
 

 17/09/93تاریخ پذیرش:        18/01/93تاریخ ارسال: 

 7-34/ صص  1393 پاییز /  72/ شماره  بیست و سومفصلنامه راهبرد / سال 

 

 

 
در عرصه  بررسی و تبیین جایگاه دولت

 اسالم و لیبرالیسماز نگاه  فرهنگی جامعه

 *علی محسنی

 **عباس فرهادی

 ***ناهید قمریان

 چکیده
اما در  ،باشد میی جامعه و زندگی افراد ها و حوزه ها دهنده به بسیاری از جنبه اگر چه فرهنگ خود جهت 

به  .در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد می تواند نقش مه مین دولت است که ای  ،تر یک گستره وسیع
گیری از سوی دولت و حاکمان قرار  پذیری و جهت تواند تحت نظارت و تعین میفرهنگ  ،عبارت بهتر

و دولت   میجایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسال ،ن مقالهای  گیرد.
و لیبرالیستی دولت   میاز دیدگاه اسال": دهیم که پاسخ می پرسش این  بهلیبرالی مورد واکاوی قرار داده و 

ه به تعریف با توج" این است که  مورد نظر هفرضی ."از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟
گر را در عرصه فرهنگ  حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره

اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسالمی، دولت عالوه بر نقش مدیریتی، ، برعهده دارد
. و با توجه به "ا نیز بر عهده داردسازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه ر نقش فرهنگ

آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای  تواند به دخالت و نقش میی فرهنگی که دولت ها تعدد مؤلفه
هار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و چجلوگیری از طوالنی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به 

 خواهد پرداخت.و لیبرالی   میدر دو دولت اسال ها رسانه

 واژگان کلیدی

 فرهنگ، دولت لیبرالی، دولت اسالمی، دخالت حداکثری و حداقلی
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 جستارگشایی
 ای توان گفت عرصه می ،است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ای فرهنگ اگرچه حوزه

های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. دولت به  است که همه عرصه

ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با  عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ

فا کند. ای  سزایی در فرهنگ هنقش بتواند  می ،ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است گسترده

شود که  مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بالواسطه آن با انسان باعث می

 دولت و به طور عام حاکمیت بپردازند.آن )فرهنگ( با به ارتباط  ،پردازان از زوایای مختلف نظریه

باشد  میوت ی مختلف متفاها بینی رابطه دولت و فرهنگ در مکاتب و جهانبه   ها ن حال نگاهای  اب

ن دو دارند. با نگاهی به ای و هر کدام به نوعی سعی در تعریف و معین نمودن حدود ارتباط میان

سازی  جهت پیاده مینظریه دولت در اسالم و ضروری بودن تشکیل یک دولت دینی و اسال

ن دنبال آ هتوسط پیامبر )ص( و ب میاحکام الهی، از همان صدر اسالم و با تشکیل حکومت اسال

شود که یک دولت  مین نکته روشن ای  حکومت علی )ع(، ویژه هحکومت خلفای بعد از پیامبر و ب

توجه کاملی به بحث فرهنگ و نحوه تربیت فرهنگی و همچنین اجرا و   میو حکومتی اسال

نیز  می های بعدی اسال ن مهم نیز در طول حکومتای  مدیریت فرهنگ جامعه خویش داشته که

عیار  که توجهی تمام استحکومت  مین خود، برآمده از خطوط اسالای  باشد و میقابل شناسایی 

 به نحوه و محتوای فرهنگی جامعه دارد تا مبادا مخالفتی با شرع و امور دینی داشته باشند.

باشند و با معرفی  مین قاعده مستثنی نای  در دنیای کنونی نیز از می مبانی تفکراتی اسال

و تولید،  یخود ضرورت مداخله گسترده در حوزه محتو خودبه مینام اسال قانون اساسی خود به

اند که هدف خود را اعتالی شخصیت و فرهنگ جامعه تعریف  اجرا و مدیریت فرهنگ را پذیرفته

ن در حالی است که در نقطه مقابل آن دیدگاه و رویکرد لیبرالیستی از دولت و ای  نند.ک می

و معتقد است  ندک میزه فرهنگی جامعه رد وو گسترده را در ح جانبه حکومت اصل مداخله همه

بایست نقشی صرفاً مدیریتی داشته باشد و  میدولت )از نوع لیبرالیستی آن( در حوزه فرهنگی 

ن نقش نظارتی نیز نباید ای  نماید و واگذاری متولی و محتوای فرهنگی را به افراد ها تمام حوزه

چرا که روح آزادی و اختیار و همچنین خالقیت را از جامعه سلب  ؛جنبه امر و نهی داشته باشد

ن آموزه لیبرالیستی از جایگاه دولت در عرصه فرهنگی ناشی از تفکرات ای  خواهد کرد.

