نشریه تمدن پژوهی

امکانسنجی تاریخی نهادسازی فرهنگی انقالب اسالمی مبتنی بر تجربه امام
3

خمینی (ره) در تأسیس نهادهای انقالبی فرهنگی دهه اول انقالب
علیرضا حدادی | 1محمد جبارپور  | 2سید محمدرضا دادگستر

سال اول

3

پاییز 2042

چکيده
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران در زمره آن دسته از رویدادهای بزرگ قرن بیستم میالدی قرار م یگی رد
که به صورت همزمان دارای مؤلفههای محوری و اثرگذار سیاسی و فرهنگ ی اس  .ای ن انق الب
منج ر ب ه وح ورت فراگی ر در زمین ه فرهنگ ی جامع ه و نم اک رامران ی ای ران ش د و مؤلف هه ای
هوی.بخش بدیل را که برخاسته از م ذه

و یع امامی ه ب ود در س ار .سیاس  .ک ور مر ر

ساخ .یای از پیامدهای این وغییر فرهنگی نهادسازی ب ود ک ه ن و ی مداخل ه فع او و پای دار در
روزه سیاستگذاری فرهنگی محسوب میشود نیروهای انقالبی ونها به وغییر ارزشها و ورجیح ات
ا ضای جامع ه و اص ال نهاده ای رس می دی وانس ارری اکتف ا ناردن د آنه ا در و وو ری ات
جمهوری اسالمی ب هوی ژه در ده ه اوو ش الگی ری در قال

نهاده ای فرهنگ ی بس یج ش ده و

ارزشهای برآمده از گفتمان انقالب اسالمی را در روزههای مختلف فرهن

نمی ر رس انه وللی غ

دینی دیپلماسی فرهنگی و پیگی ری کردن د ای ن موض و را م یو وان والش ی در س ار .ر ل
م االت و چالشهای ک ور با نگاهی مسئلهمند و برآم ده از می راث دین ی و یع امامی ه دانس .
والشی که ملتنی بر نگاهی انتقادی نسل .به رویارد نماک دیوانسارری رژیم پی ین در قل او ر ل
مسائل بود و نهادسازی را محور اصلی اجما نمر بین نیروهای انقالبی در زمین ه خ دم .ب ه م ردک
وعریف میکرد
وأسیس نهادهای فرهنگی در نسل .وثیق با ملحث سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اس المی
قرار دارد دو جنله اصلی سیاستگذاری فرهنگی لارت اس .از پرداختن به مسائل فرهنگی آشاار
و ونمیم ارولاط با زمینههای موثر فرهنگی به هم ین دلی ل سیاس  .فرهنگ ی ب ه معن ای ارزشه ا و
اصوو هدای.کننده در امور فرهنگی و نماد ارزش ها و نمارت بر اقدامات و امور فرهنگی اس .بر
این اساس سیاستگذاری فرهنگی امری فراو ر از اوخ او و اج رای وص میمات فرهنگ ی ب رای ام ور
روزم ره اس  .و در ارول اط ب ا می راث فرهنگ ی و ف ردی جامع ه در و وو و اریخ ق رار
م یگیرد(اص النزاده  )88 :4931ب ه لح اا و اریخی مداخل ه دول  .در فرهن

از دوره

ناصرالدینشاه و اصالرات وی آغاز میشود با وأسیس بلدیه امنی .معنایی فراور از امنی .جانی و
سیاسی پیدا کرده و مفهوک امنی .اجتما ی نیز در روزه فعالی.های دول  .و اختی ارات ر اکمیتی
قرار میگیرد از این دوره وا پایهریزی نخستین سن
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پهلوی مررله جنینی دخال .دول .در رصه فرهن

اس .اما سرآغاز سیاستگذاری فرهنگی در

ایران در دوره رضاشاه اس .که دخال  .دول  .در ریر ه فرهن

ب ا جه ی ر داکرری ب ه او

م یرس د و مف اهیم و ای دهه ای جدی دی برس اخته م یش ود از جمل هی ای ن ای دهه ا لارون د از
فرهن

سازی (ووس دول ).کنترو فرهن

فرهن

بهمرابه رصه وربی .کادر و نیروی نخله نماک راکم در دوره پهل وی دوک در س او 4911

شمسی اولین سند باردستی سیاس .فرهن
وصوی

فرهن

ب همراب ه رص ه اص لی سیاس  .و رص ه

ووس شورای الی فرهن

و هن ر وهی ه ش ده و ب ه

محمدرضاشاه میرسد که ملنای وصمیمگیریهای کالن فرهنگی در ساوهای بعد از آن وا

پیروزی انقالب اسالمی قرار میگیرد(مقتدائی و ازغندی )39 :4931
با فروپاشی و سقوط نماک شاهن اهی پهلوی نیروهای انقالبی در روزه اجتما ی و فرهنگی با 9
میراث چالشبرانگیز باقی مانده از دوران گذشته روبرو بودن د 4 :نی روه ای فرهنگ ی و اجتم ا ی
ش امل بخ ی از نویس ندگان هنرمن دان روش نفاران غ ربگ را و ش ر گ را و  3نه اده ا و
ساختارهای فرهنگی و اجتما ی مانند رادیو و ولویزیون دان گاهه ا و مراک ز آموزش ی بنی اده ا و
س ازمانه ای فرهنگ ی اجتم ا ی مرلو ات س ینماها مراک ز فح ا و منا رات و  9بقای ا و
بازماندههای ارزشهای فرهنگی فاری و اجتما ی که پیامد نماک وربیتی و فرهنگی دوران گذش ته
بودند مانند فرهن
مماهر فرهن
فرهن

فاف و رجاب ضدی .با دین مخالف .با فرهن

سنتی و بومی اس تفاده از

و س لز زن دگی غرب ی و ( اقلتی  )4111پ س از پی روزی انق الب اس المی

به نوان یای از وامل زیربنایی در اروقای کیفی  .زن دگی انس انه ا و زیس تن ملتن ی ب ر

اندی ه مرر شد که میووان به نوان روزهای ب رای مواجه ه ب ا چ الشه ای پی ین ووج ه نم ود
بنابراین پس از انقالب اسالمی مهمورین کارکرد مورد انتمار از فرهن

انتق او پی اک انق الب ب ه

مردک و رفظ و ورویج ارزشهای ناب اسالمی و انقالبی بود(اصالنزاده  )31 :4931بر این اساس
غای .نمم جدید جایگزینی ارزشها نهادها و نیروهای نو و مورد قلوو اکرری .مردک با ارزشها
نهادها و نیروهای پی ین بود با ووجه به شاخصهای نماک جمهوری اسالمی سیاستگذاری فرهنگی
به دنلاو وحقق ایدهها و آرمانهای وار و رفظ فرهن

ارزشی و مورد وأیید نماک اس.

در اصوو سیاس .فرهنگی جمهوری اسالمی ای ران سیاس  .فرهنگ ی هم ان وواف ق رس می و
اوفا نمر مسئورن در و خیص ودوین و وعیین مهمورین اص وو و اولوی .ه ا در جه  .ررک .
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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فرهنگی اس .لذا سیاس.های فرهنگی اصوو راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجمو ه الئ م و
ن انههایی اس .که مسیر ررک .فرهنگی جامعه را ن ان م یدهد(ش ریفی و فاض لی )18 :4934
هدف سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ای ران به رهگی ری از ظرفی .ه ای برخاس ته از
ماهی .اسالمی راوم .در راستای رل مسائل روزه فرهن

اس .نو نماک سیاسی نفوو لمای

دینی رهلران سیاس ی و همچن ین مرالل ات دین ی م ردک از راوم  .هم ه واملی هس تند ک ه ب ر
سیاستگذاری فرهنگی وأثیرگذارند همچنین باید به وأثیرپ ذیری سیاس .ه ای فرهنگ ی از ش رای
بینالمللی و گفتمانهای رایج ه ر ص ر نی ز ووج ه کرد(کاون د و کاون د  )4981ب ر اس اس س ند
مهندسی فرهنگی ک ور میووان نتیجه گرف .که هسته مرکزی نماک فرهنگی جمه وری اس المی
راهلری فرهنگی وح .هدای .وری .فقیه اس .و همه چیز در ای ن سیس تم فرهنگ ی وام دار ای ن
مفهوک اس .محور اصلی بحث فرهن
فرهن

در میان صحل.ه ای ام اک خمین ی(ره) مل ارزه و پ اریش

غربی و بازگ  .به اسالک ناب محم دی م دنمر راکمی  .سیاس ی اس (.ابراهیمآب ادی و

محمدی  )4931از دیدگاه اماک خمینی(ره) اگرچه دول .در سیاس تگذاریه ای فرهنگ ی نق ش
مؤثری دارد اما این نقش در وعامل با مردک صورت م یپ ذیرد در منموم ه فا ری ام اک م ردک در
سیاستگذاریهای فرهنگی و روزه فرهن

مومی نقش فعالی ایفا میکنند بنابراین سیاستگذاری

فرهنگی راصل وعامل دول .و مل .اس .در صوروی که سیاستگذاری یزورفه بوده و در وعامل
با مردک نلاشد برنامهها و سیاس .ه ا شاس  .م یخورن د ام اک خمین ی(ره) نی ز وم اک برنام هه ا و
سیاس.هایی که مردک در آنها نلاشند را غیر ملی میدانس تند و معتق د بودن د ک ه ه یچ سیاس تی
بهویژه در روزه فرهن

موفق نمیشود مگ ر آنا ه ب ا وواف ق و م ارک .م ردک و ول ق نیازه ای

اساسی آن ها باشد مؤلفههای مورد وأکید اماک خمینی(ره) در رصه سیاستگذاری فرهنگی لاروند
از خودباوری ا تماد به نفس قانونگرایی م ورت با مردک(مردکگرایی) ووجه به ملانی اسالمی و
کرام .انسانی(خانمحمدی )91 :4981
وحورت ساختاری ناشی از انقالب دو صورت داشتند -4 :نهادهای وأسیس ی  -3وغیی ر بنی ادین
در نهادهای موجود(ویژه  )13 :4983در برهه رساس پس از انقالب ضرورت وجود و ایالوی با
نوان «نهادهای انقالبی» در جه .پاسداری از انقالب اسالمی و محقق ساختن اهداف آن ارساس
میشد وعلیر نهادهای انقالبی اولین بار در س او  4918و ض من «ریح ه ق انونی الح اقی ب ه ریح ه
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قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محی مس ا د ب رای رش د نهاده ای انق الب در وزاروخان هه ا و
بانزها و موسسات و شرک.های دولتی» ووس شورای انقالب به کار گرفته شد اما اول ین اق داک
برای وعیین جایگاه قانونی این نهادها در ساختار اجرایی و مدیریتی ک ور مص وبه ش ورای انق الب
بود(رسینیپور اردکانی  4983ص  )18ول ق وعری ف مجل س ش ورای اس المی در جلس ه لن ی
 4911/3/41منمور از نهاد انقالب اس المی وار د س ازمانی م خص ی اس  .ک ه پ س از پی روزی
انقالب اسالمی بر اساس ضرورتها و نیاز انقالب اسالمی بنا به فرمان ولی فقی ه و ی ا ب ه ابتا ار و
اراده مردک به صورت خودجوش ایجاد گردیده و سپس به وور مستقیم ی ا غیرمس تقیم م ورد وأیی د
رهلری شورای انقالب و یا مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و یا در اجرای قانون اساسی بع د از
انقالب وأسیس گردیده اس( ».ریح ه ش ماره  11311م ور  )4911/44/43ای ن وعری ف پ س از
ایجاد بسیاری از نهادهای انقالبی ارائه شد و نو ی وعریف پسینی بود که صرفاً به دنلاو شفافسازی
ردود و دامنهی این نهادها بود
در فضای ابتدای انقالب رضور چند گفتمان قدرومند قابلشناسایی اس .که به انحاء مختلف
روی نهادها اثرگذارند در ادامه به اختصار به هدف اص لی ه ر ک داک از ای ن گفتم انه ا پرداخت ه
م یش ود گفتم ان امنیت یه ا ک ه ب ه دنل او ج رک انگ اری رخ دادهای مختل ف هس تند گفتم ان
اندی هورزان که با استفاده از ملانی اسالک به سخنرانی و روشنگری م یپرداختن د گفتم ان ص نع.
فرهن

که فرهن

وجاری و مصرف گی ه را هدف خود قرار داده و مسیر خود را وی م یک رده

اس .گفتمان روشنفاری که شلاه وولید محصوو را هنوز در اختیار دارند این شرای م االوی
را برای وأسیس نهادها ایجاد میکند از جمله برخی م االت درون ی -4 :نل ود اف رادی ک ه نگ اه
اسالمی و غیرغربزده به نهادها و فهم ومدنی از ایج اد ای ن س اختارها و نهاده ا داش ته باش ند -3
وجود جریان غربگرا که بنا به لم غربی و ولقی از سازمان و نهاد و معنای نم م م یخواس تند ب ه
مدو جهانی بپیونند و یا با پذیرش ظاهری باورهای اسالک فقاهتی به نماک رامرانی نفوو ک رده و ب ا
این الگو از نهادسازی به ملارزه بپردازند این م االت با ث شد که کارکرد ومدنسازی به خوبی
در میدان رامرانی و سیاستگذاری نهادها اج را ن ود همچن ین برخ ی م االت بیرون ی نی ز ب ر
دشواری امر میافزود  -4ورور گروهزهای معان د  -3دف ا از ک ور در براب ر رم الت را
پیامد مهم این دو رویداد از دس .رفتن شخصی.های کلیدی و کادرهای اص لی انق الب اس المی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بود از منمر رویارد نهادمحور میووان اینگونه وحلیل ک رد ک ه ن و ی انح راف نه ادی ب هوق و
پیوس .و اشخاص در موضع اولوی.دار نسل .به نهادها قرار گرفتند وا ریات نهاده ا را در فض ای
بیثلات و پرمخاوره ک ور وضمین کنند در این وضعی .میووان این ارتم او را و ر ک رد ک ه
هوی .نهادها به وابسته به مسئورن و اشخاص وعریف شد و از آرمانهای ومدنی فاصله گرف  .ب ا
این نگاه میووان در مورد ورورات نهادی ووضیحاوی داد که اگر یز نهاد بعد از مدوی انحص اری
شده اس .دارای یز موضع سیاسی ب وده و ن ه ص رفاً مس ئلهای فرهنگ ی م دیران نهاده ا معتق د
میشوند که اگر ایده نهاد در اختیار گروه مقابل قرار گیرد ک ور را وحویل ای ان داده اس .و لذا
نو ی از ونمیمگری را انجاک میدهد چرا که جمهوری اسالمی در معرض وهدید قرار دارد با ای ن
راو این اد ا صرفاً یای از انوا رویاردهای پرداختن به وحوروی از ای ن دس  .اس  .ک ه نقر ه
قوت آن را میووان در پرداختن به لل ضعف نهادی و سازمانی نهادهای انقالبی و وابستگی آنها
به هوی .مدیران و موسسانشان جس.وجو کرد
مسئله دیگر قدرت یافتن بازار و سرمایهداری در مقابل نهادهاس .یعن ی نهاده ای فرهنگ ی از
جایی به بعد کم میآورند پیوند رورانی .و بازار در استمرار مدیریتی غال

