورقــه 
ــه.  ــته باش ــره داش 20 نم
ــه  ــم، ی ــن معل ــد ای ببینی
معلمــی نیســت کــه شــما 
ازش انتظــار خاقیــت و 
ــید.  ــته باش ــوآوری داش ن
انتظــار آمــوزش بــر پــای 
داشــته  ازش  یادگیــری 
ــه  ــی ک ــا وقت ــید. م باش
اومدیــم یــه تغییــر دادیم، 
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مــا تــو نیمســالی واحــدی 
داشــتیم  درس  تــا  دو 
یکــی مطالعــات اجتماعی 
ایــن  اقتصــاد،  یکــی  و 
دوتــا رو یکــی کردیــم 
گفتیــم 4  و 4 ســاعت. 
ولــی  بمونــه  ســاعتش 
ســازمان پژوهــش موظف 
اســت بــه میــزان ســه 
تولیــد  محتــوا  ســاعت 
کنــه. مــا می خواســتیم 
بــه معلمــان در بحــث 
اجتماعــی  مطالعــات 
ــًا  ــث کام ــک بح ــه ی ک
درمــورد  کاربــردی 
اجتماعــی  زندگــی 
یــک  هســت  بچه هــا 
ــه  ــم ک ــت بدی ســاعت وق
ایــن معلــم راجــع بــه 
مســائل اجتماعــی، راجــع 
ــا  ــا ب ــواده بچه ه ــه خان ب
ایــن بچه هــا حــرف بزنــه. 
در مــورد مســائل جامعــه 
ــه،  ــرف بزن ــا ح ــا اون ه ب
بیافتــه  راه  اون هــا  بــا 
تــا  اجتمــاع  تــو  بــره 
ــاع  ــائل اجتم ــا مس بچه ه
رو بفهمنــد. خــب مــن 
 ،14 منطقــه  رفتــم 

گفتنــد کــه گروه هــای 
اجتماعــی  آمــوزش 
شــمارو  می خــوان 
ببیننــد. گفتنــد کــه ایــن 
ــا یــک ســاعت  درس رو ی
کنیــد،  کــم  ساعتشــو 
شــما ســه ســاعت محتــوا 
دادیــن ســه ســاعت هــم 
آمــوزش؛ یــا محتواشــو 4 
ســاعت بکنیــد چــون مــا 
نمی دونیــم بــرای ایــن 
یــک ســاعت بایــد چــکار 

بکنیــم." 

o  ــد ــی )1396(: "بای بطحائ
کــه  کنیــم  اعتــراف 
شایســتگی مدیــران ما در 
اداره واحدهــای آموزشــی 
مهمتریــن  از  یکــی 
ــن  ــی در ای ــل ناکام عوام
مســیرهایی بــوده کــه تــا 
ــم". ــو آمدی ــال جل ــه ح ب

عدم�اعتماد�مرکز�به�استان�ها�.�4
از�بعد�سیاسی

مرکــز بــه لحــاظ سیاســی 
ــی  ــتان ها ب ــق و اس ــه مناط ب
ــر از  ــن ام ــت و ای ــاد اس اعتم
ــوزش  ــز آم ــدم تمرک ــع ع موان
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ــاص  ــور خ ــه ط ــرورش و ب و پ
ــز در برنامه درســی  ــدم تمرک ع
ــه شــمار مــی رود.  چــرا کــه  ب
ــن کار  ــا ای تصــور مــی شــود ب
موجبــات وحــدت و یکصدایــی 
از بیــن رفتــه و از نفــوذ مرکــز 

کاســته می شــود.

o  ،صفایــی موحــد )مصاحبه
خــرداد 1396(: »دلیــل 
اســت.  دیگــر سیاســی 
ــدگان  ــی تصمیم گیرن یعن
ــوزش و  ــوزه آم ــا در ح م
پــرورش و باالتــر از آن، 
ــر  ــه اگ ــد ک ــر می کنن فک
ــد در  ــز باش ــام متمرک نظ
کل کشــور ایجــاد وحــدت 
همــه  اگــر  می شــود، 
ــد  ــزی را خواندن ــه چی ی
ــود  ــدت می ش ــاد وح ایج
کــه در ایــن ســال های 
اخیــر دیدیــم کــه نشــده 
ــای  ــد بچه ه ــت. ببینی اس
بچه هــای  هرمــزگان، 
لــر  بچه هــای  کــرد، 
را  خودشــان  تصویــر 
درســی  کتاب هــای  در 
چــی  هــر  نمی بیننــد، 
یــه  انــگار  می بیننــد 

صحبــت  دارد  تهرانــی 
مرکــز  ایــن  می کنــد. 
را  اونهــا  می خواهــد 
ــاورد  ــرل دربی ــت کنت تح
و اونهــا هــم در مقابــل 
مقاومــت  امــر  ایــن 
ــد  ــن دو بع ــد. ای می کنن
و  فنــی  بی اعتمــادی 
سیاســی از بیــن بــرود." 

تمایل�مدیران�به�حفظ�قدرت�.�5
خود

شــیرین  همیشــه  قــدرت 
لــذا کامــًا  اســت،  بــوده 
کــه  اســت  طبیعــی 
مســئوالن و مدیــران کان 
ــه  ــا هرگون ــازمانی ب ــر س ه
بــه  کــه  زدایــی  تمرکــز 
قــدرت  واگــذاری  نوعــی 
و کاهــش ســطوح حــوزه 
بــوده،  خــود  مدیریــت 
ــان  ــکار و پنه ــت آش مخالف

باشــند. داشــته 
سنتی�بودن�الگوی�اداره�آ.پ.�6

نظــام آموزشــی کشــور، مبتنی 
حاکمیت هــای  نــوع  بــر 
شــکل  قدیمــی  متمرکــز 
ــان ســاختار و  ــه و همچن گرفت



46
دوماهنامه

ــگاه خــود را حفــظ کــرده  جای
ــز  ــئله، تمرک ــن مس ــت. ای اس
ــه همــراه خــود آورده  ــاال را ب ب
 )282  :1390( فانــی  اســت. 
ایــن مســئله را این گونــه بیــان 

ــت: ــرده اس ک

ــه  ــت ب ــرات مثب ــام تغیی "تم
ــک  ــودن از ی ــث ب ــت منبع عل
ــذار  ــر گ ــوی نادرســت تأثی الگ
نیســتند. الگــوی تشــکیات 
ــت  ــی اس ــان الگوی ــی هم فعل
بــرای  ســال 1298  در  کــه 
شــده  نوشــته  پ  آ  وزارت 
 50 پ  آ  زمــان  آن  اســت. 
و  داشــت  مدرســه   60 الــی 
اکنــون نیــز بــا 150 هــزار 
مدرســه بــا همــان الگــو داریــم 
می کنیــم.  اداره  را  وزارت 
ــو  ــب و الگ ــان قال ــون هم اکن
را بــزرگ کرده انــد. بایســتی 
ــت  ــه معاون ــت )س ــر معاون ه
)در  راهنمایــی  ابتدایــی، 
گذشــته بــود( و متوســطه هــر 
کــدام در قالــب یــک ســازمان 
مســتقل با بودجــه امــور اداری 
و ... عهده دار کار خودش شــود. 
ــکیات  ــمت تش ــه س ــن ب رفت
ــه  ــع ماســت ک ــه نف بخشــی ب
پژوهــش  نیازمنــد  البتــه   

است" 

ارزشیابی�های�نهایی�متمرکز�.�7
ورودی� متمرکز� آزمون� و�

دانشگاه�ها�)کنکور(

 نظــام ارزشــیابی هر ســازمانی، 
ــوده  ــازمان ب ــای س ــب نم قط
و  برنامه ریزی هــا  کــه 
دهــی  جهــت  را  فعالیت هــا 
کــه  شــرایطی  در  می کنــد. 
ارزیابــی نهایــی مــدارس، در 
داوطلبــان  قبولــی  میــزان 
دیــده  دانشــگاه ها  بــه  ورود 
ــز  ــون متمرک ــود، آزم ــی ش م
)کنکــور(  دانشــگاه ها  ورودی 
نهایــی  ارزشــیابی های  و 
صــورت  بــه  کــه  مــدارس 
می گــردد،  برگــزار  متمرکــز 
بــه  را  مــدارس  اجبــار  بــه 
ســمت محتواهــای واحــد و 
ــکان  ــوق داده و ام ــان س یکس
در  تمرکــز  عــدم  هرگونــه 
می بــرد. بیــن  از  را  محتــوا 

مشارکت�.�8 فرهنگ� نبود�
دیگر� و� مسئوالن� بین� در�
ذینفعان�آموزش�و�پرورش

نیازهــای  پیــش  از  یکــی 
تمرکــز زدایــی، نقــش آفرینــی 
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و  بخش هــا  دیگــر  گســترده 
لکــن  می باشــد،  ذینفعــان 
واقعیــت موجــود نشــان دهنده 
آنســت کــه اساســاً هیــچ نــوع 
شــده ای  تعریــف  مشــارکت 
ــت  ــرا و کیفی ــت، اج در مدیری
آموزشــی  حــوزه  بخشــی 
بــرای ذی نفعــان حوزه هــای 
)انجمــن  کشــور  آموزشــی 
اولیــا و مربیــان، ســازمان ها 
و ادارات دولتــی، کارخانه هــا، 
 )... شــرکت های خصوصــی و 

ــت. ــده اس ــف نش تعری

نظام�.�9 راهبری� توانایی� ضعف�
آموزش� توسط� متمرکز� غیر�

و�پرورش

مدیــران ارشــد کشــور، تربیــت 
مدیریتــی  فضــای  یافتــه 
و  شــناخت  بــوده،  متمرکــز 
ــری  ــوه راهب ــه ای در نح تجرب
ــز را  ــر متمرک ــام غی ــک نظ ی
هرگونــه  ایــن رو،  از  ندارنــد، 
ــف  ــاز تعری ــی و ب ــز زدای تمرک
رابطــه  و وظایــف در  نقــش 
ــام  ــه ای از ابه ــان در هال ــا آن ب
قــرار داشــته، کــه همیــن عــدم 
آشــنایی و توانایــی بــاز تعریــف 
ــر اســاس نظــام غیرمتمرکــز  ب

موجــب شــده مدیــران ارشــد، 
چنــدان رغبتــی بــه تغییــر 

ــند. ــته باش نداش
منابع:��

شــیوه های  احمــد.)1372(.  آقــازاده، 
مدیریــت و مشــارکت مــردم در اداره 
و  انگلســتان  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ژاپــن، پژوهــش در مســائل تعلیــم و 

تربیــت.
قانــون   .)1396( علــی.  پورســلیمان، 
شــوراهای آموزش وپــرورش گامــی در 
جهــت مردمــی کــردن آن؛ ظرفیــت 
اســت.  مانــده  مغفــول  کــه  قانونــی 
ــه  ــم ب ــدای معل ــایت ص ــه از س برگرفت

الکترونیکــی  آدرس 
http://sedayemoallem.ir

 در تاریخ 1396/07/02.
درآمــدی  فــروغ.)1386(.  صالــح، 
در  توســعه  برنامه ریــزی  نظــام  بــر 
پژوهشــنامه  ایــران،  آموزش وپــرورش 
اســتراتژیک،  تحقیقــات  پژوهشــکده 
و  فرهنگــی  پژوهش هــای  گــروه 
اجتماعی، شــماره 14، صــص194-179.

ــه.  ــی، علی اصغــر .)1390(. فــرا تجرب فان
انتشــارات عابــد، تهــران.

کشــاورز، سوســن.)1385(. شناســایی 
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محیط هــای  تهدیدهــای  و  فرصت هــا 
بیــن المللــی و منطقــه ای موثــر بــر 
نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران. تهــران، 

ــرورش. ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ش
مدیریت  محمود.)1386(.  مهرمحمدی، 
نظام  در  زدایی  تمرکز  مدارج  زمان  هم 
فصلنامه  ایران،  درسی  ریزی  برنامه 

مطالعات برنامه درسی.
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و  کشــور  اقتصــادی  امــروز  شــرایط 
در  ریــال  ارزش  افــزون  روز  کاهــش 
ــژه دالر  ــه وی ــل ارز هــای خارجــی ب مقاب
پیامد هــای  آثــار و  و یــورو در کنــار 
منفــی ای کــه بــرای اقتصــاد کشــور دارد 
ــرای  ــدی ب ــرات مفی ــا اث ــد منش می توان
گــردد.  کشــور  گردشــگری  صنعــت 
صنعــت گردشــگری هــر کشــور از ســه 
بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت: 
گردشــگران داخلــی )کســانی کــه در 
داخــل مرز هــای کشــور بــه ســفر و 
گردشــگران  می پردازنــد(،  گــردش 
کشــور های  از  کــه  ورودی)کســانی 
دیگــر بــه داخــل مرز هــای یــک شــکور 
ســفر می کننــد( و گردشــگران خروجــی 
)کســانی کــه از کشــور خــود بــه کشــور 

دیگــر ســفر می کننــد(
بررســی شــرایط امــروز اقتصــادی کشــور 
نشــان می دهــد کــه کاهــش ارزش پــول 
ملــی می توانــد موجبــات ثمراتــی بــرای 
صنعــت گردشــگری کشــور شــود کــه در 

زیــر بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد.