نهادها خ ود را ن ان

میدهد این پیوند در ادامه خود را به شال پیوند بروکراتها و بخش خصوصی ن ان میده د در
برخی سازمانها که با این صورتبندی قابل م اهده نیس .به صورت پنه انی هم ین اوف ا افت اده
اس .مانند سازمان وللیغات ک ه بخ ی از بودج ه خ ود را از وری ق ص ادرات کاره ای زینت ی و
ائتالفهای رامی همچون مؤولفه بدس .میآورده اس .اهمی .این امل در و ریح این واقعی .
قابلووجه اس .که نهاد انقالبی فرهنگی بهصورت ظ اهری ب ه ری ات خ ود در س ار .رامران ی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ادامه داده اما در باون از مأموری.ه ا و اه داف اولی ه خ ود دور
شده اس.
منرق وأسیس نهاد در اوو انقالب ملتنی بر ا تماد مرلق اس  .ه ر گروه ی دس  .ب ه ائ تالف
میزدند نهاد انقالبی ایجاد میشده اس .چون ا تماد میووانس .نهادهای میانجی را به خ کرده
و نهادهای واس را ایج اد کن د ب ه ن وان نمون ه ابت دای انق الب  9ی ا  1س پاه داش تیم اللت ه ام اک
خمینی(ره) ابتدا ملتنی ب ر ا تم اد م ل م یکردن د و س پس بع د از دو س او ب ازرسه ایی ارس او
میکردند و دادگاه ویژه به مسائل رسیدگی م یک رد ل ذا س ازوکار درون ی م دیری .ای ن نهاده ا
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پیچیدگیهای بسیاری دارد اما این ا تماد امروزه جای خود را به بروکراسی و سازوکار کنترل ی و
نماروی و مجوزدهی پر پیچ و خم داده اس .مؤلفه ا تم اد ک ه منج ر ب ه ائ تالف و مردم ی ب ودن
میشد کمرن

شده اس .این امل نیز در راستای و ریح وضعی .ریات در ین وه یش دن از

کارکردهای اصیل قابلبررسی اس.
رزک به وکر اس .وفایز روزه فرهن

از سایر روزهها در ابتدای انقالب ممان اس  .ک ار

بسیار دشواری بنمای د چراک ه ش رای وی ژه انق الب و ماهی  .نهاده ای انقالب ی التق اط ارزش و
فرهن

در سایر روزههاس .اما این وفایز به لحاا ا تلاری و قرارداد بیرونی لحاا شده اس.

بيان مسأله
انقالب اسالمی ایران پدیدهای نوظهور در صر مدرن محسوب میشود که چ مان متفا ران
لوک انسانی و اجتما ی جهان را به خود خیره ساخ .ایدۀ ام اک خمین ی(ره) ب رای اداره راوم .
ووس فقیه جامعال رای

که از مدتها قلل نضج گرفته بود با وحقق واریخی انقالب اسالمی هر

چه سریعتر به سم .میدان آزمون پیش رف .میووان اد ا کرد که قری

به اکرری .اندی ادههای

بینالمللی و اندی مندان جامعهشناسی سیاسی جهان بمرابه داوری ن اظر منتم ر بودن د نت ایج مل ی
وفاری را م اهده کنند که خود را بدیل وفار ورلی .شده انس انمح ور و س اورر غ رب و ش ر
می دانس .رقاب .سخ .مینمود چرا که وامل معرفتی چون نمریات متراکم و متن و فیلس وفان
سیاسی صر روشنگری و المان لوک انسانی جدید در مورد رامرانی و وامل غیرمعرفتی چ ون
شاس .کلیسا و انقالب لمی و انقالب صنعتی و هژمونیِ ایجاد شده پس از جن

جه انی دوک و

جه انیش دن هم ه و هم ه نوی د پای ان و اریخ و دک اما ان انقالب ی ن وین در ارائ ۀ ای دئولوژی
جهانشموو را میداد
لیلراو دموکراسی آمریاا مهمورین الگوی ووسعه ک ورهای پیرامونی بوده و ونها راه نوس ازی
جهانسومیها در پیروی از سیاس.های خنریسازیشده و ارزشزداییشدۀ راکمی .قانون دانس ته
میشد در چنین فضایی دا یۀ ایجاد الگوی راوم .ارزشی ووس اماک خمینی(ره) یادآور وم اک
هماوردوللیهای سنتی یا قرون وسرایی ولقی میشد که ساوها به ن وان ام ل انحر اط وم دنی و
دشمن لم و ووسعه از آن یاد شدهبود «ووسعۀ ملتنی ب ر ای دئولوژی دین ی» برچس لی ب ود ک ه ب ه
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ونهایی قادر بود از پیش شاس .خوردن ایدۀ نماک اسالمی و باقی ماندن در س رح ش عار و کلی ات
انقالبی را اثلات کند
ونها راه برونرف .از ای ن وض عی .و ومهی د ش رای ر دود اما ان نم اک دین ی و الش ب رای
پایهریزی و وأسیس نهادهایی بود که در ین رالی که برآمده از ایدۀ دینی باشند بتوانند کارآمدی
خود در رصه مل را نیز ووجیه کنند اماک خمینی(ره) به نوان راهل ر انق الب م تفرن ض رورت
این مهم بوده و والش داشتند در ده ساو راوم .خود به انحای مختلف از ایدۀ اجمالی اما ان و
ضرورت لم دینی به وحقق نهادسازی دینی ررک .کنند نفس انقالب اسالمی نی ز وح ولی غی ر
معرفتی در الَم ایجاد کرد که در دهۀ  4911از اوهان وا ا یان به سم .ضرورت و وسریع وا وین
نهادسازی دینی ررک .میکرد بر این من واو مجمو های از نهاده ای انقالب ی و ایل ش د ک ه
راوی موفقی.ها و ناکامیهایی بود این منرق نهادسازی از مل انی وفا ری انق الب اس المی من تج
شده و در سازمانهای روزههای گوناگون امنیتی فرهنگی سیاسی اجتما ی و اقتصادی ینی .و
وجلی یافته اس .برای مرالعه واریخی وجربه زیسته انق الب م یو وان نهاده ای مختلف ی همچ ون
کمیته و سپاه را که کارکرد فرهنگی نیز داشتند مورد بررسی قرار داد اما مأموری .اصلی برخی از
این نهادها بی تر در روزه امنیتی یا سیاسی و اجتما ی بوده اس .برای این پ ژوهش نهاده ای زی ر
در ر وزهه ای فرهنگ ی انتخ اب ش ده اس  -4 .ش ورای الی انق الب فرهنگ ی  -3س ازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی  -9سازمان وللیغات اسالمی  -1سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی

 -1مرکز رسیدگی به امور مساجد
مسئله پژوهش راضر بررسی دیرینهشناسانه نهادسازی انقالب اسالمی در دهۀ ابت دایی وأس یس
آن با ومرکز بر خردهنماک فرهن

اس.

وأکید امروزین مراجع رسمی و غیر رسمی مختلف بر ض رورت وم دنس ازی ب دون برداش تن
گ اکه ای پی ین همچ ون نهادس ازی کوش ی ق یم اس  .چ را ک ه س اخ .وم دن دارای
پیشنیازهایی از جنس وعیّن انضمامی وفار و فرهن

ب وده (بیگ دلی  )19 :4934و رزک اس  .ب ا

ووجه به ملادی فاری انقالب اسالمی مرارل نیل از وضع موجود به وضع مرلوب در ریۀ میانبرد
و نهادهای واس وراری شود نمریات متع ددی در ر وزه ل وک انس انی و اجتم ا ی ای ن مه م را
گوشزد کردهاند که این نهادها هستند که نقش اصلی را در ووسعۀ اجتما ی و نم اکس ازی بر ه ده
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دارند( جماوغلو و رابینسون  )33 :4938همچنین فلسفۀ سیاسی رامرانی در وات خود دا ی هدار
وحقق خیر مومی اس .که این مهم مقتضی فراروی از امر فردی به امر جمعی اس  .ل ذا رهل ران
هر انقالب پس از پیروزی آن وارد گاک دوک شده و به دنلاو استقرار نمم سیاس ی جدی د و نی ل ب ه
ایجاد سازمانهایی اجتما ی هستند که با وعریف خویش از خیر مومی ووان رمل ووسعۀ کیف ی
و وربی .معنوی مردک را در ابعاد اثرگذاری کالن داشته باشند
بررسی ظرفی.های ومدنی و نهادسازی انقالب اس المی در ده ه  4911شمس ی از رص هه ای
مهم مرالعاوی اس .که میوواند برای برنامهریزیهای استراوژیز و مرالعات آیندهپژوه ی درب اره
انقالب اسالمی مفید باشد این پژوهش از یز سو موج

درك صحیح از نقاط ض عف و ق درت

انقالب شده و شناسایی بهتر چالشهای پیش روی انقالب در مسیر بنای ومدنی نو و متفاوت را در
پی خواهد داش .از سوی دیگر همین شناسایی به نوب ه خ ود ب رای برنام هس ازی اس تراوژیز در
روند رو به رشد و وااملی ادارۀ ک ور نقش بهسزایی را ایفا خواهد کرد همچنین در صورت دک
انجاک چنین پژوه ی اماان بازشناسی مسیر صحیح انقالب و فرص .وأثیرگذاری بر وحورت منرقه
از دس .میرود
مسئورن و ا ضای هر یز از نهادهای انقالب اس المی نی ز در و وو زم ان از اهمی  .آرم انی
وأسیس آن نه اد فاص له گرفت ه و دچ ار روزمرگ ی ش دهان د ابت دای انق الب و ده ه  11نی ز دک
خودآگاهی نهادها به منحصربفرد بودن ان و اماان واریخی پیشروی ان س ل
کوواه مدت و موقتی داشته باشند و گاهی متعاق

ش ده ب ود نگ اهی

همین نگاه و شرای متعدد دیگر به زودی منحل

شوند ناته دیگری که ووجه به آن ضروری اس .نقش امل دک خودآگاهی نهادهای انقالبی از
ظرفی .منحصربهفردی بود که کس

کرده بودند این امر در نهای .با ث ش د و ا آنه ا در مقاب ل

اصرار نیروهای سیاسی بدیل به انح الو ب ه بهان ه اف زایش کارآم دی در نهاده ای سیاس ی رس می
مخالفتی جدی نداشته باشند

پرسشهای پژوهش
وجربهنگاری واریخی دارای ویفی از موارد کیف ی و ا شناس ایی الگوهاس  .در قر

کیف ی

محقق صرفاً به دنلاو روای .کردن و معناداری اس .وی به دنلاو خلق مف اهیم و ایج اد معن ا ب رای
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آن هاس .مانند مرگآگاهی وجربه مدافعان سالم .ک ار رفی ق ای ن س ر وی ف ب ه روشه ای
پدیدارشناسی نزدیز اس .اما سر دیگر ویف به دنلاو شناسایی الگو و سازوکار درونی پدی دهه ا
هستند پژوهش راضر به دنلاو شناسایی الگوی وأسیس نهادهای انقالبی آن هم با استفاده از شرای
زمینهای و واریخی و پیرامونی اس.
پرسش اصلی پژوهش :ایده اصلی زیربنایی الگوی نهادسازی فرهنگی انقالب اسالمی چیس.؟
پرسش فر ی پژوهش :وجربه زیسته نهادهای وأسیسشده فرهنگی در دهۀ  4911در ریه اندی ه
مسئورن ملارد سیاس.ها قوانین و برنامهها و ساختارها شرای واریخی و اجتما ی چیس.؟
منرق نهادسازی فرهنگی در اندی ه اماک خمینی(ره) چیس.؟

روش پژوهش
وأخیر در ور ریزی وقنینی و پسینیبودن وعریف رسمی نسل .به برس اختهش دن وجرب ه زیس ته
وأسیس نهادهای انقالبی در ساخ .جامعه ایرانی پساانقالب راای  .از آن دارد ک ه وحلی له ای
واریخی در ولیین و فهم چگونگی وأس یس نهاده ای انقالب ی م یووانن د کارآم دور از وحلی له ای
برخاسته از ادبیات رقو

مومی باشند روش وحقیق مقال ه در زم رۀ روشه ای کیف ی و از ن و

ووصیفی وحلیل ی اس  .اب زار گ ردآوری اوال ات :کتابخان های و خلرگ انی و روش گ ردآوری
اوال ات گلول ه برف ی اس  .روش وحلی ل وحلی ل ثانوی ه و فراوحلی ل و چ ارچوب وحلیل ی
ولارشناسی فوکو و جلر بولی اس.
جه.گیری این پژوهش نسل .به ایدۀ نهادسازی رویارد جامعهشناسی و اریخی اس  .ب رای
شناسایی و صورتبندی گفتمانهای دخیل در نهادسازی فرهنگی میووان از شیوۀ فوکو بهره برد
از نمر فوکو گفتمان مت ال از وعداد محدودی از گزارههاس .که بت وان گروه ی از ش رای رزک
برای وجود آن را وعریف کرد این ورکی

قا دهمند گزارهها در ضمن معنادار کردن جهان خود

در کار محدود کردن اماان معناداری اس .و از این ریث با آنچه وب ر «س نخ آرم انی» م ینام د و
ام ری «ب یزم ان» اس  .وف اوت دارد گفتم ان خ ود پ ارهای از و اریخ اس  .و مح دودی.ه ا
وقسیمبندیها وحورت و صورتهای خاصّ زمانمند خود را وحمیل میکند (فوکو )481 :4933
نخس .فوکو گفتمان را امری خودسامان و مستقل از امر اجتما ی میدانس .و در پی یافتن راه ی
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بود که اماان درك وغییرات یا انقرا ات معرفتی را فراور از آگاهی املین واریخی و بدون ارجا
به غای .از پیش وعیین شده بده د(کچویان  )11 :4983ام ا بع دور ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه ام ر
گفتمانی جز با امور غیرگفتمانی فهمیده نم یش ود گفتم انه ا وغیی ر م یکنن د و ای ن ن ه وغیی ری
درونلود بلاه ناشی از دخال .امر اجتما ی به معنای اک و «قدرت» ب ه و ور خ اصّ اس  .مح ور
اصلی کار فوکو در وحلیل گفتمان شناسایی «گزاره» یا «رام» اس .و بدین وروی

او در بررس ی

ارااک و گزاره ها چهار نصر اصلی را مدنمر قرار میده د« :ور دت موض و ارا اک» «ور دت
شیوه بیان ارااک» «وردت نماک مفاهیم ارااک» و «وردت بنی ان نم ری ارا اک» ک ه در کن ار ه م
صورتبندی یز گفتمان را شال میدهند (ر ك :دریفوس و رابینو )418-498 :4918
در این پژوهش با اواا به گزارهها و ارااک مربوط ب ه نهادس ازی در مقر ع زم انی ده ه 4911
گفتمانی شناسایی میشود که در جریان اقتصاد و فرهن

مل کرده اس .افزون بر آن با وایه بر

اسناد به شناسایی روندهای واریخی مؤثر بر پیدایی این گفتمانها در دوره پس از انق الب اس المی
پرداخته میشود
همچنین از جمله خالقان هو رین ش یوهه ای و اریخیِ بررس ی پدی دهه ا جه .گی ری فوک وییِ
دیرینهشناسی اس .می ل فوکو( 4381-4331ک) به دنلاو نگارش واریخ اکن ون اس  :.او مس ئلهای
در زمان راو دارد که برای یافتن پاسخِ آن به واریخ برمیگردد راهلرد دیرینهشناسانه او برای این
کار یافتن از «درجه صفر» از وریقِ ق رفتن در واریخ اس :.ک ف نخستین ظهورات یز ایده یا
یز پدیده بر روی صحنه واریخ(بنگرید به :فوکو  4984الف )4-1 :هدف او از یافتنِ ای ن لحم ه
واریخی ن ان دادنِ یز نقره در واریخ نیس .از قضا او در صدد برمالکردنِ جریان واریخنگ اری
سنتی مرسوک اس .که وصور میکند با شناسایی یز شخص یز واقعه یز ل .یز ماان ی ا
یز لحمه زمانی معین ووانسته اس .نحوه پیدایی آن ایده یا پدیده را ووضیح ده د پ س از ی افتن
نخستین ظهورات اکنون سؤاو فوکو این اس .که این ایده چگونه اماان ظهور پیدا کرده اس .؟
این ایده میووانس .مرر ن ود ام ا ظه ور یاف  .چگون ه؟ چنانا ه گفت ه ش د فوک و ب رخالف
واریخنگار سنتی درصدد اس .از وریق کنار هم نهادن مجمو های از نیروها و روندهای ناهمگون
و متارر نحوه پیدایی آن ایده یا پدیده را ووصیف کند در واقع برای او هر ایده برآیندِ اثرگذاری
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مجمو های از نیروها و رواب اس .که واریخنگاری سنتی با وقلیل آنها به ی ز لحم ه ی ا نقر ه در
واریخ آنها را نادیده میگرف.
کار محقق دیرینهشناس آشاارساختنِ روندهای پیچیده ناهمگون و گاه متضادی اس .که ب ه
ظهور ایده کمز کردهاند در سومین گاک دیرینهشناس باید ن ان دهد که اولین صورتبندی این
ایده در زمان ظهورش چه بوده و چگون ه مر ر ش ده اس ( .بنگری د ب ه :فوک و  4984ب 11 :و
 )99 :4933بدین وروی

شیوه کار این پژوهش نیز روشن میشود :این پژوهش بر شناس ایی درج ه

صفر پیدایی ایده نهادسازی فرهنگی متمرکز شده و ن ان میدهد که این ایده برآیند چه نیروه ا و
روابری اس .و اولین صورتبندیهای آن به چه وروی

بوده اس.

پرسش اینجاس .که دیرینهشناسی و ولارشناسی دو روش وحقیق متفاوت هس تند ی ا مام ل؟.
در این زمینه باید به چرخش زبانی و وعیین نسل .نمم اجتما ی و نمم گفتمانی ووج ه نم ود دوره
اوو فوکو :اواا بر ک ف قوا د درون گفتمان و دوره دوک ریات فاری فوکو :اهمی .نق ش ام ور
غیرگفتمانی بود دیرینهشناسی به دنلاو انرلا نمم اجتما ی بر نمم گفتمانی اس .اما ولارشناسی به
همزمانی نمم اجتما ی و نمم گفتمانی و شناسایی وأثیر امور غیرگفتمانی در ش الگی ری گفتم ان
میپردازد در واقع ولارشناسی لارت اس .از دیرینهشناسی(شناسایی گفتمانها) به الوه وحلی ل
وأثیر امور غیر گفتمانی بر گفتمانها
لذا همچنین میووان از روش ولارشناس ی ب رای فه م منر ق نهادس ازی ده ه  4911به ره ب رد و
گاکهایی همچون شناسایی مسئله سوابق موضو شناسایی درجه صفر ک ف گفتمانه ا وحلی ل
گسس .وحلیل ولار وحلیل وصادف وحلیل قدرت وحلیل مقاوم .نقد ر او را ب ه وروی

اج را

نمود(کچویان و زائری  )38 :4988ووضیح اجمالی این گاکها به شر زیر اس.
ردیف

گام

0

شناسایی مسئله

2

سوابق موضوع

فراروی از نظریههای تأییدکننده یا ذاتگرایانه

شناسایی درجه

بازگشت به عقب تا جایی که تصور از پدیده وجود ندارد اولین صورتبندی از

صفر

پدیده

6
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توضيح

ردیف

گام

4

کشف گفتمانها

5

تحلیل گسست

تمرکز بر نقاط تغییر مسیر ،صورتبندی جدید از پدیده ،گسستگی یا پیوستگی

3

تحلیل تبار

ریشه پدیده در نیروها و عناصر متعدد و نه تقلیل به علت معین واحد

7

تحلیل تصادف

8

تحلیل قدرت

9

تحلیل مقاومت

01

نقد حال

بازگشت از نقطه صفر به حال توجه به موضوعات ،فاعلهای شناسایی ،مفاهیم و
استراتژیها

دخالت پشامدها و اتفاقها در وقوع پدیده ،امکان تغییر در مسیر معمول یک
گفتمان
نه چندان منفی و سلبی و سرکوبگر و متمرکز در دولت ،تحلیل روابط قدرت ،در
گرد

میان الیههای مختلف مرد و حاکمیت

تراکم متفاوت در شبکه روابط قدرت ،گفتمان حاشیهای و هرتدوکس برای
جلوگیری از انقیادطلبی جریان مسلط
زیر سوال بردن وجه طبیعی ،نقد و افشای حال ،ذاتی نبودن مناسبات اجتماعی
موجود ،تصور تازه از پدیده

ووجه به این مهم ضروری اس .که روش ولارشناسی ریزبینیهای بسیار زی ادی دارد ووج ه ب ه
وجهی از واریخ اس .که واکنون آشاار نلود اس .لذا نیازمند مرالعات واریخی مفص ل و ملس وط
اس .همچنین استفاده از کلمات کلی و الگویی در دیرینهشناسی و ولارشناسی کار دقیق ی نیس .
لذا روش اصلی کار را مرالعه واریخی قرار میدهیم
در ادامه برای جمعبندی و شناسایی الگوی نهادسازی از روش جلر بولی استفاده شده اس .در
این روش زمینههای نزدیز و لل ا دادی شالگیری هر یز از پدیدهها ک ف و انتزا شده و
وجود یا دک آن با شرای وا وین پدی ده دیگ ر مقایس ه و بررس ی م یش ود(نز ج ان ف وران و
اسااچپل) مقایسه یز ابزار مهم روششناختی در راستای ارائه وحلیلی واریخی اس .دورکیم ب ر
این باور بود که جامعهشناسی مقایسهای نه یز نو خاص از جامعهشناسی بلاه خود جامعهشناسی
اس(.دورکیم  )411 :4383وجود م وانعی نمی ر دک اما ان کنت رو وم اک متغیره ا و مالرم ات
اخالقی در مورد آزمایشهای انسانی با ث شده و ا یا ی از راهه ای اص لی ب رای درك زن دگی
اجتما ی انسان از وریق م اهده مقایسهی رویدادها و امور برای درك شلاه.ها و وفاوتها باشد
وحلیل مقایسهای برای ک ف الگوهای لّی مهم راهگ اس .که این مقوله به افزایش غنای نم ری
آن منجر شده اس .این سلز از وحلیل در راو راضر در شاخههای روش ی گون اگونی در ل وک
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اجتما ی گسترش پیدا کرده که از جملهی مه مو رین آنه ا م یو وان ب ه وانی زه ای ملتن ی ب ر
رگرسیون اشاره کرد اما روش استفادهشده در مقاله راضر روش جلر بولی اس .که ب ر خ الف
وانیزهای ملتنی بر رگرسیون که بر هملستگیهای اجتما ی متقارن وأکید دارند راهی جایگزین
برای وحلیل دادهه ای ل وک اجتم ا ی اس  .ک ه ملتن ی ب ر نمری ه مجمو ه اس  .در ای ن روش
فرضیاوی مورد پرسش قرار میگیرند که پاسخ آنها بله یا خیر اس .از این جف.ه ای ارتم الی از
موارد مرالعاوی ارتمالی در جداولی سازماندهی میش وند ک ه ن ان م یده د آنه ا چق در دارای
شرای برقراری رابره لّی هستند روش جلر بولی که یای از روشهای وحلی ل مقایس های کیف ی
اس .ووس چارلز ریگن ( )4381ووسعه پیدا کرده و والش میکند وا الگوریم دووایی موجود در
ریاضیات را به لوک اجتما ی انتقاو داده و از آن برای ورلیق فرضیات با م وارد مرالع اوی اس تفاده
کند

پيشينه پژوهش
نهادسازی انقالب اسالمی جزو روزههای پژوه ی وازهوأسیس در جامعهشناسی واریخی اس .
و از این رو آثار موجود در آن دارای ضعفهای کمّی و کیفی نسل .به پژوهشه ای انج اکش ده
در دیگر روزههای جامعهشناسی و اریخی هس تند در راس تای مل انی نم ری وم دنس ازی مراک ز
وحقیقاوی متعددی همچون فرهنگستان لوک اسالمی قم دس  .ب ه پ ژوهش درب اره نم اکس ازی در
ومدن نوین اسالمی زدهاند (نز معلمی و جاجرمیزاده  )914 :4938و یا برخ ی ب ه ظرفی .ه ای
انقالب اسالمی در ومدنسازی و نماکسازی پرداختهاند(نز رشیدینژاد  )4931دیگرانی پیشور
آمده و در فرآیند پنج مررلهای وحقق کامل اهداف انقالب اسالمی(انقالب اسالمی نماک اسالمی
دول .اسالمی جامعه اسالمی و ومدن اسالمی) مرارلی چون دول .اسالمی را مورد ارزیابی ق رار
داده و الگوهایی چون دول .لوی را وضع مرلوب آن دانستهان د(نز محم دی مزر ی :4931
 )13همچنین برخی پ ژوهشه ا ب ر اهمی  .نهاده ای انقالب ی در پوی ایی انق الب اس المی وأکی د
کرده(نز فداکار لنگرودی  )11 :4934برخی دیگر به مقایسه وفاوت سلز ام اک خمین ی(ره) و
رهلری انقالب در سلز رهلری پرداخته و با ور مؤلف هه ایی کل ی چ ون ووج ه ب ه ارزشه ای
جامع ه بح رانه ای سیاس ی و ش رای زم انی خ اص در س یره مل ی رهل ران نمون هه ایی را در
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اجما سازی و نهادسازی به نوان مصدا مراو زدهاند(نز لیزاده سیالب  )334 :4938گروهی
از کت

مرجع نیز به جمعآوری پیاکهای اماک خمینی(ره) در مورد نهادها بس نده ک ردهان د و ن ان

میدهد که موفقی .نهادسازی انقالبی وارد زیادی مربوط به ووان مدیری .و ق درت رهل ری ام اک
خمینی(ره) بود(راضری )11 :4934
به صورت م خصور مقاله «ارائه الگوی نهادسازی در انقالب اسالمی بر اساس گفتمان ام اک و
رهلری» با وحلیل محتوای کمی و کیفی فرمایشهای اماک و رهلری و ورکی

آن با روش مص ارله

با نخلگان انقالب نتیجهگیری کرده اس .که در منموم ه فا ری ام اک و رهل ری رف

و اروق ای

ارزشهای اسالمی در نهادهای انقالبی بی ترین جایگاه را دارد مقولههای اصلی در روزه دکترین
نهادسازی انقالبی نیز نهادسازی با ووجه به نیازها و اقتضائات انقالب محور قرار دادن نهاد انقالب ی
بسیج در دفا از انقالب و قواک آن رفظ و اصال ودریجی سازمانهای راوم  .قلل ی رف ظ و
اروقای ارزشهای اسالمی در نهادهای انقالب ام ل و خ دم.رس انی ب ه مستض عفان و محروم ان
ووس

نهاده ای انقالب ی اس(.رض ایی و دیگ ران  )411 :4933مقال ه «وحلی ل ش یوهه ا و ابع اد

نهادسازی در روند ساخته شدن دول .پس از انقالب از منمر نهادگرایی و اریخی» اد ا ک رده ک ه
نخلگان انقالبی ایران در  9ساو نخس .پس از پیروزی انقالب (به نوان لحمه سازنده) در مواجهه
با بحرانهای پیشرو همچون درگیری جنا های قدرت ررک.های جداییخواه ق ومی و جن
وحمیلی و مقتضیات ایجاد نمم سیاسی نوین به نهادس ازی از پ ایین متوس ل ش دند ک ه نتیج ه آن
ایجاد نهادهای ووانمند در رمای .از رژیم سیاسی جدید (همچون وری .فقیه و شورای انقالب) و
استقرار و ورلی .نمم سیاسی نوین (همانند کمیت هه ای انق الب اس المی و س پاه پاس داران انق الب
اسالمی) بود(میرورابی  )91 :4931مقاله «بررسی وأثیر نهادسازی در ورلی .نماک جمهوری اس المی
ایران از منمر رهیاف .نهادی» به دنلاو بررسی نقش نهادسازی در استمرار انقالب اس المی و ایج اد
ثلات و مهار بحرانهای داخلی و خارجی در نم اک جمه وری اس المی ای ران اس(.اش رفی :4933
 )81مقاله «نهادسازی در سلز رهلری رضرت اماک خمینی» با روش وحلیل اسنادی ن ان داده ک ه
مؤلفههای ایدئولوژی و ارزشهای جامعه بحرانهای سیاسی و نیازه ای زم ان در نهادس ازی ام اک
خمینی(ره) وأثیرگذار بوده اس( .غفاری ه جین و دیگران  )19 :4111اث ر «فرهنگنام ه نهاده ای
انقالب اسالمی» معتقد اس .که ضرورتهای و ایل نهادها لاروند از وح وو کیف ی در نهاده ای
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رژیم واغوت و سو دادن آنها به سوی نهادهای انقالبی و اسالمی دگرگونی و وحوو کیفی در
سیستم اداری و راومتی و وغییر ماهی .همهی نهادهای رژی م پهل وی جل ران زواو و ی ا متالش ی
شدن برخی نهادها که به ل .ماهی.شان پس از پیروزی انقالب اسالمی از بین رفتند و رفع نق ص
موجود در و ایالت رژیم سابق برای وحقق اهداف انقالب اسالمی(مرکز اس ناد انق الب اس المی
)43 :4988
اما برای استخرا منرق نهادسازی از ملانی و وجربه زیسته بهوور ووأمان کمتر پژوه ی یاف .
میشود در این راستا پژوهشهایی والش داشتند وا پدیدههای فرهنگی مانند انقالب فرهنگ ی و ی ا
ای دۀ دان گاه اس المی را ب ا روش دیرین هشناس ی م ورد بررس ی ق رار دهن د(نز زائ ری و
محمد لیزاده  98 :4939و  )31 :4931همچنین ایدۀ گفتمانشناسی به سلز فوکو در روزههای
مختلفی سرریز شده اس(.نز کچویان  )311 :4981اما در م ورد دیرین هشناس ی منر ق وجرب ی
نهادسازی در خردهنماک فرهن