تاثیر�شرایط�اقتصادی�بر�گردشگری���
ورودی

اولیــن و واضــح تریــن نتیجــه ای کــه از 
ــای  ــر ارز ه ــال در براب ــش ارزش ری کاه
مرجــع ماننــد دالر و یــورو قابــل حصــول 
اســت ارزان شــدن ســفر بــه ایــران 
بــرای گردشــگران سراســر دنیاســت.          
ــد در  ــان می ده ــه نش ــی های اولی بررس
ــان  ــال 97 و همزم ــی س ــه ابتدای 5 ماه
میــزان  ریــال،  ارزش  کاهــش  بــا 
ــا %45  ــران ب ــه ای ــگران ورودی ب گردش
ــی  ــه ابتدای ــا 5 ماه ــد در مقایســه ب رش
ــوده اســت. کــه  ــرو ب ســال گذشــته روب
ورودی  افزایــش  ایــن  شــک  بــدون 
ــه  حاصــل کاهــش ارزش ریــال اســت. ب
عنــوان مثــال میــزان گردشــگران عراقــی 
ــت  ــه نخس ــران در 5 ماه ــه ای ورودی ب
ــوده  ــگرانی ب ــادل کل گردش ــال مع امس
ــران  ــه ای ــته ب ــال گذش ــه س ــت ک اس

ــد.  ــرده ان ــفر ک س
ــر  ــا ب ــدد و بن ــای متع ــر گزارش ه ــا ب بن
محاســبات انجــام شــده یــک آلمانــی بــا 

شرایط امروز اقتصادی و فرصت هایی برای 
گردشگری

 شهاب طالیی1

1.مسوول کارگروه گردشگری و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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15%  درآمــد ماهیانــه اش مــی توانــد یــک مســافرت 10 روز بــا تمامــی امکانــات بــه 
ــاال و  ــا درصدهایــی ب ــرای کشــور های اروپــای غربــی ب ایــران داشــته باشــد. عــدد ب

پاییــن قابــل تخمیــن اســت.
از ســوری دیگــر کشــور ماننــد عــراق کــه در 5 ماهــه نخســت امســال بــه تنهایــی 
ــر از %60  ــی کمت ــا 60% و حت ــت ب ــکیل داده اس ــران را تش ــه ای ــا ب 40% ورودی ه
ــات و  ــد از خدم ــند و بتوانن ــته باش ــران داش ــه ای ــفر 10 روزه ب ــک س ــد ی می توانن

ــد. ــران اســتفاده نماین تســهیات گردشــگری ای

جدول 1: محاسبه هزینه سفر به ایران با توجه به ارزش ریال

هزینه�
هر�وعده�
غذایی

هزینه�
هر�شب�
هتل��4
ستاره

اتوبوس�
بین�
استانی

هواپیما قطار
سایر�
هزینه�ها

هزینه��
پرواز�رفت�
و�برگشت�
از�مقاصد�
اروپای�
غربی�به�

تهران

هزینه��
پرواز�رفت�
و�برگشت�
از�مقاصد�
همسایه�به�

تهران

هزینه��
زمینی�رفت�
و�برگشت�
از�مقاصد�
همسایه�به�

تهران

3 یورو 20 یورو 3 یورو 19 یورو 6 یورو 6 یورو 350 یورو 130 یورو 31 یورو

€ 30 € 200 € 12 € 76 € 24 € 60

هزینه���10روز�سفر�به�ایران €�652 €�740 €�688 €�420 €�321

درآمد 
سرانه

سالیانه ماهیانه 10,432 11,840 11,000 6,720 5,136

آلمان € 51,700 € 4,306 %15 %17 %16

فرانسه 46,248 3,854 %16 %19 %17

عمان 20,848 1,737 %24

ترکیه 12,193 1,016 %41 %31

عراق 6000 500 %84 %64
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ــفر های  ــد س ــرد بخواه ــک ف ــه ی چنانچ
ایــران  بــه  ماجراجویانــه  و  انفــرادی 
ــا 10  ــن 5 ت ــه بی ــد روزان ــته باش داش
ــد  ــه نخواه ــتر هزین ــران بیش دالر در ای
اوصــاف  ایــن  تمــام  بــا  داشــت. 
نمونه  هــای تاریخــی  زیــادی وجــود 
دارد کــه کشــور های مختلــف بــرای 
خــود  گردشــگری  رونــق  و  توســعه 
ارزش  کاهــش  ماننــد  سیاســت هایی 
ــد  ــال نموده ان ــود را دنب ــی خ ــول مل پ
ــد  ــه رون ــق توانســته اند ک ــن طری و از ای
گردشــگران ورودی بــه کشورشــان را 
ماننــد  کشــور هایی  دهنــد.  افزایــش 
ــل، ترکیــه، مکزیــک، چیــن   ــن، برزی ژاپ
ــتند. ــور ها هس ــت کش ــن دس و ... از ای

تاثیر�شرایط�اقتصادی�بر�گردشگران���
خروجی

ــلم  ــش مس ــن بخ ــه در ای ــزی ک آن چی
ــش ارزش  ــه کاه ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــای  ــش هزینه ه ــه افزای ــر ب ــال منج ری
مســافرت های خارجــی خواهــد شــد. 
ســال  آمــاری  گزارش هــای  بنابــر 
ــه  ــر ب ــون نف ــش از 10 میلی ــته بی گذش
خــارج از کشــور مســافرت کرده انــد 
و ایــن امــر منجــر بــه خــرج ارز و 
ــران  ــگری ای ــراز گردش ــدن ت ــی ش منف
هزینه هــای              افزایــش  اســت.  شــده 
ــش  ــث کاه ــی باع ــافرت های خارج مس

ایــن ســفر ها خواهــد شــد و در ایــن 
شــرایط فرصتــی پیــش خواهــد آمــد تــا 
بتــوان ایــن نیــاز بــه ســفر را بــه ســمت 
ــازی  ــت نمــود. نی ــی هدای مقاصــد داخل
ــه اســت و وجــود دارد  کــه شــکل گرفت
را می تــوان بــا تدابیــر و برنامه هایــی 
کــه توســط بخش هــای مختلــف انجــام 
ــی  ــد داخل ــمت مقاص ــه س ــود ب می ش
ــم  ــق ه ــن طری ــا از ای ــود ت ــت نم هدای
بتــوان از خــروج ارز جلوگیــری نمــود و 
هــم بتــوان بــه توســعه مقاصــد داخلــی 

ــارد. ــت گم هم

تاثیر�شرایط�اقتصادی�بر�گردشگران���
داخلی

شــرایط امــروز اقتصــادی کشــور موجــب 
شــده اســت کــه ســفر و گردشــگری در 
اولویت هــای پاییــن خانــوار ایرانــی قــرار 
ــی  ــز تورم ــر نی ــن ام ــل ای ــرد و دلی گی
ــش  ــی و افزای ــب گران ــه موج ــت ک اس
ــده  ــوار گردی ــروری خان ــای ض هزینه ه
ــه  ــا توجــه ب ــن شــرایط و ب اســت. در ای
ــگری و  ــات گردش ــت خدم ــه قیم اینک
همچنیــن حامل هــای انــرژی ماننــد 
ــت  ــته اس ــی نداش ــر چندان ــن تغیی بنزی
ــام  ــمت انج ــه س ــور را ب ــوان کش می ت
ســفر های گروهــی و ســفر بــا تــور 
ــم  ــق ه ــن طری ــا از ای ــود. ت تشــویق نم
ــد،  ــافرت بپردازن ــه مس ــه ب ــراد جامع اف
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هــم چرخــه اقتصــاد گردشــگری فعــال 
ــه  ــور ب ــا ت ــفر ب ــه س ــم اینک ــردد و ه گ
ــردد  ــه گ ــا اضاف ــفر ایرانی ه ــگ س فرهن
کــه بتواننــد ســفر هایی بــا امکانــات 
ــد.  ــام دهن ــر انج ــه کمت ــتر و هزین بیش
ــه  ــود ک ــان نم ــوان اذع ــان می ت در پای
شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور در کنــار 
تهدید هایــی کــه بــرای صنایــع مختلــف 
بــه ویــژه صنعــت گردشــگری دارد مــی 
توانــد منافــع زیــادی بــرای کشــور 

داشــته باشــد.
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مقدمه��
ــای  ــی از واژه ه ــفافیت« یک ــروزه »ش ام
و  مســئولین  توســط  کاربــرد  پــر 
مــورد  در  نیــز  مــردم  رسانه هاســت؛ 
آن صحبت هــای بســیاری شــنیده اند. 
ــی  ــه شــفافیت مفهوم ــی ک ــا از آنجای اّم
»بدیهــی« تلّقــی می گــردد، افــراد از 
کنــار تعریــف و روشــن کردن مفهــوم 
ــف آن  ــاد مختل ــه ابع ــد و ب آن می گذرن
ــا  ــا آنج ــوع ت ــن موض ــد و ای نمی پردازن
ــا  ــفافیت ب ــه ش ــت ک ــه اس ــش رفت پی
ــی  ــه مفهوم ــراوان، ب ــرد ف ــود کارب وج
گنــگ تبدیــل شــده اســت. بــرای مثــال 
مســئول یــک ســازمان بــه راحتــی ابــراز 
مــی دارد کــه عملکــرد ســازمان متبــوع 
»شــفاف« اســت! اّمــا حّتــی معلــوم 
نیســت ایــن عملکــرد بــرای چــه کســی 
شــفاف اســت؟ آیــا منظــور او ایــن اســت 
کــه عملکــردش »بــرای مــردم« شــفاف 
ــه  ــن اســت ک ــا منظــورش ای اســت؟ آی
عملکــرد مذکــور بــرای هیئــت مدیــره ی 
ــرد  ــا عملک ــت؟ آی ــفاف اس ــازمان ش س
ســازمان بــرای ســازمان بازرســی شــفاف 

ــده  ــر ش ــی منتش ــه اطاعات ــت؟ چ اس
ــراز  ــر اب ــورد نظ ــئول م ــه مس ــت ک اس
مــی دارد »ســازمان« شــفاف اســت؟ آیــا 
شــاخصی بــرای اندازه گیــری میــزان 
ــته  ــود داش ــازمان وج ــودِن س ــفاف ب ش
اســت کــه مؤیــد ادعــای مســئول باشــد؟ 
ــر  ــی منتش ــه قالب ــات در چ ــن اطاع ای
مختصــری  گــزارش  آیــا  شــده اند؟ 
در رادیــو بــوده اســت؟ یــا از طریــق 
ــت؟  ــده اس ــانی ش ــون اطاع رس تلویزی
یــا در روزنامــه یــا مجلــه ی خاصــی 
گزارشــی منتشــر شــده اســت؟ یــا 
اینکــه کتــاب یــا کتابچــه ای حــاوی 
اطاعــات ســازمان منتشــر شــده اســت؟ 
ــد  ــان می توانن ــا ذی نفع ــردم« ی ــا »م آی
ــته  ــی داش ــات دسترس ــن اطاع ــه ای ب
چگونــه  دسترســی  ایــن  باشــند؟ 
اســت؟ از طریــق مکاتبــات اداری بــا 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــا رواب ــه ی دبیرخان
اطاعــات در اختیــار قــرار می گیــرد 
ــر روی  ــه ب ــات مربوط ــه اطاع ــا اینک ی
ــز منتشــر  ــی ســازمان نی ــگاه اینترنت پای

شفاف کردن شفافیت

حسین�بوذرجمهری1

1.مسوول کارگروه سامت و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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ــده  ــر ش ــات منتش ــت؟ اطاع ــده اس ش
ــرار  ــار ق ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ب
ــات  ــه ای دارد؟ اطاع ــا هزین ــرد ی می گی
بــه روز اســت یــا مربوط بــه ســالیان دور 
ــم  ــورت منظ ــه ص ــات ب ــت؟ اطاع اس
منتشــر شــده اند یــا نامنظــم؟ اطاعــات 
کامــل هســتند یــا ناقــص؟ اگــر اطاعات 
ــر روی پایــگاه اینترنتــی منتشــر شــده  ب
ــا در  ــت ی ــوده اس ــب PDF ب ــت، در قال اس
قالــب Excel؟ در واقــع آیــا داده هــا قابلیــت 
»اســتفاده« و »رونوشــت1« دارنــد یــا 
ــرای  ــاً ب ــر« و صرف ــورت »تصوی ــه ص ب
»مطالعــه« منتشــر شــده اند؟ یــا بــه 
 عبــارت دیگــر آیــا داده هــا ماشــین خوانا2