در دهه  4911هم به لح اا مل انی معرفت ی و ه م ب ه لح اا مل انی

غیرمعرفتی پژوهش مرولری یاف .ن د

مروری بر مطالعه تاریخی پنج نهاد فرهنگی
 .1شورای عالی انقالب فرهنگی
ستاد انقالب فرهنگی و در ادامه شورای الی انقالب فرهنگی وجلی اندی ه نهادسازی وم دنی
انقالب اسالمی در روزه رامرانی لمی و فرهنگی اس .شورای الی ابتااری سیاستی و برآمده
از رو سیاس.های کلی جمهوری اسالمی به نوان روزهای از اختی ارات رهل ری اس  .ک ه ب ا
استفاده از راهلرد ونمیم اسناد باردستی بلندمدت جامعه والش میکند آن را در مسیر درس  .ق رار
ده د و دوین اس ناد باردس تی در ر وزهه ای آم وزش الی و فرهن

م ومی و ایل

زیرمجمو ههای وخصصی وصمیمگیری در امور دان گاهه ا و نم ارت ب ر فض ای لم ی ای ران از
جمله ابزارهای شورای الی برای رضور موثر در وجربه زیسته دان گاه و فرهن

ایرانی اس .ک ه

با هدف رساندن ای ران ب ه ک وری نمون ه در ر وزه وم دن اس المی ص ورت م یپ ذیرد(زائری و
محم د لیزاده ( )11-43 :4931زائ ری و محم د لیزاده ( )31 :4939مرک ز اس ناد انق الب
اسالمی ( )431 :4988نوروزی ( )39 :4981وبگاه شورای الی انقالب فرهنگی )4938
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جدوو  4ولارشناسی شورای الی انقالب فرهنگی
شناسایی
مسئله
سوابق موضوع

مرجع سیاستگذاری ،تصمیمگیری و نظارت در حوزههای فرهنگ عمومی و آموز

عالی

ایده برنامهریزی ،ورود نهادهای علم و فرهنگ مدرن به ایران پس از جنگهای ایران و روس،
ایراد وضعیت تمدنی ناقص ،اندیشههای شکلگیری علم بومی

شناسایی

مسئله امنیتی تصفیه نیروهای وابسته به پهلوی و چپ در دانشگاهها ،پیا نوروزی اما در سال

درجه صفر

 58و اشاره به لزو تحول فرهنگی ،حکم تشکیل ستاد انقالب فرهنگی در سال 59

کشف

گفتمان هویت گرایی کشورهای پیرامونی ،ضداروپامحوری و علم بومی

گفتمانها
تحلیل

بازطراحی نهادی شورا و اضافهشدن اعضای جدید به آن از بدنه حاکمیت

گسست
تحلیل تبار

تغییر فضای فرهنگی ایران در دهه  71شمسی و خلق واژه تهاجم فرهنگی برای واکنش موثر
نسبت به آن

تحلیل تصادف

معارضه دانشگاه و شورا به دلیل بیگانهشدگی در حوزه فرهنگی و بحران اقتصادی

تحلیل قدرت

اختیارات باال و دامنه گسترده تصمیمگیری

تحلیل

نقد از سوی دانشگاهیان و متخصصان بهدلیل مداخله در استقالل دانشگاهها و ترویج علو

مقاومت

انسانی اسالمی بهمثابه مصداقی از یک شبهعلم

نقد حال

وضعیت بحران مشروعیت و ضمانت اجرا ،غلبه نگاه کوتاهمدت؛ بینظمی در تصمیمگیری
(اختالف اعضای حقیقی و حقوقی)؛ نیازمند تحول

 .2سازمان صداسيما
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران دنلالهای اصال شده از سازمان رادیو و ولویزی ون
مل ی ای ران در دوره پهل وی اس  .ک ه س اختار انحص اری آن را ب ه ارث ب رد و وغیی ر ن داد ام ا
دگرگونیهایی اساسی در خصوص ارزشهای بنیادین ر اکم ب ر برنام هه ا را وجرب ه ک رد بخ ش
مهمی از اندی ه نهادسازی انقالبی که در نماک کلی اندی ه ام اک خمین ی(ره) قاب ل جانم ایی اس .
نهادسازی رسانهای میباشد که نسل .انقالب اسالمی با رسانههای مومی و خصوصی را میسنجد
و چ ماندازهایی را برای گذار به وضعی .مرلوب ورسیم میکند با این راو نسل .به وجوه دیگر
فرآیند نهادسازی نهادسازی رسانهای دارای پیچیدگیها و مقتضیات نمری و مل ی خ اص خ ود
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بوده و هس .که به بروز و ظهور وعارضاوی انجامیده اس .نخستین وع ارض ب ه ج داو ب ین ف رک و
محتوا برمیگردد صداوسیما بر بستر فن اوریای دس  .ب ه وولی د و انت ار پی اکه ای ارزش ی نم اک
جمهوری اسالمی میزند که ری هی آنها به ومدن مدرن غربی برمیگردد همچنین صداوسیما ب ه
نوان رسانهای فراگیر نسل .وثیقی با امر روزمره و اوقات فراغ .ش هروندان برق رار م یکن د ک ه
خودبهخود وداوک ایده خنریسازی و ایدئولوژیزدایی اس(.مرکز اسناد انقالب اسالمی )1 :4988
(شیر لینیا ( )4933هوشی ( )4931دارابی  )1 :4931در ادامه ده گاک روششناختی ولارشناسی
به صورت مختصر در مورد سازمان صداوسیما ارائه میشود
جدوو  3ولارشناسی سازمان صداوسیما
شناسایی

نهادسازی رسانهای ،جدال بین فر و محتوا ،مسئله ارزشیبودن ابزار ،جدال بین الگوی

مسئله

انحصاری دولتی و الگوی انحصارزدایی و خصوصیسازی رسانه

سوابق

پیشینه سازمان رادیو و تلویزیون در دوره پهلوی ،روند فراگیرشدن رسانه در بین مرد در دهه

موضوع

 51شمسی و افزایش ضریب تأثیرگذاری آن

شناسایی

پیا های مربوط به مدیریت رسانه در اندیشه اما خمینی(ره) در ماههای نخست پس از پیروزی

درجه صفر

انقالب ،استعاره صداوسیما بهمثابه دانشگاه

کشف

حاکمیت گفتمان چپگرایی تا تیرماه  31و بینظمی در مدیریت صداوسیما ،انتصاب محمد

گفتمانها

هاشمی رفسنرانی و حاکمیت گفتمان تعطیل و محافظهکاری در عین برقراری ثبات

تحلیل

افزایش استقالل و اختیارات بعد از اصالح قانون اساسی ،انتصاب علی الریرانی در سال  38و

گسست

حاکمیت گفتمان رسانه به مثابه ابزار ،گستر

سازمانی و برنامهای سازمان

تحليل تبار

افزایش مخاطبان و تحول در مدیریت صداوسیما در دوره ضرغامی

تحليل

ایفای نقش بنگاه تبلیغاتی پس از به حاشیه رفتن اقتصاد دولتی در دهه  ،71ایفای نقش

تصادف

تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر در دهه 91

تحلیل قدرت

انحصار رسانهای ،اختیارات تنظیم گری و قدرت اقتصادی ناشی از درآمدهای تبلیغاتی

تحلیل

گفتمان تعطیل و ضدیت با ابزارها و ارز های مدرن؛ گفتمان خصوصیسازی و انحصارزدایی

مقاومت

از رسانه و گفتمان اصالحات درونی در عین حفظ انحصار سازمان
ابها در مدیریت کالن؛ عد تصویب قانون سازمان؛ عد مشارکت شهروندان در مدیریت

نقد حال

سازمان و عملکرد نامطلوب و ضعیف در فضای رسانهای کشور و جهان ،فاصله از آرمانهای
اولیه
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 .3سازمان تبليغات اسالمی
رسانههای دوران جن

سرد ناگزیر بودند انقالب ایران را ویل ررکتی ب ه س م .یا ی از دو

بلوك برای گذار از م االت انلاشتهشده در دوره پهلوی وفسیر کنند یان جن

رسانهای با اماان

سوءبرداش .های دیگری همچون ش ااف هس تیش ناختی مفه وک معنوی  .در انق الب اس المی و
مدرنیته که در وعارض گفتمانی با سیاس .مدرن قرار نمیگرف .سل

شده ب ود ام اک خمین ی(ره)

در مصارله با رسانههای خارجی و همچنین ا الک روش ن مواض ع انق الب هم واره ای ن دغدغ ه را
داشته باشند که پیاک انقالب و ارزشهای آن به همان گونهای ک ه هس  .مخ ابره ش ود از ای ن رو
راهلرد وللیغ را یز راهلرد اساسی میدانستند در واقع جمهوری اسالمی در آن دوره به نوان یز
الگو برای ک ورهای پیرامونی مسلمان هم میووانس .مورد ووجه قرار بگیرد و الهاکبخش ملارزات
سیاسی آنها باشد همچنین وللیغات موثر در آن دوره ولدیل به یای از شاخص هه ای انق البه ا و
نماکهای سیاسی موفق ش ده ب ود ک ه افا ار م ومی در دیگ ر ک ورها از ای ن دریچ ه نس ل .ب ه
پدیدههای سیاسی بیرونی شناخ .پیدا میکند بدین منمور ابتدا دفتر وللیغات اسالمی روزه لمی ه
قم و س پس ش ورای الی وللیغ ات اس المی و ایل ش د(موریی  )331 :4938در ادام ه ده گ اک
روششناختی ولارشناسی به صورت مختصر در مورد سازمان وللیغات اسالمی ارائه میشود
جدوو  9ولارشناسی سازمان وللیغات اسالمی
شناسایی مسئله

عد مخابره ارز های انقالب به شیوه درست و ضریب باالی سوگیری رسانهها

سوابق موضوع

اصل اسالمی تبلیغ از بدو ظهور اسال

شناسایی درجه

تأسیس دایره تبلیغات اما از سوی گروهی از حوزویان در اردیبهشت سال  ،58تأسیس شورای

صفر

عالی تبلیغات اسالمی در تیر  31برای حل مشکل موازیکاری

کشف

وقوف اما (ره) بر بهره گیری از ابزار فناوری در جهت تبلیغ ارز های اسالمی از بدو مبارزه با

گفتمانها

رژیم پهلوی در دهه 41

تحلیل گسست

تبدیل شورای عالی تبلیغات اسالمی به سازمان تبلیغات اسالمی در سال  38با هدف مدیریت
سازمانی منظم و مستقل

تحلیل تبار

انتخاب هیات امنا و تصویب وظایف اساسی سازمان در سال 70

تحلیل تصادف

مصادره اموال نیروهای طاغوتی پس از پیروزی انقالب و فراهمشدن منابع الز برای تبلیغ
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شناسایی مسئله
تحلیل قدرت

تحلیل مقاومت

نقد حال

عد مخابره ارز های انقالب به شیوه درست و ضریب باالی سوگیری رسانهها
فعالیت زیرمرموعههای سازمان در حوزههای مختلف فرهنگ کشور ،دریافت بودجه کالن و
دارابودن اختیارات سیاستگذاری فرهنگی
طبقه متوسط :محدودسازی دایره فعالیت فعاالن فرهنگ مدرن؛ باورمندان انقالب :بازتولید
فرهنگ بروکراتیک متصلب مدیریتی در حوزه فرهنگ
ضعف عملکرد و اجرایی و عد دستیابی به انتظارات؛ ارزیابی محدود از فعالیتها؛
معطوفبودن فعالیتها به گروههای خاص

 .4سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی از میانه دهه  11شمسی و به منم ور پاس خگویی ب ه نی ازی

شال گرف .که نماک جمهوری اسالمی پس از اوماک جن

ب ه آن واق ف ش د :ل زوک هم اهنگی و

وردت در رواب خارجی فرهنگی اگرچه این نهاد جزو نهادهای فرهنگی واسیسشده در دهه 11
نیس .اما وجربه زیسته آن راای .از واسیس این سازمان با منرق نهادسازی ومدنی ده ه  11دارد
سازمان در ووو این ساو ها در مل به کارکردها و اهداف اصلی خود فراز و ن ی هایی را وجرب ه
کرده و ووانسته وا ردی در گسترش رواب فرهنگی ای ران در ک ورهای خ ارجی و ب ه خص وص
ک ورهای دارای اشتراکات فرهنگی در خاورمیانه و شماو آفریقا موثر باش د ب ا ای ن ر او وج ود
م االت س اختاری و دک راکمی  .اس تراوژی فرهنگ ی م خص بلندم دت ک ه از قابلی .
انعرافپذیری و جذب م ارک .بقیه فعارن همچون و اله ای مردم ی برخ وردار باش د با ث
شده وا سازمان به مرور زمان دچار استهالك نهادی شده و پویایی خود را از دس  .بده د(آوین و
دیگ ران ( )318 :4939اکل ری و ق انع ( )4111ای وبی و جعف ری ( )4111رس تگاری :4931
( )411ص الحی امی ری  13 :4981و ( )113 :4983کله ر ( )4111ف ارس ( )4981ن اظمی
اردکانی ( )31 :4939یزدانی  )418 :4931در ادامه ده گاک روششناختی ولارشناسی به ص ورت
مختصر در مورد سازمان فرهن
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جدوو  1ولارشناسی سازمان فرهن
شناسایی
مسئله

و ارولاوات اسالمی

لزو تأسیس نهادی در حوزه دیپلماسی فرهنگی برای اشاعه ارز های اسالمی و انقالبی

سوابق موضوع

انرمنهای اسالمی دانشرویان در اروپا و آمریکا و کارکرد تبلیغاتی آنها

شناسایی

نامه شهریور  72به رهبری و طرح تمرکز امور تبلیغات در خارج از کشور در قالب سازمانی

درجه صفر

واحد ،تأسیس سازمان در اواخر سال 74

کشف
گفتمانها

نهاد رایزنی فرهنگی و کارکرد ترویج ارز ها در خارج از کشور

تحلیل

انتصاب مهدی مصطفوی در سال  83به ریاست سازمان ،نزدیکی بیشتر سازمان و وزارت

گسست

خارجه و پررنگشدن نقشآفرینی سازمان در سیاست خارجی کشور

تحلیل تبار

تغییر دولت در سال  92و تحدید کارکردهای سازمان به کارکردهای تخصصی

تحلیل تصادف
تحلیل قدرت
تحلیل
مقاومت
نقد حال

جنگهای خلیج فارس و قرارداد اسلو بهمثابه رویدادهای زمینهساز نقشآفرینی فعالتر ایران در
جهان اسال و اشاعه ارز های فرهنگی شیعی
دامنه اثرگذاری در سیاست خارجی کشور ،دارابودن امکانات و اختیارات الز برای تبادالت
فرهنگی با دیگر کشورها
چالش عد ضرورت در ساختار اداری کشور ،موازیکاری با وزارت امور خارجه
دگردیسی ماهیتی از جهت ساختاری (تبدیل شدن از سازمان به صف) و ناکامی در تطابق با
دگرگونی و تحوالت فرهنگی و اجتماعی و ایراد نظا رسانهای و اثرگذاری از راه دور

 .5مرکز رسيدگی به امور مساجد
مساجد و مدیری .آنها در ک ورهای مسلمان جزو مسائل مهم فرهنگی در سرح جامعه اس.
غالل اً خ ود مخاول ان مس اجد ب ه ن وان ی ز موسس ه فرهنگ ی برآم ده از نه اد دی ن در قال
سازوکارهایی نمیر هیئ .امنا و یا بنیادهای خیریه به مساجد رسیدگی و منابع رزک را ب رای فعالی .
آنها فراهم میکنند اما در ایران به نوان ک وری با نماک سیاسی ش الگرفت ه ب ر اس اس م وازین
اسالمی نماک سیاسی دامنه کنترو خود را به م دیری .مس اجد گس ترش داده اس  .از س او 4918
مرکز رسیدگی به امور مساجد وأسیس شده اس .که به صورت وخصصی به این مسائل مرب وط ب ه
مدیری .مساجد میپردازد با این راو این نهاد فاقد ظرفی .نهادی در پ تیلانی از مس اجد اس  .و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نتوانسته الگوی مدیریتی م ارکتی مسجد موفقی ایجاد کن د(پایگاه مس جد ( )4931جم اوزاده و
امینیان ( )481 :4933را ل یاکل ری ( )4931رس ینی ( )88 :4933فج ری  4988و )4933
(مرکز رسیدگی به امور مساجد ( )4931نقی زاده  )994 :4983در ادامه ده گ اک روشش ناختی
ولارشناسی به صورت مختصر در مورد مرکز رسیدگی به امور مساجد ارائه میشود
جدوو  1ولارشناسی مرکز رسیدگی به امور مساجد
شناسایی

کارکردهای گوناگون مساجد در زیس .اجتما ی شهروندان ایرانی و نقشآفرینی آنها در

مسئله
سوابق
موضو
شناسایی

پیروزی انقالب اسالمی
وخصصی شدن مدیری .مساجد با گسترش شهرن ینی و افزایش اهمی .آنها در شهرهای
بزرگ مسلمانن ین وجربیات سنگاپور ربستان و مالزی در این روزه
رام رهلر انقالب به آی.اهلل مهدوی کنی در مهر  18و درخواس .وأسیس مرکز رسیدگی به

درجه صفر
ک ف

امور مساجد
ووجه اماک خمینی(ره) به نقش مهم مساجد در ک ور و انتخاب اماک جما ات مسجدهای بزرگ

گفتمانها
وحلیل
گسس.
وحلیل

و مهم از سوی ای ان
انتصاب رج.ارسالک را

فراهمآمدن اماان اصالرات ساختاری در رصه مدیری .ک ور پس از پایان جن

ولار
وحلیل
وصادف

وغییر ساختار قدرت در جمهوری اسالمی در پی خلع آی.اهلل منتمری از قائم مقامی در ساو 11
و انتصاب آی.اهلل خامنهای به رهلری در ساو  18که رواب نزدیای با آی.اهلل مهدوی کنی داشتند
قدرت انحصاری در موضو مورد رامرانی افزایش بودجه

قدرت

چالش مدیری .مسجد به نوان بحری ویل رقو خصوصی یا رقو

مقاوم.
نقد راو
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ایران و

را

وحلیل
وحلیل

لی اکلری در ساو  31و افزایش فعالی.ها و بودجه مرکز

مومی خدشهدارشدن

اصل مدیری .مردمی مساجد با مداخالت مرکز
فقدان ظرفی .نهادی در پ تیلانی از مساجد دک موفقی .در ایجاد الگوی م ارکتی مدیری.
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شروط مقوم تأسيس نهادهای فرهنگی انقالب اسالمی
مقاله راضر شرای اماان وأسیس پنج نهاد انقالب ی فرهنگی(ش ورای الی انق الب فرهنگ ی
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران سازمان وللیغات اسالمی سازمان فرهن

و ارولاوات

اسالمی و مرکز رسیدگی به امور مساجد) را بررسی میکند
در وأسیس هر کداک از نهادهای انقالبی شماری از وامل یاتا و خاص قابل بررسی هستند ک ه
در شرای وأسیس دیگر نهادها دیده نمیشوند و نمیووان خصل .م ومیتی می ان نهاده ا م اهده
کرد اما برخی وامل میان همه نهادها م ترك هستند در ادام ه وام ل مختل ف ک ف ش ده در
شال گیری نهادها ووضیح داده خواهد شد

 .1حضور یک شخصيت روحانی از نحله اسالم فقاهتی
انقالب اسالمی ایران رویدادی بود که بر پایه دریافتی سیاسی از دی ن اس الک ب ه وق و پیوس ته
بود در رالی که دریاف .س نتی از اس الک آن را ب ه ر وزه زیس  .ف ردی و ل ادی اف راد مح دود
میدانس .و در نسل .با سلران و کارویژههای سلرن .او ونه ا م رو ی.بخ ی و وأیی د دین ی را
ورویج میداد اسالک سیاسی قائل به مداخله فعاو در امر رامرانی بود و در نهای  .ش اخه فق اهتی
آن ب ه رهل ری ام اک خمین ی(ره) ووانس  .الگ ویی از دموکراس ی اس المی را در ای ران پی اده
کند(جم یدی راد و محمودپناهی  )411 :4934اما مفهوک اسالک فقاهتی همچنین به نوان یا ی از
گفتمانهای سیاسی مداخلهگ ر در مناز ات سیاس ی اوای ل انق الب نی ز قاب ل شناس ایی اس  .ک ه
خروجی آن در نماک سیاسی جمهوری اسالمی وأسیس رزبی با ناک جمهوری اسالمی ب ود بررس ی
وجربه نهادسازی انقالبی فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران راای .از آن دارد که شخصی.های
این جریان در وأسیس شماری از نهادها فعاو بودند :محمدرض ا مه دوی کنی(مرک ز رس یدگی ب ه
امور مساجد) محمدجواد باهنر (شورای الی انق الب فرهنگ ی) و ارم د جنتی(س ازمان وللیغ ات
اسالمی) بررسی وجربه رزب جمهوری اسالمی به نوان مهمورین نهادی که جریان اسالک فق اهتی
از وریق آن وارد فرآیند و الیابی شد ن ان میدهد که نهادسازی انقالبی در کن ار جل وگیری از
انزوای نیروهای م ذهلی در مناز ات سیاس ی و دوین ق انون اساس ی رقاب  .ب ا ار زاب سیاس ی
غیروریی و وربی .کادر موردنیاز برای اداره ک ور در زمره کارویژههای رزب بوده اس .با ای ن
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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راو وجود واملی نمیر فراگیر و جلههای بودن آن نحوه ضوگیری دک دق  .و س خ.گی ری
در پایلندی ا ضا به مراک نامه رزب شهادت اولین و م وثرورین دبیرک ل ر زب (آی .اهلل به تی)
ناهمگونی وفار و آماو نخلگان رزبی به خص وص ش ورای مرک ز آن و در نهای  .دوگ انگی در
شیوه وعامل رزب با قوه مجریه با ث شد وا رزب جمهوری اسالمی در اس تمرار فعالی  .خ ود ب ا
ناکامی روبهرو شود(اشرفی  )1 :4931این وامل همچنین با ث ش دند و ا جری ان اس الک فق اهتی
نتواند در وأسیس اکرری .نهادهای انقالبی فرهنگی نق ی موثر ایفا کن د و وجربی ات آن م وردی و
پراکنده باشد

 .2وجود تهدید هویتی از سوی نيروهای سياسی بدیل
روزه فرهن

در فضای سیاسی ایران همی ه جزو روزههای پرمناق ه بوده اس .ری ههای این

امر را میووان در نسل.سنجی هویتی نیروهای سیاسی با روندهای فرهنگ ی جامع ه ارزی ابی ک رد
نیروهای فعاو در رصه سیاس .وجود نیروهای دیگر با جهانبینی و ک النای دهه ای متع ارض را
وهدیدی برای ریات خود میدانند واکنش آنها به ای ن وهدی د متغی ر اس  .و از ر ذف فیزیا ی
شخصی.های فاری جریانهای دیگر و ورور وا ایجاد مناسلات ورویجدهنده فرهن

خود را شامل

میشود بر این اساس یای از لل وأسیس نهادهای انقالبی فرهنگی در جمهوری اسالمی وج ود
وهدید هویتی از سوی نیروهای غیرانقالبی بود بارزورین نمونه آن را میووان وأسیس ستاد انق الب
فرهنگی دانس .که در برابر وسخیر دان گاه ووس نیروهای چپ ب ه وق و پیوس (.مقدک )4111
سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی نیز دیگر نهاد انقالبی فرهنگی بود که با هدف واک نش نس ل.

به نیروهای ملیگرای سلرن.ول

در روزه سیاس .خارجی ک ور وأسیس شد (ممفری )4111

 .3اهتمام تاریخی به تربيت فرهنگی
وراری نمم بدیل سیاسی پس از انزوای رژیم پهلوی در ایران دارای ابعادی فرهنگی در سرح
آموزش و وربی .مترقی دینی بود این سلز از وربی .لیرغم پی ینه واریخی غنی خود در قال
شلاهای از مدارس دینی مات خانهها و مساجد در ووو سالیان منتهی به انقالب اس المی دچ ار
ضعف و انحراط در سرح رامرانی آموزشی شده بود و نمیووانس .سرح مرل وبی از نماین دگی
را در رژیم پهلوی و دستگاه دیوانسارری وابسته به آن به دس .آورد در ر الی ک ه رص هه ای
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گوناگون دینداری نمیر اخال اسالمی فرایض اسالمی و قاید اسالمی نزد اکرری .ش هروندان از
اهمی .واریی برخوردار بودند و مختصات هویتی افراد در جامعه با نس ل .و نزدیا یش ان ب ا ای ن
رصهها وعریف میشدند سیاس.گذار نهونها بستری را ب رای بازنم ایی ای ن زیس  .دینداران ه در
وصمیمات کالن خود فراهم نمیآورد که آن را بهمنزله وهدیدی ب رای اندی ه نوس ازی از ب ار ب ه
پایین خود به رساب میآورد در فراز و فرودهای سیاس .آموزشی در صر پهلوی وربی .دین ی
بهکرات به نوان اهرمی سیاسی جه .امتیازدهی و مصالحه با اق ار مذهلی از سوی هیئ  .راکم ه
مورد استفاده قرار میگرف .ولق این مواجهه با وربی .دینی اق ار مذهلی ونها در صوروی اما ان
پیگیری وربی .اخال مدار دینی برای فرزندان خود را خواهند داش .ک ه ای ن وض مین را ب ه نم اک
راکم بدهند که وهدیدی برای ورجیحات فرهنگی م درن آن نخواهن د ب ود برآین د ای ن ش رای
دشواری وربی .دینی نهونها برای نسل جوان اق ار مذهلی بلاه برای موک کسانی بود که خواه ان
کس

ام ه نمی ر ادبی ات موس یقی س ینما و هنره ای

معرف .بی تر از وری ق کاره ای فرهن

وجسمی بودند وولیدکنندگان این آثار نیز در صنع .فرهنگی ک ور جزو وینفعانی بودن د ک ه ب ا
موانع بسیاری در برابر خود جه .وولید آثار دینی روبهرو بودند متولی ان اص لی ر وزه فرهن
هن ر در ص ر پهل وی ش امل وزارت فرهن

و

و هن ر وزارت اوال ات و جه انگردی اداره ک ل

انت ارات و وللیغات اداره هنرهای زیلا سازمان اوقاف بنیاد شاهن اهی فرهنگستانها و سازمانهای
فرهنگی دربار شورای فرهنگی سلرنتی و دفتر ف ر پهل وی ص رفاً از آن دس ته آث ار و وولی دات
فرهنگی رمای.های مادی و معنوی را به مل میآوردند که مرو ارزشهای فرهن
ملی ایران بوده و همچنین در فرآیند ادغاک فرهن

ایران ب ا فرهن

باس تانی ی ا

جه انش موو و م درن غ رب

اثرگذار باشند سه مؤلفه کالن راوم .پهلوی شامل دی نس تیزی در وم اک زمین هه ا ناسیونالیس م
گذشتهگرا و دیاتاووری و استلداد بهوروی

سه پیوس .فرهنگی داشتند :وجدد س رحی و ملت ذو

باستانستایی و شاهستایی(نجفی و فقیه رق انی  )111-181 :4934متناس

ب ا اجرای یس ازی ای ن

پیوس.های فرهنگی نماک پهلوی ملادرت به نهادسازیهایی کرد از جملهی این نهادها میووان به
کانون پرورش فاری کودکان و نوجوانان اشاره کرد که ووس فر پهلوی و ویم او ب ا سرپرس تی
لیلی امیرارجمند ایجاد شد اگرچه فر هدف از وأسیس ک انون را پ رورش اس تعدادهای خالقان ه
وسع .بخ یدن به افق دید فرهنگی و آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهن

مل ی ای ران و دنی ای
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معاصر نوان کرده بود اما در واقع هدف اصلی را میووان مدیری .وهنی کودکان و نوجوان ان ب ا
محوری .ورویج وجدد ضدی .با شعائر اسالمی و شاهدوستی دانس(.ص ادقی نی ارکی و دیگ ران
 )4933این رویارد وا جایی که دستگاه دیوانسارری ناکارآمد پهلوی ظرفی  .اجرای ی و قابلی .
نهادی داش .نیز از آن مسیر دنلاو میشد ضرورتهای داخلی و بینالمللی با ث ش ده ب ود و ا در
اواخر دهه  11و اوایل دهه  11شمسی رژیم پهلوی با اواا به رمای .آمریا ا و درآم د روزاف زون
نفتی نوسازی آموزش را یای از اولوی.های ووسعهای خ ود ق رار ده د ب ه ای ن منم ور از س او
 4911وا ساو  4911کنفراسی سارنه وح .نوان «انق الب آموزش ی رامس ر» برگ زار م یش د ک ه
مهمورین رویداد ناظر بر پروژه نوسازی نماک آموزشی ایران در آن دوره بود بررسی گ زارشه ا و
مصوبات این کنفرانس راای .از آن دارد که رفظ و بازوولید م رو ی .رژی م پهل وی از وری ق
ورویج ایدئولوژی خود در محتوای آموزش ی از اه داف مه م آن در ای ن پ روژه ب ود از ده ه 11
شمس ی رژی م پهل وی نگ اه وی ژهای ب ه کارکرده ای ای دئولوژیز نم اک آموزش ی داش  .و
ومرکزگرایی در برنامهریزی منابع آموزشی و ونمیم آن در جه .ایدئولوژی دول .مس ئلهای ب ود
که به شدت دنلاو میشد از جملهی اقدامات موردی این وصمیمسازی کالن میووان به وجدیدنمر
در محتوای کت
ضری