هســتند یــا خیــر؟ حــق انتشــار اطاعات 
چگونــه اســت؟ آیــا »مــردم« می تواننــد 
داده هــای خــام را فــرآوری کــرده و 

ــد؟ ــر کنن ــه منتش ــای ثانوی تحلیل ه
ــه  ــد ک ــخص می کنن ــؤاالت مش ــن س ای
شــفافیت اجــزاء و ابعــاد گســترده ای 
دارد کــه نیازمنــد شناســایی اســت. 
تمــام ایــن عامل هــا و دیگــر عوامــل 
بایــد شناســایی شــده  ذکــر نشــده 
ــک  ــوع ی ــد و در مجم ــب بگیرن و ضری
ــد.  ــرای شــفافیت ایجــاد کنن شــاخص ب
ــت  ــاخص اس ــن ش ــک ای ــا کم ــگاه ب آن
کــه می تــوان میــزان شــفاف بــودن یــک 
ــودی  ــا وج ــرد. ب ــی ک ــازمان را ارزیاب س
رســانه ها  و  مســئولین  تمامــی  کــه 

و  مثبــت  مفهومــی  را  »شــفافیت« 
ــی  ــا زمان ــد اّم ــی می کنن ــروری تلّق ض
ــفافیت  ــق ش ــات و مصادی ــه جزئی ــه ب ک
وارد می شــوند توافــق نظرهــا کمتــر 
ــل آن جبهــه  ــی در مقاب ــا حّت میشــود ی
گرفتــه میشــود. بــه همیــن دلیــل الزم و 
ــه شــفاف کــردن  ضــروری اســت کــه ب
مفهــوم شــفافیت و مصادیــق دقیــق آن 
ــعی  ــه س ــن مقال ــود. در ای ــه ش پرداخت
شــده اســت بــا دقــت بیشــتر در مفهــوم 
شــفافیت و ارائــه ی الگویــی جهــت فهــم 
بهتــر آن، اجــزاء و مقتضیــات آن بهتــر و 

دقیق تــر شــناخته شــوند.

ریشه�و�مفهوم�شفافیت��
ــر آن  ــر شــفافیت و تأثی ــرای شــناخت بهت ب
ــۀ  ــد از مطالع ــون، بای ــای گوناگ در حوزه ه
ــرد.  ــاز ک ــه آغ ــن کلم ــوم ای ــه  و مفه ریش
ریشــۀ  از  و  عربــی  کلمــه ای  شــفافیت 
»شــّف« بــه معنــای »شــفاف بــودن، تابانــی 
و درخشــانی« اســت ]1[. در لغت نامه هــای 
مختلــف تعاریــف متعــددی از شــفافّیت ارائــه 
شــده اســت. حســن عمیــد آن را »ویژگــی 
هــر چیــز لطیــف و نــازک کــه از پشــت آن 
اشــیای دیگــر نمایــان باشــند، ماننــد بلــور و 
شیشــه« عنــوان می کنــد ]2[. شــفافیت بــا 
ــان انگلیســی  کلمــۀ Transparency در زب
ــا ایــن معادل نهــی امــری  معــادل اســت. اّم
 Transparency واژه ی  اســت.  جدیــد 
  1.copy
  2.Machine readable
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ــردی حداقــل 500 ســاله در غــرب دارد )نمــودار  2- 1( و یکــی از اجــزاء دموکراســی  کارب
اســت اّمــا واژه ی »شــفاف« عربــی کــه بــا »یــت« مصــدر ســاز فارســی همــراه شــده اســت 
بــه تازگــی بــه عنــوان معادلــی بــرای آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت بــه طــوری کــه 
در فرهنگ هــای واژگان چنــد دهــه پیــش، واژگان دیگــری همچــون استشــفاف، فرانمــای 
ــۀ  ــت ]Transparency .]3 در ریش ــده اس ــادل transparency آورده ش ــی مع و فراپیدای
التیــن، از کلمــۀ »transparēre« آمــده کــه از دو بخــش تشکیل شــده اســت؛ trans- بــه 
ــا وجــودی کــه  ــه معنــای آشــکار )appear( ]4[. ب معنــای درون )through( وparēre  ب
ــا  واژگانــی چــون »درون پیدایــی« و »فرانمایــی« نیــز معــادل Transparency هســتند، اّم
ــد.  ــح می باش ــاده و صحی ــا افت ــی ج ــرد را دارد و معادل ــترین کارب ــفافیت« بیش ــروزه »ش ام
تعاریــف متنوعــی از مفهــوم شــفافیت در حــوزه حکم رانــی مطــرح شــده اســت کــه در ادامــه 

برخــی از آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفته انــد:

نمودار1. میزان استفاده از واژه ی Transparency در نوشت جات انگلیسی از سال 1500 
میادی

y  وضــوح1  و اثربخشــی2  فعالیت هــا
ــی  ــت عموم ــر سیاس ــر ب ــا تأثی ب

.]5[
y  انتشــار3  اطاعــات بــه صــورت

.]6[ دقیــق5   و  قاعده منــد4  
y  جریــان اطاعــات قابل اتــکا6  و

بــه هنــگام7  اقتصــادی، اجتماعــی 
بــرای همــه ی  و سیاســی کــه 
ــترس8   ــط در دس ــان مرتب ذی نفع

باشــد ]7[.
تعاریف  این  تسبیح،  نخ  به عنوان  آنچه 
به  »دسترسی  می کند  متصل  هم  به  را 

1.Clarity                 2.Effectiveness                 3.Dissemination                 4.Regular
5.Accurate            6.Reliable                          7.Timely                             8.Accessible
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اطاعات« است. در حقیقت نور نیز به عنوان حامل اطاعات به واسطه ی جسم شفاف 
و شیشه ای، اطاعات را از فرستنده به سمت گیرنده انتقال می دهد و موجب می شود 

اطاعات از محیط افراد توسط شخص ناظر دریافت شوند )شکل  2 1(. 

اجزاء�شفافیت��
با استفاده از تعاریف ذکر شده و مفهوم ارائه شده و مدل مفهومی شکل  2-4 و مدل 
ارتباطی می توان اجزائی برای شفافیت در نظر گرفت )شکل 2-3( و آن را بررسی کرد. 

طبق این الگو باید به سؤاالت زیر جهت ایجاد و ارتقاء شفافیت پاسخ داده شود.

شکل2. طرح مفهومی شفافیت در قالب بستر ارتباطی

شکل 3.  الگوی شفافیت مبتنی بر مدل ارتباطی )محقق ساخته(
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1.�فرستنده�و�گیرنده�ی�اطاعات�
کیست؟

ــای  ــه معن ــفافیت ب ــام، ش ــور ع ــه ط ب
بیــن  اطاعــات  انتقــال  »امــکان 
فرســتنده پیــام و گیرنــده ی آن« اســت. 
بــا الهــام از صفــت شــفافیت در اجســام، 
مفهــوم شــفافیت بــه ادبیــات حکم رانــی 
ــتعاره هایی  ــت و اس ــده اس ــز وارد ش نی
شــکل  شیشــه ای  دولــت  همچــون 
گرفتــه اســت. در ایــن حــوزه نخســتین 
پرسشــی کــه شــکل می گیــرد آن اســت 
کــه چــه کســی بایــد بــرای چــه کســی 
شــفاف باشــد؟ در واقــع فرســتنده ی 
اطاعــات چــه کســی بایــد باشــد و 
ایــن  گیرنــده ی آن چــه کســی؟ در 
ــت  ــن حاکمی ــک بی ــا تفکی ــات، ب ادبی
ــر  ــد از منظ ــفافیت می توان ــردم، ش و م
ــب  ــا »مخاط ــات« ی ــده ی اطاع »گیرن
بــرای دو حــوزه ی کلّــی  اطاعــات« 

ــود: ــف ش تعری

1-شــفافیت�اطاعــات�بــرای�حاکمیــت: 
همــواره اطاعــات یکــی از منابــع مهم 
بنابرایــن  اســت؛  بــوده  ســازمان ها 
حکم رانــی  بــرای  بایــد  حاکمیــت 
ــته  ــار داش ــات در اختی ــر، اطاع بهت
می توانــد  شــفافیت  ایــن  باشــد. 
ــه  انتقــال اطاعــات از عمــوم مــردم ب
ــال  ــا انتق ــد ی ــت باش ــمت حاکمی س

یــا  مختلــف  ســطوح  از  اطاعــات 
ــه دیگــر ســطوح  ــراز حاکمیــت ب هم ت
عنــوان  بــه  حاکمیــت.  مدیریتــی 
ــک  ــده ی الکترونی ــرح پرون ــال، ط مث
ســامت بعنــوان طرحــی شــناخته 
ــات را  ــفافیت اطاع ــه ش ــود ک می ش
بــرای حاکمیــت بــه ارمغــان مــی آورد. 
ــن طــرح موجــب  ــه ای ــا وجــودی ک ب
اطاعــات  نیــز  بیمــاران  می شــود 
ــد  ــه و رون ــاره ی تاریخچ ــفافی درب ش
ــار  ــود در اختی ــان خ ــامتی و درم س
داشــته باشــند اّمــا مزیــت اصلــی ایــن 
ــاران،  ــاِت بیم ــفافیت اطاع ــرح، ش ط
ارائه دهنــدگاِن  تمامــی  و  بیمه هــا 
ــد.  ــت می باش ــرای حاکمی ــات ب خدم
طــور  بــه  بین المللــی  ادبیــات  در 
معمــول از انتقــال اطاعــات به ســمت 
حاکمیــت بــا عنــوان »شــفافیت« یــاد 
نمی شــود بلکــه بــا عناوینــی همچــون 
ــا  ــی« ی ــات مدیریت ــبورد اطاع »داش
نشــان  مانیتورینــگ«  یــا  »پایــش 
می شــود، در عــوض، انتقــال اطاعــات 
حاکمیــت بــه ســمت مــردم بــا عنــوان 

»شــفافیت« شــناخته می شــود.

ــردم:  ــرای�م ــات�ب ــفافیت�اطاع 2-ش
ــی  ــار و دسترس ــون »انتش ــق قان طب
آزاد بــه اطاعــات« مصــوب ســال 
1388، »هــر شــخص ایرانــی »حــق« 
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ــی را  ــات عموم ــه اطاع ــی ب دسترس
ــرده  ــع ک ــون من ــه قان ــر آنک دارد، مگ
ــه  ــی ک ــع از آنجای ــد.«]8[ در واق باش
ــت،  ــی حاکمی ــور کلّ ــئولین و بط مس
نماینــده ی مــردم بــرای اجــرای احکام 
هســتند، شــفافیت اطاعــات عمومــی 
آنهــا بــرای مــردم بعنــوان یــک »حّق« 
قانونــی تلّقــی می گــردد؛ مگــر در 
اطاعــات  شــفافیت  کــه  مــواردی 
ــه  ــی جامع ــع عموم ــت، مناف حاکمی
ــون  ــه در قان ــدازد ک ــر بیان ــه خط را ب
ــه  ــر گرفت ــات آن در نظ ــور جزئی مذک
شــده اســت. همانطــور کــه گفتــه شــد 
در ادبیــات بین المللــی، تنهــا بــه ایــن 
نــوع از انتقــال اطاعــات، »شــفافیت« 
ــه  ــی ک ــی زمان ــود: یعن ــه می ش گفت
ــند. ــردم« باش ــات »م ــب اطاع مخاط

ســاده  تقســیم بندی  یــک  ایــن 
ــش  ــه دو بخ ــا ب ــه تنه ــت ک ــده اس ش
می پــردازد.  »مــردم«  و  »حاکمیــت« 
بســیار  می توانــد  تقســیم بندی  ایــن 
ــال »بخــش  ــرای مث ــر شــود؛ ب پیچیده ت
غیــر  عمومــی  »بخــش  خصوصــی«، 
دولتــی«، »ســازمان های مــردم نهــاد« و 
دیگــر بخش هــا بــه آن اضافــه شــوند. تــا 
ــات  ــامانه های اطاع ــاره ی س ــون درب کن
ــت  ــبوردهای مدیری ــا داش ــی ی مدیریت
»بــرای  اطاعــات  شــفافیت  لــزوم  و 
حاکمیــت« بحث هــای زیــادی شــده 
ــی  ــتی، چرای ــورد چیس ــا در م ــت اّم اس
ــرای  ــات »ب و چگونگــی شــفافیت اطاع
مــردم« کمتــر ســخن رانــده شــده اســت 
ــد  ــی خواه ــش بررس ــن پژوه ــه در ای ک

ــد.  ش

شکل4. تفاوت شفافیت »برای حاکمیت« با شفافیت »برای مردم«
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2.�چه�اطاعاتی�باید�شفاف�
شوند؟