درسی به منمور گنجاندن مرال

مربوط به آموزشه ای مل ی-میهن ی و اف زایش

نمره این دروس گسترش فعالی.های اردوی ی آم وزشه ای سیاس ی و رزب ی و و ایل

کنگره دانشآموزان وابس ته ب ه ر زب رس تاخیز و ایج اد خان هه ای معل م ر زب رس تاخیز اش اره
کرد (بیگدلو و شهیدانی )11 :4931
پس از پی روزی انق الب اس المی اص الرات وربیت ی در دو مح ور نم اک آموزش ی و فرهن
مومی به نوان دغدغهای ریاوی در دستورکار نیروهای وصمیمس از اص لی ق رار گرف  .در نم اک
وازهوأسیس انقالبی دنلاوکردن سیاس.های اصالری در بخش فرهن

با وایه بر بهلود ملا رد

نهادهای موجود همچون سازمان صداوسیما س ازمان اوق اف و ام ور خیری ه و وزارت فرهن

و

ارشاد اسالمی و وأسیس نهادهای جدید مانند ش ورای الی انق الب فرهنگ ی و س ازمان وللیغ ات
اسالمی پیگیری شد باید ووجه داش .که اندی ه نهادسازی انقالبی در ر وزه فرهن

اندی های

نیس .که ونها محدود به ساوه ای آغ ازین وأس یس جمه وری اس المی باش د در ر وزه نهاده ای
فرهنگی دو نهاد سازمان فرهن
244
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چندساله ایجاد شدند وا پاسخگوی نیازهای ارصاءشده از سوی نماک باشند بی تر نهادهای انقالب ی
فرهنگی فارغ از دوره وأسیس خود و یا نیروهای موثر در خلق ایده وأسیس دارای وجه وربیتی در
سرو

مومی و نخلگانی هستند

 شورای الی انقالب فرهنگی :مرابق مص وبه «جایگ اه اه داف و وظ ایف ش ورای الی
انق الب فرهنگ ی» (ش ورای الی انق الب فرهنگ ی  )4911بررس ی و وحلی ل ش رای و
جریانات فرهنگی ارزشی و اجتما ی جامعه به منمور وعیین نق اط ق وت و ض عف و ارائ ه
ودوین و وصوی

سیاس.های اساسی وللیغات ک ور وهی ه و و دوین

راهرلهای مناس

ملانی و شاخصهای دان گاه متناس

با نماک اس المی و ورار ی راه کاره ای وحق ق آن و

وعیین سیاس.های نماک آموزشی و پرورشی و آم وزش الی ک ور در زم رهی وظ ایف
شورا هستند شورا به منمور جامه مل پوشاندن ب ه ای ن اه داف و اکنون اس ناد باردس تی
گوناگونی نمیر سند وحوو بنادین آموزشوپرورش نق ه مهندسی فرهنگی ک ور نق ه
جامع لمی ک ور و سند راهلردی ووسعه پژوهش و آم وزشه ای الی قرآن ی ک ور و
مجمو های از مص وبات در م ورد مس ائل مختل ف فرهنگ ی همچ ون رج اب و ف اف و
زیس .جنسی را به وصوی

رسانده اس.

 سازمان صداوسیما :اگر نقش شورای الی انقالب فرهنگی بی تر در زمینه سیاس.گ ذاری
و برنامهریزی کالن وربی .فرهنگی بوده دیگر نهادها به صورت م خص در بخ شه ای
جزئی و به صورت ملی اوی فعالی  .ک رده و م یکنن د س ازمان صداوس یمای جمه وری
اسالمی ایران با وایه بر انحصار رسانه فراگیر صوت و وصویری که به موج

قانون اساسی

دارد این ظرفی .را دارد که ابزار رس انه را در اختی ار اه داف وربیت ی جمه وری اس المی
ایران قرار دهد و لیه صداوسیما به دان گاه بر پایه این مأموری  .س ازمان بن ا ش ده اس .
رسانه ملی به دلیل اثرگذاری بر سار.های گوناگون زیس .افراد وأثیری بی تر از وولی د
برنامه در روزه وربی .مومی دارد الگودهی الگوزدایی ودا ی معانی و ویق و ونلی ه
ورویج محاسن و ماارک اخالقی و امر به معروف و نهی از منار از جمله روشهای وربیت ی
رسانه ملی هستند سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران م یووان د از وری ق اص وو
کاربردی شامل بس نفوو دین بازوولید پیاکهای دین در قال های جدید بسترسازی برای
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ایجاد وحوو روری اوال رسانی و الگوآفرینی در خ دم .ای ن ناص ر باش د (واهرپور و
قاسمی )9 :4933
 سازمان وللیغات اسالمی :سازمان وللیغات اسالمی که در بدو وأسیس شورای الی وللیغات
اسالمی ناک نهاده شد دیگر نهاد انقالبی فرهنگ ی ر ائز اهمی  .در زمین ه وربی  .م ومی
اس .این سازمان از یز سو مأموری .مدیری .ا زاک مللغ در سراسر ک ور بهویژه مناوق
محروک را بر هده دارد که از این منمر والش دارد شااف میان روزههای لمیه و ر وزه
مومی جامعه ایران را کاهش دهد و از سوی دیگر کان او ارول اوی می ان نم اک جمه وری
اسالمی با و الها و گروههای مردمی مذهلی اس .و وظیفه نمارت بر آنه ا را ب ر ه ده
دارد با ووجه به اساسنامه و وجربه زیس ته س ازمان وللیغ ات م یو وان ه دف اص لی آن را
وأثیرگذاری بر افاار مومی و اصال آسی های نماک سیاسی راکم در این ریره دانس.
که خود ماهیتی وربی.محور دارد
 مرکز رسیدگی به امور مساجد :مرکز رسیدگی به امور مساجد ج زو آن دس ته از نهاده ای
انقالبی اس .که موضو رامرانیاش وربی .دینی به صورت مستقیم نیس .اما با پ تیلانی
و رمای.های مادی و معنوی از مساجد به نوان اصلیو رین پایگ اهه ای وربی  .دین ی ب ه
صورت غیرمستقیم در پی لرد این مأموری .فرهنگی جمهوری اسالمی نقش ایفا م یکن د
آی.اهلل مهدوی کنی به ن وان واثیرگ ذارورین ف رد در وأس یس مرک ز هم واره در الگ وی
مدیریتی خود به ملارث وربیتی ووجه کرده و از ای ن منم ر نهادس ازی را فه م م یکردن د
ای ان قائل به نقش رداکرری اماک جما  .مسجد در روزههای لادی سیاسی اجتما ی
اقتصادی و فرهنگی بودند و والش داشتند وا با و ایل جلس ه و وأس یس کتابخان ه در دوره
ام اک جم ا تی خ ود در مس جد جلیل ی ب ا بح رانه ای وربیت ی پ یشروی جوان ان مقابل ه
کنند(افتخاری و پورجعفری صدرآباد  )491 :4931مرک ز رس یدگی ب ه ام ور مس اجدی
نهادی بود که با هدف مومیسازی این قلیل اقدامات در ک ور ایجاد شد
 سازمان فرهن

و ارولاو ات اس المی :نق ش وربیت ی نهاده ای انقالب ی فرهنگ ی ب ه داخ ل

مرزهای سرزمینی ای ران مح دود نل وده و نیس  .و وأس یس س ازمان فرهن

و ارولاو ات

اسالمی راای .از ینی  .جه انش موو ب ودن پ روژهه ای فرهنگ ی نم اک در دس تورکار
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سیاستگذاری آن دارد سازمان با ا زاک رایزنان فرهنگی به نهادهای دیپلماوی ز جمه وری
اسالمی ایران در ک ورهای گون اگون نس ل .ب ه و ر و پیگی ری ارزشه ا و هنجاره ای
اسالمی در خار از ک ور ملادرت م یکن د ای ن س ازمان همچن ین هما اریه ایی را ب ا
وزارت لوک و مدیری .روزههای لمیه برای و ایل هیأتهای لمی-دان گاهی و وللیغ
آرمان های انقالب سامان داده اس (.ا رافی  4111و بهمن ی  )4114س ازمان فرهن
ارولاوات اسالمی در شرایری و ایل شد که نو ی وحوو نه ادی در سلس لهمراو
و هنر به وزارت فرهن

فرهنگی ک ور ر داده بود و وزارت فرهن

و
اداری

و ارش اد اس المی

ولدیل شده بود با این راو بخش بینالملل این وزاروخانه کماکان با ساختار ب هجامان ده از
دوره پهلوی که در آن گفتمان ملیگرایی شاهن اهی غلله داش .فعالی .میکرد س ازمان
با این ایده و ایل شد که ساختاری متناس

با ورویج گفتمان و یع و انق الب اس المی ب ه

وجود بیاید و در ین راو نهادهای موازی با مأموری.های م ابه را ویل یز نهاد م خص
وجمیع کند موسسان سازمان در بدو وأسیس آن وجربه «رابر ه الع الم ارس المی» ربس تان
س عودی س ازمان و رویج ارزشه ای وهابی  .در خ ار از ربس تان را مرالع ه ک رده و
خواهان ایجاد نسخه ایرانی شیعی آن بودند(ممفری  )4111برنامه چنین بود که این نسخه
بومی نیز ملادرت به اشا ه وربی .دینی شیعی در خار از مرزهای ک ور ک رده و در ین
راو مؤلفههای هوی.بخش ملی مانند زبان فارسی را ورویج دهد

 .5مطالبات دینی گسترده مردم از حکومت
در وحلیل سقوط رژیم پهلوی میو وان از دو فرض یه فروپاش ی درون ی و خواس  .وغیی ر نم اک
سیاسی یاد ک رد فروپاش ی ناش ی از سس .ش دن بنی انه ای درون ی نم م سیاس ی و س یررهی افتن
بیماریهایی نمیر فساد و فقدان کارآمدی بر آن اس .از آنجایی که نماک س لرنتی پهل وی نهای .
رمای .خارجی از سوی ایارت متحده را دارا بود و ثروومندبودن دول .ک ه ناش ی از درآم دهای
نفتی بود اماان بهرهمندی از قدرت سازمانیافته لیه مخالفان را ب ه آن م یداد فرض یه فروپاش ی
درونی در مورد سقوط آن صد نمیکند اما مجمو های از وامل که مدواً م اهیتی فرهنگ ی و
هوی.محور داشتند منجر به پدیدآمدن خواس .وغیی ر سیاس ی ک الن از س وی م وک م ردک ش د
وعارض شدید فرهنگی میان راکمی .و م ردک ک ه مص ادیق گون اگونی همچ ون سیاس  .ک ف
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رجاب نفی ارزشهای اسالمی نفی و ممنو ی .زاداری رضرت سیدال هداء لیهالسالک مقابله
با چهرههای مذهلی و محدودی .و رذف آن ان از مناص
مذاه

اداری و س ازمانی وللی غ س ازمانیافت ه

نوپدید نمیر بهائی  .و و رویج ارزشه ای مف روض ای ن م ذاه

و ب یبن دوباری اخالق ی

گسترده خانواده سلرنتی داش .جامعه ایرانی را به مرز بیوحمل ی رس اند بای د ووج ه داش  .ک ه
م ده م ردک نی ز خواه ان برق راری نم اک کمونیس تی م ورد رمای  .بل وك ش ر ک ه ب ا آن نی ز
وعارضهای گفتمانی داشتند نلودند از این رو وح .لوای شعارهای ملارزه با سیاس.های فرهنگ ی
اسالکستیزانه اماک خمینی (ره) بسیج شدند (ووکلی )4981
اقدامات انجاکشده در راستای پروژه گذار فرهنگی در دوره پس از پیروزی انقالب اس المی را
میووان به سه دسته وقسیم کرد 4 :پذیرش م ارک .ه ویتی م ردک در وحا یم ری هه ای انق الب
اسالمی با آزاد ا الک کردن اجرای سنن و آیینهای مذهلی نمیر زاداری ماههای محرک و صفر 3
پاکسازی بدنه نماک رامرانی به صورت اک و دستگاه دیوانسارری به ص ورت خ اص از ناص ر
ضدمذهلی با اجرای سیاس.های گزینش نیروی کار و نسل.سنجی کارکنان با ارزشهای انقالب ی
از وریق م روطکردن رضور آنه ا در دی وانس ارری ب ه قل ولی در مص ارلهه ای گ زینش و 9
نهادسازی با هدف سیاس .گ ذاریه ای ک الن (ش ورای الی انق الب فرهنگ ی) خرد(س ازمان
وللیغات اسالمی و مرکز رسیدگی به امور مساجد) و اجرای برنامهه ا و سیاس .ه ای اب الغش ده از
س وی مراج ع ف و در سلس لهمراو

اداری(س ازمان فرهن

و ارولاو ات اس المی و س ازمان

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران) اگر دو دسته اقدامات نخس .فو ولیعتی سللی داش .و در
پی وعریف ماهی .متمایز نماک جمهوری اسالمی در قیاس با رژیم پهل وی در ر وزه فرهن

ب ود

نهادس ازی ب هدنل او جام ه م ل پوش اندن ب ه آرم انه ا و ای دهآوه ای اس المی م ردک در نم اک
سیاس.گذاری و وصمیمسازی ک ور بود شورای الی انقالب فرهنگی با این هدف ایجاد شد که
نهاد دان گاه و روزه فرهن

م ومی را از آس ی ه ا و وه اجم فرهنگ ی رف ظ ک رده و ش رای

مرلوب برای رشد و پرورش شخصی .دان جویان و شهروندان را به وجود آورد سازمان وللیغ ات
اسالمی و مرکز رسیدگی به امور مساجد این هدف را از وری ق ارول اط مس تقیم ب ا ام ه م ردک در
نهادهای مذهلی نمی ر مس اجد هیئ .ه ای زاداری و و اله ای م ردکنه اد مانن د خیری هه ا و
صندو های قرض الحسنه دنلاو میکردند وأسیس سازمان فرهن
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صداوسیما نیز این اومینان را ب ه ش هروندان داد ک ه دو بخ ش ر ائز اهمی  .دیپلماس ی م ومی و
رسانههای فراگیر صووی و وصویری وح .راکمی .ارزشهای اصیل دینی هستند
نهادسازی فرهنگی انجاک شده در وجرب ه رامران ی جمه وری اس المی را م یو وان ب ا اندی ه
سیاسی اماک خمینی(ره) مورد وحلیل قرار داد اماک(ره) راوم .را از مردک جدا ندی ده بلا ه آن را
بهمرابه ابزاری پرقدرت در اختیار خواس تهه ای آن ان ارزی ابی م یکردن د راوم  .در نگ اه ام اک
خمینی(ره) جنلهای آلی و ابزاری برای وحقق دال .اجتما ی و به کماو و سعادت رساندن م ردک
را دارد پ س راوم  .از آن م ردک اس  .و آن ان خ ود ب هوج ود آورن ده و ادام هدهن ده آن
هستند(جم یدی  )4933بر این اساس وأسیس و وداوک ریات نهادهای انقالبی فرهنگی جمهوری
اسالمی نمایانگر ا ماو غیرمستقیم رق رامرانی مردک در روزه کماو و سعادت ب ری اس.

 .6ادراک و درونیسازی ایدههای غربیزدایی و بازگشت به خویشتن
وحلیل فضای فاری ای ران در دو ده ه پای انی ری ات رژی م پهل وی ب رای بررس ی ری هه ای
نهادس ازی فرهنگ ی در دوره جمه وری اس المی اهمی  .فراوان ی دارد ده ه  11شمس ی را او
محلوبی .جریان بومیگرایی در ایران میدانند زمانی که نویسندگان و روشنفاران بس یاری مانن د
سیدفخرالدین شادمان داریوش شایگان سیدارمد فردید لی شریعتی و جالو آو ارمد مل ارری
مانند انتقاد از شلهمدرنیسم غربگرایانه نسل .شر و غ رب مخالف  .ب ا وانی ز نق د زن دگی
شهرن ینی جدید و وأکید بر میراث بومی در قلاو بحرانهای وجدد و نوسازی را در آثار خود ور
میکردند غلله گفتارهای غربزدگی و بازگ  .به خوی تن ک ه محص وو ای ن و الش گس ترده
وئوریز بود ابزار نمری رزک را برای پدیدآمدن جن لش فا ری اس المی مل ارزی در ده ه بع د از
خودش را فراهم کرد(بروجردی  433 :4918و  )318ب ه ج ز ق ر روش نفار نویس ندگانی نمی ر
غالمحسین سا دی جماو میرصادقی ارمد محمود و ل یمحم د افغ انی در آث ار خ ود گفتم ان
بازگ  .به خوی تن را ورویج دادند آنها در مورد جوانانی نوشتند ک ه در ک اکش برنام هه ای
نوسازی از باری رژیم پهلوی نو ی وقدسزدایی در قلاو مالكها و ارزشهای زن دگی س نتی را
از خود ن ان میدهند و لیه خرافات میشورند اما در ین راو در جستجوی راهی برای پی رف.
ناکاک میمانند و در برخورد با دو دنیای س ن .و وج دد دچ ار س ردرگمی م یش وند(منوچهری و
لاسی  )4983ایده بازگ  .به خوی تن در دوره واوین خود درونمایهای راهرلمحور نسل .به
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دو اندی ه سن .و وجدد داش .که آن را به نوان مسیری سوک برای خرو از سردرگمی می ان آن
دو اندی ه محلوب ساخته بود این ایده بر پایه اندی های بومی از مدرنیته سامان یافته ب ود ک ه فاق د
وضادها و بحرانهای هویتی در رصه فرهنگی اجتم ا ی سیاس ی و ف ردی دوره معاص ر در قل او
گذار از سن .به وجدد بود این اندی ه با پیروزی انقالب اسالمی ووانس .درونمایه اصلی خود که
بازگ  .به وین .الهی و باون خدایی بود را در نهادهای انقالبی نهادینه کند
انعااس ایده بازگ  .به خوی تن در نماک رامرانی جمهوری اسالمی خ ود را در نهادس ازی
فرهنگی ن ان داد مرالعات راای .از آن دارند که نقش مردک و م ارک .مردم ی در در بخ ش
رامرانی فرهنگی در جمهوری اسالمی بهتر و بی تر از سایر بخشهاس .ک ه خ ود موی د وا وین
نو ی مدو رامرانی خوب بومی در مسیر وحقق ومدن نوین اسالمی اس .بخ ی از ای ن موفقی .
بر اساس وراری نهادی بومی نهادهای انقالبی راصل ش ده اس  .در ر الی ک ه نهاده ا در رژی م
پهلوی بهشدت شخصی بودند و ریاتشان در ساختار اقتصاد سیاسی نفتی آن رژیم در ارولاط وثیق
با نزدیای موسسشان به دربار قرار داش .نهادهای انقالبی یا اساساً به شال شورایی هستند ی ا در
درون خود فرآیندهای وصمیمسازانه ملتنی بر م ارک .بخشهای دولتی ر اکمیتی خصوص ی و
مردمی دارند این شال از نهادسازی خود معرف نو ی بازوعریف هویتی در بخش سیاس.گذاری
کالن نسل .به رژیم پی ین اس .الیورین شال این نهادسازی نوین را میووان در شورای الی
انقالب فرهنگی یاف .نخستین ا ضای آن که ستاد انقالب فرهنگی را و ایل دادند دان گاهیانی
بودند که مستقیماً از سوی رهلر انقالب اسالمی رام ضوی .خود را دریاف .کردند در ورمیمی
هم که در شهریور ساو  4913انجاک شد ا ضای رقوقی(نخس .وزی ر وزی ر فرهن
الی و وزیر فرهن

و آم وزش

و ارشاد اسالمی) نیز افزوده شدند که ملین راکمی .غیرمستقیم مردکساررانه

اس.
با پیروزی انق الب اس المی س ازمان رادی و و ولویزی ون مل ی ای ران ب ه س ازمان صداوس یمای
جمهوری اسالمی ایران وغییر ناک داد اما این نهاد به جز وغییر اسم با وغییرات سازمانی م دیریتی نی ز
مواجه شد در رالی که سازمان در رژیم پهلوی ووس یز رئیس مدیری .میشد نحوه مدیری.
آن در دوره جمهوری اسالمی بهگونهای بومی بازوعریف شد در وضعی .جدید به موج

اص ل

 411قانون اساسی شورای سرپرستی صداوسیما (و پس از بازنگری ساو  18قانون اساس ی ش ورای
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نمارت بر صداوسیما) و ایل م یش د ک ه م ارک .ق وای س هگان ه در م دیری .صداوس یما در
همااری با ریاس  .آن ک ه منص وب رهل ری ب ود را وض مین م یک رد ای ن م ارک .در وجرب ه
نهادسازی سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی نیز دیده میشود مقاک ریاس .این سازمان با مص وبه

شورای الی و وأیید مقاک معمم رهل ری ووس

وزی ر فرهن

و ارش اد اس المی نص

م یش ود

لیرغم آناه دو نهاد مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان وللیغ ات اس المی از نم ر س ازمانی
وابستگی بی تری به دفتر رهلر انقالب اسالمی نسل .به  9نهاد پی ین دارن د ام ا ای ده بازگ  .ب ه
خوی تن در این دو نهاد خود را در محتوای نوآورانه فرهنگی آنها ن ان داد که پی ینهای در رژیم
پهلوی نداش.

نتيجهگيری
وجربه نهادسازی انقالبی فرهنگی در جمهوری اسالمی در نو خود وجربهای خاص اس  .ک ه
در بین نماکهای رامرانی م ابه نیز کمتر دیده میشود ل .این ام ر نگ اه خاص ی اس  .ک ه ب ه
فرهن

در نماک رامرانی جمهوری اسالمی وجود دارد اهمی .باری این مفهوک در وقریر ش یعی

از نمریه اسالک سیاسی با ث شده وا نو ی روند م ارک .محور خاص در وجرب ه انق الب اس المی
در ووو ریات آن پدیدار شود این مقاله با ومرکز بر پی ینه وأسیس  1نهاد انقالبی فرهنگی(شورای
الی انقالب فرهنگی سازمان صداوسیمای جمه وری اس المی ای ران س ازمان وللیغ ات اس المی
سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی و مرکز رسیدگی به امور مساجد) و با بهرهگیری از روش جلر

بولی ووانس .وجود  9شرط اماانی را در وأس یس وم امی آنه ا شناس ایی کن د :ادراك وربی  .و
پرورش فرهنگی شهروندان مرابق با ارزشه ا و اص وو اس المی ووس

نیروه ای انقالب ی وج ود

مراللات دینی گسترده مردک از راوم .ورویج ای دهه ای غرب یزدای ی و بازگ  .ب ه خوی تن
پژوهش راضر بر خالف آثار م ابه که معمورً نگاهی یاپارچه به نهادهای انقالبی دارند متمرک ز
بر نهادهای انقالبی فرهنگی اس .که در مختصات ومدنی خاصی قرار دارند و از این رو در بررسی
منرق وأسیس و رامرانی آنها باید به جزئیات مهم شان پرداخته شود پژوهش راضر ووانسته این
جزئیات را در دو محور زمینههای م ترك و غیرم ترك ارص اء کن د ک ه دی دگاه دقی قو ری در
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اختیار دستگاه سیاستگذاری و مدیریتی جمهوری اسالمی برای بازآفرینی این وجربه موفق با ووج ه
به اقضائات زمانه قرار میدهد

زمینههای غیرم ترك وأسیس نهادها:
4

رضور یز شخصی .رورانی از نحله اسالک فق اهتی(مرکز رس یدگی ب ه ام ور مس اجد

شورای الی انقالب فرهنگی سازمان وللیغات اسالمی)
3

وجود وهدید هویتی از س وی نیروه ای سیاس ی بدیل(ش ورای الی انق الب فرهنگ ی و

سازمان فرهن

و ارولاوات اسالمی)

زمینههای م ترك وأسیس نهادها:
4

هرگاه نیاز به وربی .و پرورش فرهنگی مردک مرابق با ارزشها و اص وو اس المی ووس

نیروهای انقالبی ادراك شود
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3

مردک محوری .یافته و مراللات دینی گسترده از راوم .داشته باشند

9

ایدههای غربیزدایی و بازگ  .به خوی تن ادراك و درونی شود
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جدوو  1شروط اماان وأسیس نهادهای انقالبی در روزه فرهن

با منرق جلر بولی
نگارش

نهاد انقالبی

به زبان

شروط امکان تأسيس

پيامد

جبر بولی
ادراک تربيت
و پرورش
فرهنگی
شهروندان
مطابق با
ارزشها و
اصول
اسالمی
توسط
نيروهای

وجود
مطالبات
دینی
گسترده
مردم از
حکومت
()V

حضور

وجود

ادراک و

یک

تهدید

درونیسازی

شخصيت

هویتی از

ایدههای

روحانی

سوی

غربیزدایی و

از نحله

نيروهای

بازگشت به

اسالم

سياسی

(Kخویشتن )

فقاهتی

بدیل

()F

(Tانقالبی)

تأسيس
نهاد
انقالبی
فرهنگی
()G

()B

شورای عالی
انقالب

0

0

0

0

0

TVKFB

G

فرهنگی
سازمان
صداوسیمای
جمهوری

0

0

0

1

1

TVKfb

G

اسالمی ایران
سازمان
تبلیغات

0

0

0

0

1

TVKFb

G

اسالمی
سازمان
فرهنگ و
ارتباطات

0

0

0

1

0

TVKfB

G

اسالمی
مرکز
رسیدگی به

0

0

0

0

1

TVKFb

G

امور مساجد
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فهرست منابع
آذین ،احمد ،قائدی ،محمدرضا ،گلشنی ،علیرضا(« ،)0696وحردت جهران اسرال از دیردگاه امرا خمینری(ره)»،
فصلنامه مطالعات سیاسی ،سال ششم ،شماره 26
اکبری ،بهمن ،قانع ،احمدعلی( « ،)0411برای تربیت نیرو کاری نکردهایم /انتخراب رایزنران فرهنگری منحصرر بره
داخل سازمان نباشد» ،مرکز رشد دانشگاه اما صادق(ع) 21 ،تیر 0411
اما خمینی( ،)0689صحیفه اما  ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی(ره)
ایوبی ،حرتاهلل ،جعفری ،نادر( « ،)0411دکتر ایوبی :سازمان فرهنگ و ارتباطرات مأموریرت جدیردی در اقتصراد
فرهنگ تعریف کند /دکتر جعفری :رویکرد مردمی جزو شاخصهای ارزیابی سازمان قرار گیرد» ،سایت مرکز
دانشگاه اما صادق(ع) 6 ،شهریور 0411
اشرفی ،اکبر(« ،)0695مطالعه علل توقف فعالیتهای حرزب جمهروری اسرالمی از منظرر جامعرهشناسری احرزاب
سیاسی» ،فصلنامه جامعهشناسی سياسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،0بهار و تابستان 0695
اشرفی ،اکبر(« ،)0699بررسی تأثیر نهادسازی در تثبیت نظا جمهوری اسرالمی ایرران از منظرر رهیافرت نهرادی»،
دوفصلنامه جامعهشناسی سياسی جهان اسالم ،دوره  ،8شماره  ،03بهار و تابستان 0699
ابراهیمآبادی ،حسین ،محمدی ،علیرضرا(« ،)0693ریشرههرای فکرری سیاسرتگذاری فرهنگری انقرالب اسرالمی و
چگونگی هژمونیک شدن این سیاست ها با اسرتفاده از مردل گرامشری :مطالعره آرای جرالل آل احمرد ،علری
شریعتی و اما خمینی(ره)» ،فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال سیزدهم ،شماره 47
افتخاری ،اصغر ،پورجعفری صدرآباد ،مهدی(« ،)0697الگوی اما جماعرت در جمهروری اسرالمی ایرران :مطالعره