اطاعــات  انتشــار  را  شــفافیت  اگــر 
کنیــم،  تعریــف  مــردم«  »بــرای 
ــه  ــد شــفاف شــوند ب ــه بای ــی ک اطاعات
طــور کلــی »اطاعــات عمومــی« عنــوان 
»قانــون  تعریــِف  طبــق  می گیرنــد. 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات«، 
اطاعــات عمومــی، غیرشــخصی1  بــوده 
و شــامل آمارهــا، گزارش هــای عملکــرد، 
آیین نامه هــا و ضوابــط و بطــور کلّــی 
هرگونــه اطاعاتــی در رابطه بــا نهادهای 
دولتــی و خصوصــی می شــود کــه جــزء 
اســرار محرمانــه نبــوده و انتشــار آن 
ــات  ــت ]8[. »اطاع ــرر نیس ــب ض موج
بخــش عمومــی2«  »اطاعاتــی هســتند 
کــه توســط بخــش عمومــی جمــع آوری 
 ،OECD می شــوند« ]9[. بنــا بــه تعریــف
اطاعــات بخــش عمومــی اطاعاتــی 
ــا نهادهــای  ــت ی اســت کــه توســط دول
ــرآوری،  ــردآوری، ف ــد، گ ــی تولی عموم
ــی  ــن مال ــا تأمی ــار و ی ــداری، انتش نگه

.]10[ می گردنــد 

3.�چرا�اطاعات�باید�شفاف�
شوند؟

اطاعــات  شــدن  شــفاف  دلیــل 
ــد  ــا باش ــتره ای از پیامده ــد گس می توان

ــاء شــفافیت  کــه هــدف از ایجــاد و ارتق
را بیــان می کننــد. مبــارزه بــا فســاد 
ــفافیت  ــد ش ــن ترین پیام ــن و روش اّولی
اســت اّمــا پیامدهــای شــفافیت به فســاد 
ــود  ــد بهب ــواردی مانن ــده و م ــم نش خت
عملکــرد بخــش عمومــی، ارتقــاء کارایی، 
ــاد  ــش اعتم ــخگویی، افزای ــش پاس افزای
ــوان  ــش ت ــت، افزای ــه حاکمی ــی ب عموم
ــا  ــردم در تصمیم گیری ه ــذاری م تأثیرگ
شــامل  نیــز  را  سیاســت  گذاری ها  و 
 2009 ســال  در  پژوهشــی  می شــود. 
ــه  ــت؟« ب ــفافیت چیس ــواِن »ش ــا عن ب
دنبــال تعریــف چیســتی شــفافیت، ســه 
تاریخچــه، ســه ریشــه و ســه اســتعاره را 

ــد: ــر می کن ــوم ذک ــن مفه ــرای ای ب

y  شــفافیت بعنــوان ارزشــی همگانی
کــه توســط جوامــع بــرای مقابلــه 

بــا فســاد پذیرفتــه شــده اســت.
y  تصمیم گیری با  مترادف  شفافیت 

باز3  توسط دولت ها و سازمان های 
غیرانتفاعی.

y  از ابــزاری  بعنــوان  شــفافیت 
ــا،  ــوب4  در برنامه ه ــی خ حکم ران
و  ســازمان ها  سیاســت ها، 

کشــورها.
شــفافیت در نخســتین ریشــه ی تاریخــی 
و اســتعاره با پاســخگویی در هــم آمیخته 

 1. اطاعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی گردد، لذا قابل انتشار عمومی نیست.
2.Public Sector Information (PSI)             3.open decision-making           4.Good governance
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شــده اســت. در دومیــن و ســومین مورد، 
سیاســت گذاران شــفافیت را در کنــار 
پاســخگویی، کارآیــی و اثربخشــی ایجــاد 
ــردم  ــارکت دادن م ــا مش ــد و ب می کنن
تصمیم گیــری  تصمیم گیری هــا،  در 
بــاز را توســعه می دهنــد. تحلیــل انجــام 
ــن  ــه ای ــد ک ــری می کن ــده نتیجه گی ش
ــای  ــه ی اعض ــار روزان ــرز رفت ــی ط معان
نحــوه ی  همچنیــن،  و  را  ســازمان ها 
را  سیاســت ها  ایجــاد  و  شــکل گیری 
ــفافیت  ــد. ش ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــی  ــه حاکمیت ــل شــدن ب ــال تبدی در ح
ــی  ــروع و قانون ــب مش ــمی و اغل غیررس
توســط »عمــوم مــردم« اســت ]11[. در 
واقــع ایــن تحلیــل بررســی می کنــد کــه 
ــا  ــا هــدف مبــارزه ب شــفافیت در آغــاز ب
ــا در  ــری می شــده اســت اّم فســاد پیگی
ــفافیت  ــاد ش ــداف ایج ــر اه ــر حاض عص
ــت  ــاد نیس ــا فس ــارزه ب ــه مب ــدود ب مح
ــه  ــود ب ــا خ ــداف را ب ــتره ای از اه و گس
ــِت  ــب »حاکمی ــه در قال ــراه دارد ک هم
بــاز«1  شــناخته می شــود؛ بــه ایــن 
ــرای  ــدم اّول ب ــفافیت ق ــه ش ــی ک معن
اداره ی  در  مــردم  مشــارکت  جلــب 
ــفافیت،  ــاد ش ــا ایج ــت و ب ــت اس حکوم
مــردم می تواننــد در تصمیم گیری هــا 
بــا  مفهــوم  ایــن  کننــد.  مشــارکت 
ارتبــاط  مســتقیم2«   »مردم ســاالری 
مردم ســاالری  می یابــد.  تنگاتنگــی 

ــی از مردم ســاالری اســت  مســتقیم نوع
کــه مــردم بــدون واســطه و بــدون 
مســتقیماً  خــود  نماینــده،  انتخــاِب 
مشــارکت  تصمیم گیری هــا  در 
ــن ترتیــب چنــد هــدف  می نماینــد. بدی
را  بــه شــفافیت  رویکــرد عمومــی  و 

می تــوان متصــور شــد:

ــرای� ــزاری�ب ــوان�اب ــفافیت�بعن 1.ش
ــرد  ــن رویک ــاد: ای ــا�فس ــارزه�ب مب
بــه  رویکردهــا  اولیــن  از  یکــی 
شــفافیت اســت کــه از شــفافیت 
ــا »پیشــگیری  ــا« ی ــه ب ــرای »مقابل ب

می کنــد. اســتفاده  فســاد  از« 

ــوق� ــی�از�حق ــوان�یک ــفافیت�بعن 2.ش
نیــز  رویکــرد  ایــن  شــهروندی: 
قدمــت زیــادی دارد. از آنجایــی کــه 
حکومــت »نماینــده ی« مــردم در 
ــمار  ــه ش ــن ب ــرای قوانی ــع و اج وض
ــه ی اطاعــات عملکــرد  ــد، ارائ می آی
ــق«  ــوان »ح ــه عن ــردم ب ــه م آن ب
ــن  ــود. در ای ــناخته می ش ــردم ش م
ــد  ــد بدانن ــردم حــق دارن ــرد م رویک
کــه کارگــزاران آنهــا چــه عملکــردی 
ــواردی  ــال در م ــن ح ــا ای ــد. ب دارن
کــه شــفافیت عملکــرد نهادهــای 
حاکمیتــی منافــع عمومــی را بــه 
خطــر می انــدازد حاکمیــت حــق 
دارد اطاعــات را محرمانــه اعــام 
1.Open Government
2.Direct Democracy
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ــد.  کن
ــرای� ــزاری�ب ــوان�اب ــفافیت�بعن 3.ش
و� اثربخشــی� کارایــی،� افزایــش�
رویکــرد  ایــن  نظــام:  کارآمــدی�
بــه نوعــی از رویکــرد مبــارزه بــا 
در  اســت.  یافتــه  تعمیــم  فســاد 
ــا از  ــه تنه ــفافیت ن ــرد ش ــن رویک ای
می کنــد  »پیشــگیری«  »فســاد« 
نیــز  »ناکارآمــدی«  از  بلکــه 
ایجــاد  بــا  پیشــگیری می کنــد و 
ــب  ــزاران موج ــن کارگ ــت« بی »رقاب
در  آنهــا  از  هرکــدام  می شــود 
ــی  ــی و اثربخش ــند کارای ــاش باش ت
بیشــتری از خــود نشــان دهنــد و بــه 
ــی نظــام  ــن ترتیــب کارآمــدی کلّ ای

افزایــش یابــد.

ــرای� ــزاری�ب ــوان�اب ــفافیت�بعن 4.ش
ــردم� ــاد�و�مشــارکت�م ــش�اعتم افزای
در�امــور: در ایــن رویکــرد بــرای 
ــردم  ــاد و مشــارکت م ــش اعتم افزای
ــات بخــش  ــف، اطاع ــور مختل در ام
قــرار  آنهــا  اختیــار  در  عمومــی 
ــای  ــال خیریه ه ــرای مث ــرد. ب می گی
عمومــی اطاعــات کمک هــای خــود 
را در اختیــار عمــوم مــردم قــرار 
بیشــتر  مشــارکت  تــا  می دهنــد 
مــردم را جلــب نماینــد. یــا در مثالی 
دیگــر ســازمان های دولتــی اطاعــات 

و آمــار خــود را منتشــر می ســازند تــا 
مــردم در حــّل مســائل و ارائــه ی 
راهکارهــا بــرای اصــاح ســازمان 

ــد. ــارکت کنن ــه مش مربوط

4.�اطاعات�چگونه�باید�شفاف�
شوند؟

خــود  اطاعــات،  انتشــار  چگونگــی 
مبحــث مفّصلــی را در بــر می گیــرد 
ــد  ــم مانن ــی مفاهی ــب برخ ــه در قال ک
ــه ی  ــتانداردهای ارائ ــاز1«  و »اس »داده ب
بــه  می شــود.  شــناخته  اطاعــات« 
طــور خاصــه، اطاعــات بایــد از طریــق              
1-پنجــره ی واحــد ســامانه های مبتنــی 
بــر شــبکه )وب(، 2- درســت و قابل فهم، 
ــگان، 5- همیشــه  ــه موقــع، 4- رای 3- ب
ــند.  ــترس باش ــه در دس ــرای هم و 6- ب
ــوب  ــاز محس ــی ب ــا اطاعات ــر داده ی ه
بــدون  کــه  صورتــی  در  می شــود، 
محدودیــت بتــوان بــه آن دسترســی 
پیــدا کــرد، از آن اســتفاده نمــود و آن را 
بازنشــر داد. چگونگــی انتشــار اطاعــات 
ــم  ــرای فه ــه ب ــی دارد ک ــت اساس اهمی
ــود.  ــی آورده ش ــت مثال ــب اس آن مناس
ــف در  ــف تخل ــرای کش ــد ب ــور کنی تص
ــک  ــت ی ــد دریاف گمــرک کشــور نیازمن
ــتید.  ــا هس ــات و داده ه ــری از اطاع س
ــن ســازمان  ــه گمــرک، ای ــا مراجعــه ب ب
همــکاری الزم را انجــام داده و تمــام 
  1.Open Data
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اطاعــات مــورد نیــاز را در اختیــار شــما 
ــه  ــات ب ــن اطاع ــا ای ــد اّم ــرار می ده ق
صــورت دســت نویس و کاغــذی هســتند. 
در واقــع گمــرک شــما را بــه یــک اتــاق 
بایگانــی اســناد راهنمایــی می کننــد کــه 
حــاوی چنــد ده قفســه ســند اســت. در 
ــود  ــاز »وج ــورد نی ــات م ــر اطاع ظاه
ــی  ــا »دسترس ــه آنه ــما ب ــد« و ش دارن
داریــد« و »رایــگان« و »صحیــح و قابــل 
ــه  ــل ب ــا در عم ــتند اّم ــز هس ــم« نی فه
دلیــل حجــم بــاالی اســناد کاغــذی 
ــه و  ــرای مطالع ــما ب ــدک ش ــوان ان و ت
بررســی آنهــا، هزینــه ی اســتفاده از ایــن 
اطاعــات بــه قــدری زیــاد خواهــد بــود 
و از طــرف دیگــر دقــت اســتفاده از آنهــا 
ــه  ــد ک ــد ش ــدک خواه ــدازه ای ان ــه ان ب
ــی  ــوان دلیل ــات را نت ــن اطاع وجــود ای
بــر شــفافیت ســازمان گمــرک دانســت، 
ــات  ــه اقتضائ ــه ب ــا توج ــوص ب ــه خص ب

ــات. ــر اطاع عص
بنیــاد دانــش بــاز بین الملــل1  بــاز بــودن 
اطاعــات را این گونــه معنــا کــرده اســت: 
ــد بصــورت  ــی هرکســی بتوان ــاز، یعن »ب
ــی دسترســی  ــر هدف ــرای ه ــه و ب آزادان
ــاح  ــد، اص ــتفاده کن ــد، اس ــته باش داش
کنــد و بــه اشــتراک بگــذارد.«]12[ 
ــی  ــن داده های ــده آل، چنی ــت ای در حال
خوانــش  قابــل  قالب هــای  در  بایــد 
 PDF, DOC, )ماننــد  انســان  توســط 

 Excel، ــد ــین )مانن ــز ماش HTML( و نی

ــه گــردد.  JSON CSV, RDF, XMP,( ارائ

بصــورت عمومــی داده بــه اطاعــات 
ــردازش  ــه پ ــود ک ــه می ش ــی گفت خام
نشــده اســت و اطاعــات، داده هــای 
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ــردازش ش پ
ــه  ــی آزاد ب ــا دسترس ــه تنه ــفافیت ن ش
ــی دارد  ــان م ــه بی ــت بلک ــات اس اطاع
ــردازش  ــوز پ ــه هن ــی ک ــای خام داده ه
نشــده اند نیــز بایــد بصــورت بــاز در 
اختیــار عمــوم مــردم قــرار بگیرنــد. 
ــه  ــورم ب ــرخ ت ــه ی ن ــال ارائ ــرای مث ب
نمی کنــد،  ایجــاد  شــفافیت  تنهایــی 
ــام و  ــای خ ــا و داده ه ــد آماره ــه بای بلک
ــرخ  ــن ن ــه ای ــتیابی ب ــی دس روش شناس
ــترس  ــاز در دس ــورت ب ــز بص ــورم نی ت
همــه باشــند تــا در صــورت نیــاز، مــردم 
تحلیل هــای خــاص خــود را از داده هــام 

ــد. ــت آورن ــه دس ــام ب خ
می توانــد  علمــی  داده ی  گونــه  هــر 
بــه صــورت بــاز منتشــر شــود اّمــا 
بیشــتر  شــفافیت  ادبیــات  در  آنچــه 
ــرد، »داده ی  ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
داده ی  اســت.  حاکمیتــی2«  بــاز 
از  زیرمجموعــه ای  حاکمیتــی   بــاز 
ــه  ــت ک ــی اس ــش عموم ــات بخ اطاع
ــردم  ــار م ــاز در اختی ــورت داده ب ــه ص ب
قــرار می گیــرد ]9[، نظیــر اطاعــات 
اطاعــات  بیماری هــا،  تصادفــات، 

1.Open Knowledge International (OKI)
2.Open Government Data
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آب  کســب وکار،  محیــط  از  تفصیلــی 
و هــوا و آلودگی هــا، آمــار آمــوزش و 
ــه  ــازمان ها و البت ــرد س ــرورش، عملک پ
ــه  اطاعــات عمومــی بخــش ســامت. ب
تعبیــر دقیق تــر، داده بــاز حاکمیتــی 
بــه داده ای ســاختاریافته، قابــل خوانــش 
توســط ماشــین )ماشــین خوانا1 ( و قابــل 
رســیدگی و کنــش توســط ماشــین 
ــود  ــه می ش ــر2 ( گفت ــیْن کنش گ )ماش
ســازمان های  و  حاکمیت هــا  کــه 
تحقیقاتــی کــه بودجــه عمومــی دریافــت 
ــال روی وب  ــورت فع ــه ص ــد، ب می کنن
منتشــر کننــد تــا عمــوم مــردم بتواننــد 
و  محدودیــت  بــدون  را  داده هــا  آن 
پرداخــت هزینــه، مــورد اســتفاده مجــدد 
قــرار دهنــد ]13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17[.

ــد  ــده بای ــه ش ــیر گفت ــود تفاس ــا وج ب
مهمتریــن  بــاز  داده ی  کــه  دانســت 
ــی  ــا حت ــت اّم ــفافیت اس ــاخت ش زیرس
ــق  ــز محق ــی نی ــاز حاکمیت ــر داده ب اگ
ــت و  ــاز اس ــل نی ــک گام مکم ــود، ی ش
ــتفاده از  ــم و اس ــت فه ــاد قابلی آن ایج
ــد.  ــردم می باش ــوم م ــرای عم ــا ب داده ه
مشــابه  قالب هایــی  در  داده هــا  اگــر 
ــا وجــودی کــه  Excel منتشــر شــوند، ب

ــا  ــد اّم اســتانداردهای پیش گفتــه را دارن
ممکــن اســت بســیاری از مــردم توانایــی 
اســتفاده از آن را نداشــته باشــند بنابراین 
بایــد در یــک گام تکمیلــی خدمــات 

ــزوده، ماننــد تصویرســازی داده  ارزش اف
ــرای  ــا ب ــوند ت ــه ش ــا ارائ ــر روی آنه ، ب
ــتفاده  ــم و اس ــت فه ــردم قابلی ــوم م عم
داشــته باشــند. بــا ایــن حــال بــه دلیــل 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــاز« و ب ــت »داده ب اهمی
ــته  ــود داش ــاز وج ــورت ب ــر داده بص اگ
ــر  ــزوده ب ــات ارزش اف ــه خدم باشــد ارائ
روی آن ســهل و ممکــن اســت، گام 
داده بــاز بعنــوان زیرســاخت، اصلی تریــن 
گام در جهــت ایجــاد شــفافیت شــناخته 

می شــود.
یکــی دیگــر از اجــزاء چگونگــی انتشــار 
ــد«  ــره ی واح ــوم »پنج ــات، مفه اطاع
ــاری  ــور تج ــوم در ام ــن مفه ــت. ای اس
بیشــتر شــناخته شــده اســت )شــکل  2 
4( اّمــا از آن بــه طــور کلّــی بــه عنــوان 
»تســهیل گری یــاد می شــود کــه اجــازه 
ــد  ــه بتوانن ــک مبادل می دهــد طرفیــن ی
ــی و  ــای اطاعات ــناد و نیازه ــی اس تمام
الکترونیکــی خــود را از یکدیگــر »در یک 
مدخــل واحــد« مدیریــت نماینــد.«]18[ 
ــک  ــق ی ــات از طری ــه اطاع ــی ک زمان
منتشــر  واحــد  پنجــره ی  و  درگاه 
نشــوند، هزینــه ی جمــع آوری داده هــا و 
اطاعــات زیــاد می شــود و بی نظمــی 
و عــدم هماهنگــی در انتشــار داده هــای 
ــا  ــت ت ــن اس ــف ممک ــای مختل بخش ه
حــدی افزایــش یابــد کــه عمًا شــفافیت 
ــاخص  ــه ش ــور ک ــرود. همانط ــن ب از بی
1.Machine-Readable
2.Machine-Actionable
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ــری  ــاز  در روش اندازه گی ــی داده ب جهان
شــفافیت بیــان می کنــد، اگــر کشــوری 
مجموعــه ی داده بــاز را منتشــر کنــد امــا 
ایــن مســئله بــرای عمــوم جامعــه واضــح 
نباشــد و از طریــق یــک جســتجوی 
ســاده یافــت نشــود، آن گاه بــه ســادگی 
و  شــده  چشم پوشــی  داده  ایــن  از 

نمی شــود  آن  از  درســتی  اســتفاده ی 
ــاء شــفافیت،  ــرای ارتق ــن ب ]19[. بنابرای
داده هــا نبایــد بــه صــورت پراکنــده 
و دور از دســترس منتشــر شــوند بــه 
طــوری کــه ایــن مســئله، اســتفاده 
مــردم  بــرای  را  اطاعــات  کاربــرد  و 

ــد. ــدوش کن مخ

شکل5. طرح مفهومی پنجره ی واحد ]20[

5.�چرا�باید�امکان�بازخورد�مردم�
وجود�داشته�باشد؟

هــدف از ارائــه ی بازخــورد می توانــد 
مــردم  باشــد.  گســترده  بســیار 
ــد  ــه اصــاح داده هــا بپردازن می تواننــد ب
و در صورتــی کــه داده هــا مغایــر بــا 
واقعیــت باشــند ایــن موضــوع را اطــاع 
ــد در  ــردم می توانن ــن م ــد. همچنی دهن
تولیــد داده هــای جدیــد کمــک کننــد و 
بــا ارائــه نظــرات1 ، انتقــادات، تحلیل هــا 

در  جدیــدی  داده هــای   ، نمــرات2  و 
دســترس دیگــران و حاکمیــت قــرار 
ــا  ــارزه ب ــورد در مب ــش بازخ ــد. نق دهن
بایــد  اســت.  نیــز چشــم گیر  فســاد 
توجــه داشــت بــا وجــودی کــه شــفافیت 
بــه تنهایــی موجــب خودکنترلــی نهادها 
و کاهــش فســاد می شــود اّمــا پــازل 
تکمیل کننــده ی شــفافیت در مبــارزه بــا 
ــردم اســت:  ــدرت مشــارکت م فســاد، ق
ــرای  ــی ب ــدرت کاف ــردم ق ــه م زمانی ک
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مبــارزه بــا فســاد نداشــته باشــند و تنهــا 
آن را نظــاره کننــد مبــارزه بــا فســاد رخ 
ــارت  ــی نظ ــع زمان ــت. در واق ــداده اس ن
مــردم معنــی دار اســت کــه ناظــر تــوان 
ــر  ــد، در غی ــته باش ــدرت داش ــال ق اعم
ایــن صــورت بــرای ُمفســد تفاوتــی بیــن 
وجــود یــا عــدم وجــود نظــارت نخواهــد 

ــود.  ب

6.�چگونه�باید�امکان�بازخورد�
مردم�را�ایجاد�کرد؟

چگونگــی بازخــورد مــردم نیــز نیازمنــد 
طــرح مباحــث بســیاری اســت اّمــا 
از  گفــت  می تــوان  خاصــه  بطــور 
جمع ســپاری   ســازوکارهای  طریــق 
می تــوان نظــارت مردمــی را تحقــق 
از  ترکیبــی  جمع ســپاری  بخشــید. 
برون ســپاری  و  جمعیــت  واژه ی  دو 
بــه معنــای برون ســپاری بــه انبــوه 
نوعــی  »جمع ســپاری  اســت.  مــردم 
بــه  نــه  ولــی  اســت  برون ســپاری 
خــاص  ســازمان های  یــا  شــرکت ها 
افــراِد  از  فراوانــی  گــروه  بــه  بلکــه 
ــن  ــه ای ــناخته ب ــناخته.«]21[ ناش ناش
یــک شــرکت نمی توانــد  معنــا کــه 
ــازد  ــش را بس ــب خوی ــت مخاط جمعی
]21[. جمع ســپاری می توانــد شــامل 
ــی از  ــا محتوای ــد داده ی ــوع تولی ــر ن ه
طــرف مخاطــب یــا عمــوم مــردم باشــد 

ــر در  ــکان درج نظ ــرات  )ام ــد نظ مانن
پایگاه هــای اینترنتــی(، نمــرات  )امــکان 
ــر نمــرات مردمــی  رتبه بنــدی مبتنــی ب
چالش هــا   اینترنتــی(،  پایگاه هــای  در 
)مســابقات اینترنتــی از طــرف حاکمیــت 
بــرای حــّل مســائل حاکمیتــی بــه 
ــا  )پایگاه هــای  ــاداش(، ویکی ه همــراه پ
اینترنتــی کــه مخاطبیــن آن می تواننــد 
یــا  کننــد  ویرایــش  آن را  محتــوای 
درخواست نویســی ها   یــا  بیافزاینــد( 
)نوشــتن درخواســت بــه حکومــت از 
طریــق پایگاه هــای رســمی(. بــه عنــوان 
ــی  ــه درخواست نویس ــوان ب ــه می ت نمون
در انگلســتان اشــاره کــرد کــه از طریــق 
اینترنتــی  پایــگاه  تحــت  ســامانه ای 
پارلمــان انگلســتان در دســترس اســت. 
تمامــی  ســازوکار  ایــن  به وســیله ی 
می تواننــد  انگلســتان  شــهروندان 
بــرای  را  مطالبــه ای  یــا  درخواســت 
چنا ن چــه  و  کننــد  ارســال  پارلمــان 
درخواســت آن هــا توســط ده هــزار نفــر 
دیگــر بــه صــورت امضــاء شــود، دولــت 
ــف  ــود را موظ ــتان خ ــان انگلس و پارلم
می داننــد تــا بــه ایــن درخواســت پاســخ 
دهنــد ]22[. ســازوکارهای مشــابهی در 
کشــورهای ایــاالت متحــده  و کانــادا  

نیــز وجــود دارنــد ]23 ، 24[. 