موردی اما جماعتی آیت اهلل مهدوی کنی(ره) در مسرد جلیلی» ،دوفصلنامه جامعهشناسیی سياسیی جهیان
اسالم ،دوره ششم ،شماره 2
اصالنزاده ،فاطمه(« ،)0694تحلیل سیاستگذاری فرهنگی با تأکید بر نظریره کرنش ارتبراطی هابرمراس» ،فصیلنامه
امور خبری ،شماره 04
اعرافی ،علیرضا(« ،)0411آمادگی حوزه های علمیه برای همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسرالمی» ،سرایت
باشگاه خبرنگاران جوان 5 ،دی 0411
بروجردی ،مهرزاد( ،)0678روشنفکران ایرانی و غرب ،ترجمه جمشید شیرازی ،تهران :فرزان
بهمنی ،محمدرضا(« ،)0410همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسرالمی و وزارت علرو در خرارج از کشرور»،
سایت خبرگزاری صداوسیما 0 ،اردیبهشت 0410
بیگدلو ،رضا ،شهیدانی ،شهاب(« ،)0693تحلیل نوسازی نظا آموزشی ایران در دهه چهرل و اوایرل دهره پنراه(برا
تأکید بر کنفرانس انقالب آموزشی رامسر)» ،فصلنامه تاریخ ایران ،سال دهم ،شماره 6
بینا ( :)0696نقشه مهندسی فرهنگ کشور ،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
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بیگدلی ،عطااهلل( ،)0690گفتارهایی در تاریخ تمدن ،تهران :دانشگاه اما صادق ع
حاضری ،مهردی( ،)0690امام خمينی(ره) و نهادهای انقالب اسالمی :تبيان آثار موضوعی (دفتر سی و هشتم)،
تهران :عروج(موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی(ره)
توکلی ،یعقوب(« ،)0683بازکاوی نظری علل سقوط نظا شاهنشاهی» ،نشریه زمانه ،شماره 57
جمشیدی ،محمدحسین(« ،)0699مرد و افکار عمومی در اندیشه اما خمینی؛ ویژگی مهم حکومت دینی در نگاه
اما خمینی توجه به مرد است» ،پرتال اما خمینی 9 ،تیر 0699

جمالزاده ،ناصر ،امینیان ،مهدی( ،)0692نقرش مسراجد در پیرروزی انقرالب اسرالمی ایرران ،مطالعیات فرهنی
ارتباطات ،سال چهاردهم ،شماره 24
حاج علی اکبری ،محمدجواد( ،)0695گزارشی از فعالیتهای مرکز رسیدگی به امور مساجد ،خبرگزاری ایسرنا8 ،
خرداد 0695
حسینی ،سیدعبداهلل( ،)0699مدیریت مسجد؛ مبانی ،مبادی و ضرورتها ،تهرران :دفترر مطالعرات پرژوهشهرا و
ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد
جمشیدی راد ،محمدصادق ،محمودپناهی ،سیدمحمدرضا(« ،)0690مفهو اسال سیاسی در انقالب اسالمی ایران»،
فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی ،دوره دو  ،شماره 5

خانمحمدی ،یوسف(« ،)0683دولت و سیاستگذاری فرهنگری از دیردگاه امرا خمینری(ره)» ،فصیلنامه دانشیگاه
اسالمی ،سال یازدهم ،شماره 2

دارون عرم اوغلو ،جیمز ای رابینسون( ،)0698چرا ملت ها شکست می خورند؟ :ریشه های قیدرت ،ثیروت و
فقر ،محسن میردامادی (مترجم) ،محمدحسین نعیمیپور(مترجم) ،تهران :روزنه
دریفوس ،هیوبرت و پرل رابینرو( ،)0687ميشیل فوکیو ،فراسیوی سیاختگرایی و هرمنوتيیک ،ترجمه حسرین
بشیریه ،تهران :نشر نی
رضایی ،سیاو ( ،)0699الگوی نهادسازی انقالبی در انقالب اسالمی ایران ،تهران :دانشکده دفاع ملی
رستگاری ،محمدحسرین( ،)0695دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران :چیال هیا و چيین هیا ،تهرران:
موسسه پویه مهر اشراق
رضایی ،سیاو  ،ایروانی ،محمدجواد ،شمس دولرتآبرادی ،سیدمحمودرضرا ،فروزنرده ،لطرفاهلل(« ،)0699ارائره
الگوی نهادسازی در انقالب اسالمی بر اساس گفتمان اما و رهبری» ،فصلنامه مطالعات دفاعی اسیتراتژیک،
سال هردهم ،شماره  ،79بهار 0699

دارابی ،علی(« ،)0694طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی» ،فصیلنامه مطالعیات
توسعه اجتماعی ایران ،دوره  ،8شماره 7-21 ،0
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رشیدی نژاد ،مهدی(« ،)0691ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران» ،دانشگاه براقرالعلو  ،پایران نامره کارشناسری
ارشد ،رشته علو سیاسی ،استاد راهنما :حرت االسال و المسرلمین دکترر آل غفرور ،اسرتاد مشراور :حررت
االسال و المسلمین دکتر نوروزی
زائری ،قاسم و محمدعلی زاده ،حاجیه( ،)0696دیرینهشناسی طرح «دانشگاه اسالمی» در ایرران ،راهبیرد فرهنی ،
شماره 25
زائری ،قاسم و محمدعلی زاده ،حاجیه( ،)0693تباریابی انقالب فرهنگی در دانشگاهها ،شماره  ،67راهبرد فرهن ،
بهار 0693
زائری ،قاسم ،ذوالفقاری ،ابوالفضل ،محمدعلیزاده ،حاجیه(« :)0695شناسایی صورتبندی گفتمانی واقعرۀ «انقرالب
فرهنگی در دانشرگاهها» ( ،»)0636-0659فصلنامه علمی-پژوهشی روششناسی علیوم انسیانی ،سرال ،22
شماره 83
شیرعلینیا ،جعفر(« ،)0699ابتدای انقالب قرار بود پریسا و شرریان در صداوسریما بخواننرد /امرا خمینری(ره) از
ابتدا مخالف موسیقی بود» ،سایت دیدهبان ایران 21 ،مهر  ،0699تاریخ آخرین دسترسی  03اردیبهشت 0411
فراستخواه ،مقصود( :)0688سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران ،تهران :رسا
صالحی امیری ،سیدرضا ،محمدی ،سعید(« ،)0687ارزیابی نقش سرازمان فرهنرگ و ارتباطرات اسرالمی در تبرادل
فرهنگی با سایر کشورها» ،مجله مدیریت فرهنگی ،سال دو  ،شماره اول
صالحی امیری ،سیدرضا ،محمدی ،سعید( ،)0689دیپلماسی فرهنگی ،تهران :ققنوس
علیزاده سیالب ،قدسی(« ،)0698مطالعه تطبیقی سبک رهبری حضرت اما خمینی(ره) و حضرت آیرت اهلل خامنره
ای با تأکید بر اجماع سازی و نهاد سازی» ،دانشکده علو انسانی ،گرروه علرو سیاسری و مطالعرات انقرالب
اسالمی ،رساله جهت اخذ درجه دکتری ،رشته مطالعات سیاسی انقالب اسرالمی ،اسرتاد راهنمرا :دکترر زاهرد
غفاری هشرین ،استاد مشاور :دکتر یوسف ترابی
شریفی ،سیدعلیرضا ،فاضلی ،عبدالرضرا(« ،)0690واکراوی سیاسرتگذاری فرهنگری در جمهروری اسرالمی ایرران:
آسیبها و راهبردها» ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال نوزدهم ،شماره 39
صادقی نیارکی ،مرید ،فقیه حقانی ،موسی ،نرفی ،موسی(« ،)0699نسبت اقدامات فرهنگی-اجتماعی فرح پهلروی

در تعمیق پیوستهای فرهنگی سلسله پهلوی» ،فصلنامه پژوه

های سياسی جهان اسالم ،دوره  ،01شماره

6
طاهرپور ،زهره ،قاسمی ،خدیره(« ،)0692نقش تربیتی رسرانه ملری در شرکلگیرری سربک زنردگی اسرالمی؛ برا
فرازهایی از سخنان اما رضا علیهالسال  :سبک زندگی رضوی» ،دوفصلنامه معارف رضوی و رسانه ،شرماره
 ،4پاییز و زمستان 0692
کاوند ،رضا ،کاوند ،جمال(« ،)0687سیاستگذاریهای فرهنگی در سی سال انقالب اسالمی و آسیبشناسری آن»،
همایش ملی سی سال انقالب اسالمی ،دستاوردها ،آسیبها و فرصتها ،تهران :دانشگاه صنعتی شریف
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نشریه تمدن پژوهی

عاقبتی ،آر (« ،)0411سیاست گرذاری فرهنگری پرس از انقرالب اسرالمی(بخش نخسرت)» ،سرایت پژوهشرکده
تحقیقات راهبردی مرمع تشخیص مصلحت نظا  08 ،اردیبهشت 0411
غفاری هشرین ،زاهد ،علیزاده سیالب ،قدسی ،ترابی ،یوسف(« ،)0411نهادسازی در سبک رهبری حضررت امرا
خمینی» ،دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی ،سال  ،06شماره  ،25بهار و تابستان 0411
فداکار لنگرودی ،محسن(« ،)0690نهادسازی و پویایی انقالب اسالمی ایران در اندیشه حضرت امرا خمینری(ره)،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه :مدرسی معارف اسرالمی ،گررایش :انقرالب اسرالمی ،اسرتاد راهنمرا :دکترر
مصطفی ملکوتیان ،استاد مشاور :دکتر علی شیرخانی
فوکو ،میشل( ،)0692دیرینهشناسی دان  ،ترجمه افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی
فوکو ،میشل( 0680الف) ،تاریخ جنون فاطمه ولیانی تهران نشر هرمس
فوکو ،میشررل( 0680ب) ،نیچه ،تبارشناسرری و تاریخ ،نیکو سرخو

و افشرین جهاندیرده؛ منردرج در( :کهرون،

الرنس ( ،)0680متن گزیدههای مدرنيسم و پستمدرنيسم ،عبدالکریم رشیدیان و دیگران ،تهران ،نشر نی
فرری ،محمدمهدی( ،)0688آشنایی با کارکردهای مسرد ،مرله مبلغان ،شماره 021
فرری ،محمدمهدی( ،)0699جایگاه مسرد از منظر اما خمینی(ره) ،پرتال اما خمینی 29 ،مرداد 0699
کچویان ،حسین( ،)0682فوکو و دیرینهشناسی دان  ،تهران :دانشگاه تهران
کچویان ،حسین ( ،)0684تطورات گفتمانهای هویتی در ایران ،تهران :نی
کچویان ،حسین و زائری ،قاسم( ،)0688ده گا رو شناختی در تحلیل تبارشناسرانه فرهنرگ ،راهبیرد فرهنی ،
شماره هفتم ،پاییز 0688
کلهر ،سینا( « ،)0411دکتر کلهر :فلسفه وجودی سازمان فرهنگ و ارتباطات نیازمند بازخوانی است» ،سایت مرکرز
رشد دانشگاه اما صادق (ع) 3 ،مرداد 0411
فارس(« ،)0685عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در نگاه صاحبنظران» ،خبرگرزاری فرارس 6 ،مررداد
0685
محمدی مزرعی ،خدیره( ،)0693چیستی ،چرایی و چگونگی تحقق دولت اسرالمی در دیردگاه حضررت آیرتاهلل
خامنهای(مدظلهالعالی) ،دانشکده علو انسانی ،گروه علو سیاسی و مطالعات انقالب اسالمی ،پایاننامه جهرت
اخذ درجه کارشناسی ارشد،رشته جامعهشناسی انقالب اسالمی ،استاد راهنما :دکتر مهدی نادری
معلمی ،عباس و جاجرمیزاده ،محسن( ،)0698فقه سنتی و نظامسازی ،قم :تمدن نوین اسالمی
مرکز اسناد انقالب اسالمی( ،)0688فرهنگنامه نهادهای انقالب اسالمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی
مظفری ،محمدحسین(« ،)0411دکتر مظفری :برای بهبود روابط فرهنگی بینالمللی ابتدا باید تعارضات گفتمرانی را
حل کرد /داستان فتح چندباره سازمان فرهنگ و ارتباطات» ،سایت مرکز رشرد دانشرگاه امرا صرادق(ع)21 ،
شهریور 0411
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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امکانسنجی تاریخی نهادسازی فرهنگی انقالب اسالمی مبتنی بر تجربه امام خمینی (ره) در تأسیس نهادهای انقالبی فرهنگی دهه اول انقالب

مقد  ،سیدحمید(« ،)0411انقالب فرهنگی و چرایی تعطیلری دانشرگاههرای کشرور» ،سرایت موسسره مطالعرات و
پژوهشهای سیاسی 61 ،فروردین 0411
مقتدائی ،مرتضی ،ازغندی ،علیرضرا(« ،)0695آسریبشناسری سیاسرتگذاری فرهنگری جمهروری اسرالمی ایرران»،
فصلنامه علوم سياسی ،سال دوازدهم ،شماره 64
منوچهری ،عباس ،عباسی ،مسلم(« ،)0689فرآیند شرکلگیرری اندیشره سیاسری جرالل آل احمرد" :بازگشرت بره
خویشتن"» ،فصلنامه سياست ،دوره چهل ،شماره 4
موالیی ،آیت ،سعادتی راد ،بهروز(« ،)0698مشکالت نظارت قضرایی برر نهادهرای انقالبری برا تاکیرد برر سرازمان
تبلیغات اسالمی» ،حقوقی دادگستری ،دوره  ،86شماره 217-223 ،017
میرترابی ،سیدسعید(« ،)0693تحلیل شیوهها و ابعاد نهادسازی در روند ساختهشدن دولت پس از انقرالب از منظرر
نهادگرایی تاریخی» ،فصلنامه دولتپژوهی ،دوره  ،6شماره  ،9بهار 0693

مرکز رسیدگی به امور مساجد( ،)0697آشنایی با راهبردها ،برنامهها و فعاليتهیای مرکیز رسیيدگی بیه امیور
مساجد ،تهران :مرکز رسیدگی به امور مساجد

نقیبزاده ،احمد ،امانی زوار  ،وحید( ،)0682نق

روحانيت شيعه در پيروزی انقیالب اسیالمی ،تهرران :مرکرز

اسناد انقالب اسالمی
نوروزی ،محمدجواد(« :)0687جمهوری اسالمی ایران در پنج گفتمران» ،نشریه مطالعات انقالب اسالمی ،دوره ،4
شماره 06

نرفی ،موسی ،فقیه حقانی ،موسی( ،)0690تاریخ تحوالت سياسی ایران :بررسیی مللفیههیای دیین ،تجیدد و
مدنيت در تأسيس دولت-ملت در گستره هویت ملی ایران ،تهران :موسسه تاریخ مطالعات معاصر ایران
ناظمی اردکانی ،مهدی ،داودی ،مهدی ،امرامی ،احمردعلی(« ،)0696آرمران جهرانی اسرال در اندیشرهی فرهنگری
انقالب اسالمی» ،فصلنامه پژوه های راهبردی سياست ،سال سو  ،شماره 9
هوشی ،اردشیر(« ،)0697مصائب قطب زاده در تلویزیون» ،سایت تاریخ ایرانی 25 ،دی  ،97تاریخ آخرین دسترسی
 03اردیبهشت 0411
یزدانی ،عنایتاهلل ،فرهنگ ،محبوبه(« ،)0694نقش سازمانهای فرهنگی در ترامین صرلح جهرانی :مطالعره مروردی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی» ،فصلنامه روابط فرهنگی بينالمللی ،سال اول ،شماره دو
Durkheim, Émile (1982), The Rules of Sociological Method, New York: Free Press
Ragin, Charles (1987), The Comparative Method, Berkeley: University of California Pres
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