66
دوماهنامه

جمع�بندی��
ــوم  ــا مفه ــاش شــد ت ــه ت ــن مقال در ای
ــردد  ــفاف گ ــی ش ــفافیت در حکمران ش
ــاره  ــه اش ــه در مقدم ــور ک ــرا همانط زی
فــراوان  اســتعمال  وجــود  بــا  شــد، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــوم، اّم ــن مفه ای
تصویــر روشــنی از چیســتی، چرایــی 
ــن  ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــی آن وج و چگونگ
ــه کلیــات  ــن مقــال تنهــا ب وجــود در ای
ابعــاد ایــن مفهــوم پرداختــه شــد و 
جزئیــات مفهــوم شــفافیت همچنــان 
نیازمنــد مداقه ی بیشــتر و شــفاف شــدن 
ــه  ــت ک ــه آن اس ــن نکت ــت. مهمتری اس
بایــد دانســت شــفافیت نیــز همچــون هر 
پدیــده و ابــزار حکمرانــی دیگــری دارای 
فراوانــی  ریزه کاری هــای  و  جزئیــات 
ــه  ــدم توجــه ب ــه در صــورت ع اســت ک
آنهــا و اســتعمال مــدام و باوجــه مفهوم 
ــد و  ــزار مفی ــی، اب ــع غیرمقتض در مواق
کارای شــفافیت همچــون بســیاری از 
دیگــر مفاهیــم بــه ابتــذال کشــیده شــده 
ــد.  ــود را از دســت می ده ــت خ و خاصی
ــدون در نظــر  ــر ب ــک مدی ــی کــه ی زمان
گرفتــن ابعــاد شــفافیت، ســازمان متبوع 
خویــش را ســازمانی شــفاف خطــاب 
آن  آفــت  حداقلی تریــن  می کنــد، 
ــفافیت  ــی از ش ــه تعریف ــود ک ــد ب خواه
ــردم  ــران و م ــر مدی در ذهــن وی و دیگ
کــه  می بنــدد  نقــش  مســئولین  و 

ــی  ــت فعل ــرادف وضعی ــفافیت را مت ش
ــط  ــف غل ــن تعری ــد و ای ســازمان می دان
ــان  ــود بی ــرض خ ــفافیت در پیش ف از ش
دارد کــه شــفافیت چیــزی بیــش از ایــن 
نیســت و البتــه ســازمانی کــه هم اکنــون 
اقــدام  نمی بینــد  اســت الزم  شــفاف 
ــام  ــدن انج ــفاف ش ــرای ش ــتری ب بیش

ــد.  ده
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رابطــه ی ســینما و تلویزیــون با شــبکه ی 
)اعــم  هــا   IPTV و  خانگــی  پخــش 
فناوری هــای  و  کابلــی  تلویزیــون  از 
ــرویس های  ــا س ــر OTT و ی ــه نظی تابع
ســتاپ باکــس محــور( همــواره رابطــه ای 
ــبکه  ــه اســت. ش ــمار رفت ــه ش ــت ب مثب
یافتــن   رونــق  بــه  خانگــی  نمایــش 
ــریال ها  ــا و س ــوای فیلم ه ــروش محت ف
کمــک شــایان توجهــی داشــته و باعــث 
مانــدگاری ایــن آثــار در آرشــیو ها اســت. 
ــور  ــت کش ــزون اینترن ــیوع روز اف ــا ش ب
در دهــه ی اخیــر ، رشــد شــرکت های 
ــش خانگــی  ــره ی شــبکه نمای VOD چه

اســت.  کــرده  تغییــر  دســتخوش  را 
شــرکت های بعضــا بزرگــی در  زمینــه ی 
فشــرده  لوح هــای  انتشــار  و  تولیــد 
)DVD( کــه در ســال های انتهایــی دهــه 
داشــتند ،  کانــی  صدرآمد هــای    90
میــدان را بــه رقیــب تکنولوژیــک خــود 
باخته انــد و یکــی پــس از دیگــری رو بــه 
ــت  ــر اینترن ــر کارب ــد . ه ــال می رون انح
اشــتراک  پرداخــت  بــا  می توانــد 

ــه دریکــی از کلوپ هــای مجــازی  ماهیان
انتشــار فیلــم ، بــا اینترنــت نیــم بهــا یــا 
ــم و  ــای فیل ــه تماش ــگان ، ب ــی رای حت
ــن 6  ــردازد . همچنی ــه بپ ســریال و برنام
ــیما  ــازمان صداوس ــم از س ــرکت معظ ش
مجوزهــای IPTV دریافــت کرده انــد و 
ــل  ــر و تحوی ــذب کارب ــا ج ــد ب می توانن
آن هــا،  بــه  خــود  ســتاپ باکس های 
محتــوای اختصاصــی و جذابــی را بــا 
امکانــات فــراوان در اختیارشــان بگذارند . 
ــد  ــد ، بای ــا ش ــت از IPTV ه ــون صحب چ
ــل  ــای تبدی ــه روی ــای ک ــه روی ــت ک گف
تلویزیــون فعلــی بــه IPTV هــا دیگــر 
رنــگ و لعــاب هفــت ، هشــت ســال 
ــی  ــر کس ــر کمت ــدارد و دیگ ــش را ن پی
 IPTV ــرکت های ــن ش ــدرت گرفت ــه ق ب
ــی را  ــانه ی مل ــد رس ــه بتوانن ــی ک تاجای
از دور خــارج کننــد، امیــدوار اســت . 
 VOD امــا قضایــا بــرای ســرویس های
ــه  ــه گفت ــاوت اســت . چنانک ــا متف کام
شــد ، رقیــب ســخت افزاری شــان در 
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــذف اس ــال ح ح

»باید« هایی که در شبکه پخش خانگی کشور نداریم...

امیرحسین رحیمیان1

1.پژوهشگر گروه سیاست پژوهی فرهنگی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
amir.rahimian72@gmail.com 



71 سیاست پژوهی فرهنگی

گرایــش و عطــش مخاطــب بــه پیگیــری 
ــن  ــد تری ــای جدی ــا تماش ــریال ها و ی س
افــزون.  روز  ســینمایی،  فیلم هــای 
همچنیــن اقدامــات جــدی وزارت ارشــاد 
بــا همــکاری قــوه قضاییــه در  زمینــه ی 
ســایت های  تریــن  قــوی  فیلترینــگ 
ــز« و  ــی مووی ــر »تاین ــم نظی ــود فیل دانل
ــتقیمی  ــر مس ــز تاثی ــم« نی ــران فیل »ای
بــر کانالیــزه شــدن عطــش مخاطــب بــه 

ــته و دارد.  ــا داش ــمت VOD ه س
ــه  ــترش)و البت ــن گس ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــده(،  ــر در آین ــد بیش ت ــی رش پیش بین
ــری  ــدی و تنظیم گ ــه چارچوب بن ــاز ب نی
ــرای  ــه ب ــا جامع ــوزه ب ــن ح ــط ای رواب
جلوگیــری از بــروز برخــی آســیب ها 
و  بلندمــدت  اثــرات  می توانــد  کــه 
ــته  ــه داش ــر جامع ــری را ب جبران ناپذی

باشــد، ضــروری می نمایــد.
در  فناوری هــا  افــزون  روز  پیشــرفت 
ــتر،  ــایش بیش ــم آوردن آس ــن فراه عی
گســتره ی آســیب هــا و موضوعــات 
ــز بیشــتر  ــل پیــش بینــی را نی ــر قاب غی
کــه  زمانــی  تــا  واقــع  در  می کنــد. 
ــود ، کســی در  ــراع نشــده ب خــودرو اخت
نمی شــد.  رانندگــی کشــته  تصــادف 
بــه  هــم  امــروزی  تکنولوژی هــای 
رغــم ســرعت زیادشــان در نــوآوری 
و  متنــوع  آســیب های  پیشــرفت ،  و 
متکثــری را ایجــاد می کننــد. اغلــب 

ــه چشــم  ــگاه اول ب ــیب ها در ن ــن آس ای
نمی آیــد ، امــا عمــق تاثیــرات آن هــا غیــر 
قابــل کتمــان اســت . چــه اینکه هــر روزه 
دنیــای رســانه فرصت هــای بیشــمارتری 
بــرای انتقــال پیــام در اختیــار انســان ها 
قــرار می دهــد . بــه تبــع ، ایــن گســتره ی 
دسترســی باعــث شــده تــا هــر انســانی 
خــود را صاحــب یــک تریبــون منطقه ای 
و جهانــی ببینــد ، تولیــد محتــوا کنــد و 
ــد .  ــه شــکل دلخــواه آن را منتشــر کن ب
ــی  ــن آنارش ــه ای ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــا  ــی ب ــکل عمیق ــه ش ــه ب ــانه ای ک رس
گــره  اجتمــاع  و  فرهنــگ  و  اقتصــاد 
خــورده اســت ، نیازمنــد کنتــرل ، نظارت 
ــدون و  ــخص و م ــای مش و چهارچوب ه
بــدون تعارفــی اســت . گذشــته از بحــث 
عمیــق فرهنــگ ســازی در جامعــه ، این                                               
چهارچوب هــای باالدســتی و متصــل بــه 
قــدرت هســتند کــه فرصت هــرج و مرج 
ســازی و تاثیــر گــذاری منفــی ِ عمیــق 
ــد. از  ــلب می کنن ــون داران س را از تریب
ــی  ــدد اجتماع ــبکه های متع ــران ش کارب
تلویزیونــی  تــا صاحبــان شــبکه های 
و تــا ســازندگان محتــوای ســینمایی 
و ســریالی و هــر شــخص فعالــی در    
و  تولیــد محتــوای هنــری  زمینــه ی 
رســانه ای ، بایــد ضــرورت چهارچــوب 
منــدی فضــا را احســاس کننــد. امــروزه 
ســاختارهای متعــدد نظارتــی و کنترلــی  
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محکمــی، بــه خصــوص در زمینــه ی 
ایــن  دارد.  وجــود  دنیــا  در  محتــوا، 
نظامــات عــاوه بــر دقــت بســیار باالیــی 
کــه دارنــد، همــواره شــفاف، همــه 
مکانیزم هــای  از  برخــوردار  و  جانبــه 
الــزام آور هســتند. ایــن نظامــات همــواره 
بــار حقوقــی باالیــی دارنــد و تــوان آن را 
دارنــد تــا در صــورت تخطــی هرکــس بــا 
ــی،  ــار و ثروت ــدرت و اعتب ــزان ق ــر می ه
ــال  ــدی اعم ــده و ج ــای بازدارن تنبیه ه
ــدن  ــد ش ــر، نظام من ــن نظ ــد. از ای کنن
قوانیــن و منشــورهای محتوایــی بــه 
ــده در  ــه ش ــل پذیرفت ــک اص ــوان ی عن
قوانیــن کشــورها بــوده و از الزامــات 
ــه  مهــم در دنیــای تکنولوژیــک امــروز ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــد. در اینج ــاب می آی حس
نمونــه بــه منشــور مشــهوری اشــاره 
می شــود کــه از ســال 1994 در کشــور 
ــورد  ــی در م ــکل اختصاص ــه ش ــد ب هن
ــده در  ــر ش ــات منتش ــا و تبلیغ برنامه ه
ــزی  ــت چی ــی )درس ــای کابل تلویزیون ه
شــبیه iptv هــا و vod  هــای خودمــان( 
ــور  ــن منش ــت1 . در ای ــده اس ــادر ش ص
یکســری »نباید هــا« وجــود دارد کــه 
بــودن مــواردی از آن در محتــوا موجــب 
بــه   ... اعمــال محدودیــت می شــوند 
ــد«  ــر »نبای ــای زی ــال کده ــوان مث عن

ــی و  ــای تلویزیون ــه ه ــوای برنام در محت
ــد :  ــود باش ــی موج تبلیغات

مخالفــت )اعتــراض( بــا لحــن خوش . 1
آینــد و خوشــمزه )بــرای مخاطــب( 

دوســت . 2 کشــور های  از  انتقــاد 
) فع لمنا ک ا مشــتر (

حملـه به ادیـان و جوامع و یـا تصویر . 3
گروه هـای  تحقیـر  کـه  جملـه ای  و 
جمعـی  نگرش هـای  یـا    و  مذهبـی 
را  جمعیـت(  دارای  هـای  )نگـرش 

می دهـد . افزایـش 
هـر چیز ناخـوش آیندی کـه عمدا و . 4

تقصیـرا )منتشـر شـود( و یـا حقیقت 
نداشـته باشد )نشـر اکاذیب(.

ــاد . 5 ــه احتمــال زی ــه ب ــزی ک هــر چی
خشــونت را تشــویق یــا تحریــک 

می کنــد .
هرچیــزی کــه در مخالفــت بــا حفــظ . 6

نگــرش  ارتقــاء  و  قانــون  و  نظــم 
ــرد ــرار می گی ــون ( ق ــه قان ــبت ب )نس

ــر . 7 ــه تحقی ــر ب ــه منج ــزی ک هرچی
می شــود. دادگاه  )رای( 

ــی . 8 ــر یکپارچگ ــه در براب ــواردی ک م
رئیــس جمهــو ر و قــوه قضاییــه 

ــت. اس
ــی . 9 ــر روی یکپارچگ ــه ب ــواردی ک م

ملــت تاثیــر می گذارد.)شــبیه مــوارد 
ــی( قومیت

1.Programme and Advertising Codes
prescribed under the Cable Television Network Rules1994 ,

ضرورت�ایجاد�ساختارهای�نظارتی��
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ــاری و ســرزنش هــر . 10 ــاد ، بدرفت انتق
گروهــی  یــا  )شــهروندی(  فــردی 

از جامعــه و بخش هایــی  خــاص 
تشــویق بــه خرافــات و یــا اعتقــادات . 11

کــور
ــر . 12 ــه ه ــان ب ــف( زن ــیم )توصی ترس

نحــوی کــه موجــب لکــه دار )بدنــام( 
ــر  ــا ه ــرم ی ــود و ف ــا بش ــدن آنه ش
ــکل  ــه ش ــا را ب ــدن آنه ــی از ب بخش
ــه  ــر واقعــی و ناخــوش آینــدی )ب غی
تصویــر بکشــد( کــه اخــاق عمومــی 

ــد. ــی کن ــد و زخم را فاس
کودک آزاری . 13
ــه منعکــس . 14 ــی ک ــا کلمات ــر ی تصاوی

ــرش  ــا نگ ــه ی ــت، طعن ــده، تهم کنن
ــی  ــر( قوم ــم )تصوی ــوار در تجس ناگ

ــد. ــاص باش خ

لزوم�وجود�سازمان�های�حمایت�از���
مصرف�کننده�در�صنعت�نمایش�خانگی

ــور  ــن منش ــد ای ــه ش ــه گفت ــان ک چن
الزم  هنــد  کشــور  1994در  ســال  از 
االجراســت. همچنیــن در کشــورهای 
ــن دســت قوانیــن  متعــدد دیگــری از ای
ــفاف  ــع و ش ــکل جام ــه ش ــانه ای، ب رس
وجــود دارد کــه تحقیــق و پژوهــش 
حــول آنهــا بســیار راه گشــا خواهــد 
ــون در  ــع گوناگ ــواره در صنای ــود. هم ب
دو طــرف چرخــه ی منطقــی عرضــه 

و تقاضــا، نهادهــای حمایتــی شــکل 
صنــف  یــا  ســندیکا  می گیرنــد. 
نهاد هــای     صنفــی،  انجمــن  یــا  و 
و  تولید کننــدگان  از  حمایت کننــده 
عرضه کننــدگان هســتند، و در طــرف 
ــا  ــی ی ــوراهای دولت ــواره ش ــر هم دیگ
ــت  ــازمان های حمای ــا س ــی و ی حاکمیت
عهــده دار  مصرف کننــده  حقــوق  از 
حمایــت از مشــتریان و تقاضــا کننــدگان 
ــرکت های  ــث  ش ــتند. در بح ــازار هس ب
نهاد هــای  امــروزه   IPTV و    VOD

ــت از  ــرای حمای ــخصی ب ــی مش حمایت
منتشــرکنندگان  و  کننــدگان  تولیــد 
شــکل  بــه  گرفتــه.  شــکل  محتــوا 
ــون  ــه : کان ــم ب ــاره می کن ــخص اش مش
صنفــی فعــاالن شــبکه خانگــی کشــور، 
اتحادیــه شــرکت های ویدئــو رســانه 
ــرکت های  ــی ش ــن صنف ــور و انجم کش
 .) IPTVو VOD( نمایــش ویدئــوی آنایــن
و همچنیــن ســاختارهای دولتــی شــکل 
ســازمان  و  ارشــاد  وزارت  در  گرفتــه 
ســینمایی کــه از راه هــای مختلــف ، کار 
ــا را  ــن مجموعه ه ــت از ای ــژه ی حمای وی
دارنــد. مشــخصا: ســتاد صیانــت از آثــار 
ســینمایی ســازمان ســینمایی کشــور و 
ــگ  ــی وزارت فرهن ــش خانگ ــر نمای دفت
و ارشــاد اســامی جــزء ایــن ســاختار ها 
ــودن  ــب دار ب ــن صاح ــر ای ــتند. بناب هس
ــق  ــم از طری ــا، ه ــور م ــوا در کش محت
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طریــق  از  هــم  و  خصوصــی  بخــش 
حمایــت  مــورد  دولتــی  بخش هــای 
جــدی  ســاختارهای  دارای  و  بــوده 
اســت . امــا در طــرف دیگــر چــه ؟ آیــا 
مخاطــب، کاربــران، مــردم، ســاختار 
حمایتــی دارنــد ؟ اگــر شــهروندی از 
ــریال  ــک س ــا ی ــینمایی ی ــر س ــک اث ی
شــبکه خانگــی شــکایتی داشــته باشــد ، 
بایــد بــه کجــا مراجعــه کنــد؟ آیــا 
مرجــع  دادگســتری  و  قضاییــه  قــوه 
ــوارد  ــن م ــری ای ــرای پیگی ــبی ب مناس
هســتند؟ اگــر آثــار ســینمایی و ســریالی 
ــا  ــرا ب ــد، چ ــری ندارن ــانه ای تاثی و رس
ــوند؟  ــاخته می ش ــزاف س ــای گ هزینه ه
ــن تاثیــر مثبــت  ــد، ای و اگــر تاثیــر دارن
اســت یــا منفــی؟ و اساســا میــزان تاثیــر 
ــم  ــک فیل ــی( ی ــت یامنف ــذاری )مثب گ
ســینمایی در ســالن های ســینما یــا 
شــبکه ی خانگــی توســط چــه ســاختار 
ــر  ــری می شــود؟ اگ ــادی اندازه گی ــا نه ی
ــر  ــو ت بخواهیــم بحــث را یــک قــدم جل
ــف  ــم کــه مول ــول داری ــا قب ــم ... آی ببری
یــک اثــر هنــری کــه توانمنــد اســت بــه                                                       
ــب ،  ــذاری روی مخاط ــیوه های تاثیر گ ش
کــه  می دانــد  تخصصــی  شــکل  بــه 
چگونــه مــی تــوان مخاطــب را شــاد یــا 
ــوان او  ــه مــی ت ــا چگون غمگیــن کــرد ی
ــا او  ــرد؟ آی ــدوار ک ــا امی ــاند و ی را ترس
ــد و  ــی توان ــه م ــدر ک ــازه دارد هرق اج

می خواهــد ، هــر مخاطبــی را از هــر 
طیفــی ، خشــمگین کنــد ؟ آیــا او اجــازه 
ــل مخاطــب را  ــوه ی تخی ــه ق دارد آزادان

ــرد؟  ــمتی بب ــر س ــه ه ب
ــن ســواالت روشــن کننده ی  ــه ای پاســخ ب
ــود.  ــد ب ــت گذاران خواه ــرای سیاس راه ب
بایــد دو طرفــه  ســازو کار حمایتــی 
باشــد. بــه ایــن منظــور اســت کــه 
در بیــش از 37 کشــور جهــان نظــام 
ســاختار های  دارد.  وجــود  ریتیــگ 
مشــخصی کــه عمومــا توســط دولت هــا 
ــا نهادهــای منشــاء گرفتــه از قــدرت  وی
تشــکیل می شــوند. کار ویــژه ی آنهــا 
ــب  ــده اســت. اغل ــت از مصرف کنن حمای
حقــوق  از  حمایــت  ســاختارها  ایــن 
خانــواده را در دســتور کار دارنــد و در 
ــه  ــوی ب ــر نح ــه ه ــه ب ــاری ک ــر آث براب
کیــان خانــواده لطمــه وارد کنــد ســخت 
ایــن  می کننــد.  ایســتادگی  گیرانــه 
ــد .  ــی دارن ــزام آوری اجرای ــات، ال نظام
نظــام ریتینــگ در بســیاری از کشــورها، 
ســالن هایی  تعــداد  تعیین کننــده ی 
فیلــم  یــک  اکــران  بــه  اســت کــه 
در  حتــی  می شــود.  داده  اختصــاص 
ــده گســتره ی  ــوارد، تعیین کنن برخــی م
جغرافیایــی یــک محصــول می باشــد. 

بحث�و�نتیجه�گیری��
ایجـاد سـاختار ریتینـگ1 در کشـور مـا 

raitng .1| با توجه به عدم وجود معادل فارسی از واژه ی ریتینگ استفاده می شود
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یـک امـر ضـروری بـه شـمار مـی رود . 
فـارق از مجوز هـای سـاخت و پخـش که 
سـازوکار  می شـود،  داده  دولـت  توسـط 
اطمینـان بخـش دیگـری الزم اسـت که 
را  آگاه کننـده  و  بازدارنـده  هشـدارهای 
بـه مخاطـب بدهـد. صـرف درج نشـان 
درجه بنـدی سـنی، برای آثار گسـترده ی 
نظـام� نمی کنـد.  کفایـت  رسـانه ای 
ریتینـگ به مخاطـب کمـک می کند تا 
بـا آگاهـی از تاثیر مسـتقیم یک اثـر و با 
بینـش اولیه نسـبت به محتـوای آن وارد 
سـالن سـینما شـده یـا اقـدام بـه پخش 
یـک اثر در سـینمای خانگی خـود بکند. 
الزم توجـه اسـت که وقتـی یک محصول 
فرهنگـی )اعـم از فیلـم و سـریال و گیم 
و کتـاب و ... ( توسـط مخاطبـی انتخـاب 
اول  درجـه  در  انتخـاب  ایـن  می شـود، 
مرهـون مجـوزی اسـت کـه برای انتشـار 
آن اثـر داده شـده و مکانیـزم اعتمـادی 
کـه مشـتری بـه کلیت سـینمای کشـور 
کـه  زیان هایـی  از  را  او  ذهنیـت  دارد 
راحـت  شـود،  متحمـل  اسـت  ممکـن 
می کنـد. همچـون مـواد غذایـی کـه بـه 
صـرف انتشـار یافتـن و مجـوز گرفتـن از 
نهادهـای مسـئول سـامت، در طبقـه ی 
مشـتری  و  می گیرنـد  قـرار  فروشـگاه 
را  محصـول  و  می کنـد  اعتمـاد  آن  بـه 
امـروزه حتـی روی  خریـداری می کنـد. 
ریتینـگ  آثـار  نیـز  غذایـی  محصـوالت 

غذایـی بـه چشـم می خـورد. گروهـی از 
نقـاط  از  برخـی  در  خوراکـی  تولیـدات 
کشـور اجـازه انتشـار ندارنـد چـرا کـه با 
توجه بـه موقعیت های جفرافیایی و آب و 
هوایـی، اسـتعمال آنها برای مـردم حاوی 
خطـرات زیانبـار خواهد بـود. پس چگونه 
اسـت کـه یک سـریال می توانـد از طریق 
اینترنتـی کامـا قانونـی بـه  یـک خـط 
دسـت مخاطبی برسـد که آثـار فرهنگی 
زیانبـاری متوجـه اوسـت؟ از ایـن منظـر 
توجـه ویـژه به نظـام�ریتینـگ جامع 
بـرای محصـوالت تصویری یـک ضرورت 
انـکار ناپذیر بـوده و نیازمند اقدام سـریع 

می باشـد. سیاسـت گذار  مسـئولین 
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اتفاقــات رخ داده در چنــد مــاه گذشــته 
باعــث  کشــور  اقتصــادی  فضــای  در 
ــای  ــترش فض ــی و گس ــاد نااطمینان ایج
افزایــش  اســت.  شــده  ســوداگری 
ــر  ــا و دیگ ــی، ط ــای خارج ــرخ ارزه ن
ــه  ــی اســت ک ــا، نتیجــه اقدامات دارائی ه
باعــث ایجــاد فضــای نااطمینانــی در بین 
ــی  ــردم شــد. وجــود فضــای نااطمینان م
ــا ایجــاد  ــرد ب ــا هــر ف باعــث می شــود ت
انتظــارات منفــی در ذهــن خــود نســبت 
ــدی  ــای نق ــش ارزش دارائی ه ــه کاه ب
خــود احســاس خطــر کــرده و در مقــام 
ــرار  ــود ق ــی خ ــت از ارزش دارائ حفاظ
بگیــرد. بــه عنــوان مثــال، بــرای مصــون 
ــول  ــش ارزش پ ــات کاه ــدن از تبع مان
خــود بــه دنبــال جایگزینــی آن بــا دیگــر 
ارزهــا باشــد و بــه اصطــاح بــرای خــود 
ســپر دارائــی ایجــاد نماید. شــاید در نگاه 
فــردی نتــوان بــه ایــن منطــق اقتصــادی 
ــا ارز خارجــی بــه  )مبادلــة پــول ملــی ب
بهانــة حفــظ ارزش( خــرده گرفــت، امــا 
ــگاه کان،  ــک ن ــات در ی ــن اقدام همی
قطعــا و البــد بــه بدتــر شــدن ایــن 

شــرایط می انجامــد. در ایــن شــرایط، 
ــا ســوار  ــن ســوداگران هســتند کــه ب ای
ــی  ــی مردم ــوج نااطمینان ــر م ــدن ب ش
ــال  ــه دنب ــازار ب ــاب در ب ــاد الته و ایج
کســب ســودهای بــادآورده خواهنــد بود 
و هــر دم بــر هیــزم ایــن آتــش خواهنــد 
افــزود. بــا ایــن همــه در ایــن نوشــته بــه 
ــن عمــل را  ــا ای ــن نیســتیم ت ــال ای دنب
ــل مشــکات را در  ــم و دالی تقبیــح کنی
همیــن عامــل خاصــه کنیــم. در اینجــا 
می خواهیــم بــا اســتفاده از ابزارهــای 
تنظیم گــری بــه اقداماتــی اشــاره کنیــم 
کــه اگــر به گونــه ای صحیــح و در زمــان 
مناســب انجــام شــوند، بــه طور خــودکار 
مانــع از تشــدید بحــران می شــوند. ایــن 
اقدامــات بایســتی توســط سیاســت گذار 
اقتصــادی بــر مبنــای واقعیــات اقتصادی 
ــا شــناخت صحیــح از  شــکل گرفتــه و ب
مشــکات و یافتــن پاســخ های مناســب 
ــه دنبــال اجرایــی ســازی آنهــا باشــد. ب

ــک روی  ــد ی ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ســکة مشــکات اخیــر ناشــی از اقدامات 
و فعالیت هایــی اســت کــه افــراد بنــا بــه 

اهمیت ابزارهای تنظیم گری اقتصادی در مدیریت 
شرایط بحرانی کشور

سیدمحمدصالح نجفی فراشاه1

1.مدیر گروه سیاست پژوهی اقتصادی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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ــادی و  ــای م ــردی تحلیل ه ــت ف خاصی
ــا  ــد، ام ــام می دهن ــود انج ــادی خ اقتص
را می تــوان،  ایــن ســکه  روی دیگــر 
عــدم  شــاید  یــا  و  مدیریــت  نبــود 
فعالیــت و عــدم انجــام اقداماتــی دانســت 
انجــام  ایــن  از  پیــش  بایســتی  کــه 
ــور  ــران ارزی کش ــه ی بح ــد. تجرب می ش
ــای  ــال های 90-91 برخــی از زوای در س
اهمیــت ایــن موضــوع را نمایــان کــرد اما 
ــر  ــات مؤث ــام اقدام ــاهد انج ــم ش ــاز ه ب
ــم.  ــر نبودی ــران اخی ــوع بح ــل از وق قب
روی ســخن بــا سیاســت گذاران کان 
ــم  ــا فه ــه ب ــت ک ــور اس ــادی کش اقتص
ــم در  ــکات، بازه ــی مش ــس عین و لم
ــد. از  ــتی می ورزن ــات سس ــام بدیهی انج
نــگاه نویســنده کلیدی تریــن معضــل 
ــی اقتصــادی در کشــور  در فضــای کنون
مــا عــدم اســتفادة صحیــح از اطاعــات 
اقتصــادی  سیاســت گذاران  توســط 
ــون  ــه تاکن ــوری ک ــرا در کش ــت. چ اس
ــا مشــکات مهــم  بــه دالیــل مختلــف ب
ــوز  ــت، هن ــوده اس ــرو ب ــادی روب اقتص
ــی  ــای واقع ــق و در معن ــور دقی ــه ط ب
ــات اقتصــادی  کلمــه ســامانه های اطاع
جایگاهــی نــدارد؟ چگونــه اســت کــه در 
ــد  ــردی بتوان ــی ف ــن شــرایط بحران چنی
ــه و آن را  ــاردی گرفت ــی وام میلی از بانک
ــکه  ــای س ــفته بازی در بازاره ــرف س ص
ــا  ــت دقیق ــن اس ــا ممک ــد؟ آی و ارز کن

و  عرضــه  مدیریــت  کــه  زمانــی  در 
را  نقــش خــود  کلیدی تریــن  تقاضــا 
ــردی  ــد، ف ــا می کن ــازار ایف ــرل ب درکنت
بــه تنهایــی بتوانــد هــزاران قطعــه ســکه 
ــداری کنــد؟ ایــن ســواالت  طــا را خری
تنهــا بخشــی از ســواالتی اســت کــه بــا 
منتشــر شــدن اخبــار در فضــای عمومــی 
مطــرح می شــود و ذهــن آحــاد جامعــه 

ــد. ــغول می کن ــود مش ــه خ را ب
خوش بینانه تریــن  مدیریــت  ســوء 
ــن  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــت ک ــخی اس پاس
ســواالت داد. ســخن اینجاســت کــه 
ســاده ترین ابزارهــای کنترلــی اقتصــادی 
قابلیــت رصــد داده هــا را در ایــن شــرایط 
آنــان  از  متأســفانه  و  هســتند  دارا  را 
شــاید  نمی شــود.  گرفتــه  بهــره ای 
بتــوان مهم تریــن ابــزار رصــد در فضــای 
ســامانه های  قالــب  در  را  اقتصــادی 
کــرد.  مطــرح  اقتصــادی  اطاعــات 
ســامانه محوری در ادبیــات اقتصــادی 
عبارتســت از: ایجــاد چرخــة تکاملــی 
خــود تصحیــح بــرای کلیــة مراحــل 
از  اطاعــات  راســتی آزمایی  و  کســب 
طریــق ایجــاد زنجیــرة مرتبــط و متصلی 
از بانک هــای دادة اقتصــادی1. مفهــوم 
ــر 4  ــتن ه ــا در برداش ــامانه محوری ب س
مفهــوم تولیــد، ذخیــره، تبــادل و افشــای 
ــورت  ــه ص ــا ب ــت ت ــادر اس ــات ق اطاع
نظام منــد از وقــوع جــرم یــا تخلــف 
ــات  ــت پژوهی و مطالع ــکده سیاس ــارات پژوهش ــامانه ها، انتش ــفافیت و س ــید محمد صالح؛ ش ــاه، س ــی فراش ــین و نجف ــفندیار، حس 1.اس
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ــال در  ــور مث ــه ط ــد. ب ــری نمای جلوگی
شــرایط اخیــر، اگــر شــبکه ای متصــل از 
داده هــای اقتصــادی )در مفهــوم واقعــی 
ســامانه(، فقــط در نظــام بانکــی، وجــود 
داشــت؛ بــه گونــه ای کــه اطاعــات 
مربــوط بــه تســهیات اعطایــی بــه 
افــراد، میــزان بدهــی بانکــی، اطاعــات 
ــط  ــکه توس ــروش س ــه پیش ف ــوط ب مرب
بانــک مرکــزی و مــواردی از ایــن دســت 
ــا یکدیگــر تطبیــق می یافتنــد؛ امــکان  ب
شناســایی خاطیــان و ممانعــت از انجــام 

تخلــف فراهــم می شــد.
یکــی دیگــر از ابزارهــای سیاســتی کــه 
ــه کمــک  ــد در چنیــن فضایــی ب می توان
ابزارهــای  بیایــد،  سیاســت گذاران 
ــزة کاهــش  ــا انگی ــه ب ــی اســت ک مالیات
ــوند.  ــع می ش ــفته بازی وض ــادالت س مب
ــه  ــه ب ــرمایه1 ک ــدی س ــر عای ــات ب مالی
طــور کلــی بــر افزایــش قیمــت ناشــی از 
خریــد و فــروش دارایــی وضــع می شــود، 
ســامانه ها  بــر  تکیــه  بــا  می توانــد 
سیاســت های  مجریــان  کمــک  بــه 
ــد. در ایــن روش مالیــات  اقتصــادی بیای
از افــراد پــس از ثبــت معامات ناشــی از 
خریــد و فــروش ارز یــا ســکه یــا حتــی 
ــکن  ــر مس ــول نظی ــای غیرمنق دارایی ه
و زمیــن بــه نــرخ درصــدی از ثمــن 
ــه اخــذ می شــود. پرواضــح اســت  معامل
کــه مفهــوم ســامانه در ایــن بحــث نیــز 

)تولیــد،  کامــل  به گونــه ای  بایســتی 
ذخیــره، تبــادل و افشــاء داده( دیــده 
ــری  ــکان شناســایی و رهگی ــا ام شــود ت
معامــات افــراد بــا هویت هــای مختلــف 
ــرای  ــة اج ــد. تجرب ــری باش ــل پیگی قاب
ــب  ــرمایه در اغل ــدی س ــر عای ــات ب مالی
ــت  ــان از قابلی ــرفته نش ــورهای پیش کش
ــة  ــع عادالن ــات در توزی ــوع مالی ــن ن ای
ــی  ــش توزیع ــار نق ــد دارد. در کن درآم
ایــن مالیات هــا، قابلیــت تنظیم گــری 
هدایــت  بــرای  اقتصــادی  عوامــل 
ــر  ــد از دیگ ــوی تولی ــه س ــرمایه ها ب س
ــدی  ــر عای ــات ب ــارز مالی ــای ب ویژگی ه
ــذ  ــوارد اخ ــرمایه اســت. در برخــی م س
ــت  ــاوت قیم ــد از تف ــش از 80 درص بی
ــا تقاضــای  ــا، باعــث می شــود ت دارایی ه
ــا  ــن دارایی ه ــر روی ای ــازی ب ــفته ب س

ــد. ــش یاب ــن کاه ــل ممک ــه حداق ب
ــی مهــم  یکــی دیگــر از ابزارهــای مالیات
در خصــوص مدیریــت فضــای اقتصــادی 
ــر  ــات ب ــزار مالی ــتفاده از اب ــور، اس کش
مجمــوع درآمــد اســت. نقــش ایــن پایــة 
مالیاتــی در مدیریــت بحــران در شــرایط 
ــی  ــراف اطاعات ــل اش ــه دلی ــی ب کنون
بــر عملکــرد همــة مؤدیــان بســیار 
ــای  ــری فعالیت ه ــت. رصدپذی ــر اس مؤث
اقتصــادی افــراد و منابــع کســب درآمــد، 
ــا  ــا ب ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ای
ــراد  ــوداگرانة اف ــای س ــرل انگیزه ه کنت
1.capital gain
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از التهــاب کاذب در فضــای اقتصــادی 
ــز  ــی نی ــة مالیات ــن پای بکاهــد. وجــود ای
مبتنــی بــر وجــود ســامانه های اطاعــات 
ــاره  ــل اش ــوم کام ــا مفه ــادی - ب اقتص
شــده در بــاال- می باشــد. قوانیــن مربــوط 
ــه  ــا ب ــوع از مالیات ه ــن ن ــرای ای ــه اج ب
دلیــل آن چــه کــه از ســوی کارشناســان 
مســئول بــا عنــوان »عــدم فراهــم بــودن 
ــایی و  ــرای شناس ــاخت های الزم ب زیرس
ــون مالیــات  اخــذ« بیــان می شــد، از قان
مســتقم حــذف شــد. در اصاحیــه قانون 
 94 ســال  در  مســتقیم  مالیات هــای 
ــه  ــرر، کلی ــاده 169 مک ــوان م ــل عن ذی
دســتگاه ها در راســتای ایجــاد نظــام 
یکپارچــه اطاعــات مالیاتــی، موظــف بــه 
ارائــة همــة اطاعــات مربــوط بــه هویــت 
ــازمان  ــه س ــراد ب ــادی اف ــردی و اقتص ف
ــه  ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــی ش ــور مالیات ام
ــی رود  ــار م ــاده انتظ ــن م ــت ای جامعی
مقدمــات الزم بــرای اجــرای مالیــات 
ــه صــورت جــدی  ــر مجمــوع درآمــد ب ب

فراهــم شــود.
ــی  ــا طــرح بحث ــان شــد، تنه آن چــه بی
از ابزارهــای تنظیم گــری اقتصــادی بــود 
کــه بــرای مدیریــت کان اقتصــادی 
ــهود  ــور مش ــه ط ــد، ب ــروری می نمای ض
بحرانــی  مواقــع  در  ضــرورت  ایــن 
ــور  ــه ط ــه ب ــت. آن چ ــدان اس ــد چن ص
ــور  ــازمان ام ــس س ــوی رئی ــه از س اولی

ــدة آن  ــان دهن ــده، نش ــان ش مالیاتی1بی
ــع  ــرای وض ــدی ب ــزم ج ــه ع ــت ک اس
بســتة مالیاتــی جدیــد بــرای خریــداران 
ارز، ســکه و خــودرو در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. امیــد آن کــه در ادامــة 
مســیر بیــش از پیــش، شــاهد عملیاتــی 
شــدن ایــن مــوارد و کاهــش رونــق 
فعالیت هــای ســوداگرانه و کمــک بــه 
ــاد  ــد در اقتص ــای تولی ــت چرخ ه حرک

ــیم. ــور باش کش

1.https://goo.gl/s4QUDG