باشد که خواهان یک  میاز مفهوم و اختیارات دولت  ها لیبرالیست« حداقلی»و « ای کمینه»

ن نیز برخاسته از ای  که البته ستاجتماعی ا وزهیی نظارتی در حها دولت حداقلی با کارویژه
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را رقیبان ، زیبیند میرا   میشرایط اجتماعی آنها بوده و امروزه در مقابل خود فقط دیدگاه اسال

 عملیاتی به در کرده است.  خود را از حوزه  عمده

وه ن پژوهش بر آن است تا ضمن پرداختن به مباحث فرهنگ و دولت و ارتباط آنها و نحای 

ن آیی از فرهنگ بپردازد که دین در ها و حوزه ها دخالت دولت در امر فرهنگ، به بررسی مؤلفه

و جایگاه دولت  ها ن حوزهای  یابند. میتوانایی دخالت و تعیین جهت فرهنگ و جامعه را  ها دولت

دیدگاه  از"ال به بحث خواهیم گرفت که: ؤن سای  و لیبرالیستی با طرح  میرا در دو دیدگاه اسال

فرضیه  ،در پاسخ"فرهنگ برخوردار است؟ و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه  میاسال

با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً "ن خواهد بود که ای 

اما با توجه به تعریف حداکثری از  ،فرهنگ بر عهده دارد را در عرصه گر نظارهمدیریتی و بعضاً 

سازی، هدایت و کنترل  دولت در دیدگاه اسالمی، دولت عالوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ

ی ها هار مؤلفه از مؤلفهچسپس با گزینش  و "جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد

 ها تعلیم و تربیت، دین، رسانه) باشد میو لیبرالیستی   میفرهنگی که مشترک میان دیدگاه اسال

 به تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه خواهیم پرداخت. (و فرهنگ

 تعریف فرهنگ .1
باشد که همواره مورد توجه اندیشمندان، فالسفه و  میمفاهیم انسانی  ترین مهم فرهنگ از جمله

معنای امروزی را بر آنها اطالق  توان تمام وجوه فرهنگ در میعالمان قرار داشته که البته ن

بیشتر در خصوص نحوه  ،نمود. مطالعات نامنظم و البته بنیادی که از فرهنگ صورت پذیرفته

های دیگر، صورت  تربیت افراد انسانی و جامعه و همچنین توصیفات آداب و رسوم اقوام و گروه

ملیت به فرهنگ شکل  عوامل زیادی از قبیل تاریخ، دین، هویت قومی، زبان و پذیرفت. می

ج رنخستین کسی که فرهنگ را از تعریف کالسیک آن خا (16 ، ص1389)واندرلی،  دهند می

شناس انگلیسی بود که در  مردم ،ادوارد. بانت. تایلور ،کرد و آن را مترادف با تمدن به کار گرفت

کامل شامل دانش، عقاید،  ای فرهنگ را مجموعه« ییفرهنگ ابتدا»با انتشار کتاب  1871سال 

معنا کرد که بشر به عنوان محضری از جامعه،  یهای هنر، اخالق، قانون، آداب و رسوم و توانایی

دیگر از اندیشمندان ضمن تعریف  ای (. عده117 ، ص1382، روشه یکند )گ آنها را اخذ می

رد کرده و آن را به فرهنگ به عنوان دستاوردهای مادی و معنوی انسان، کاوشگرانه با آن برخو

، الگوهای رفتاری و ابزار و ها مراتب ، نهادها، سلسلهها ، ارزشها آرایش پندارهای نمادها، گفتمان

اند که توسط انسان و از طریق دگرگونی طبیعت و جامعه در راه برآورده  ادوات تفسیر کرده
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لینوسکی فرهنگ را (. ما15 ص ،ود )مجله رسانهش ازهای تاریخی او خلق شده یا مییکردن ن

داند و رابرت سون فرهنگ را شیوه کلی زندگی در هر جامعه  مجموعه مخلوقات انسان می

موند ویلیامز و کوتیز فرهنگ یر ،ن حالای  . باواند که دربرگیرنده امور مادی و معنوی استخ می

 .(404 ، ص1386)ابوالقاسمی،  دانند تر و دربرگیرنده کلیه شئون زندگی می را وسیع

بشر یاد « فوق جسمانی»از فرهنگ به عنوان محیط  شناسی اصول جامعهاسپنسر در کتاب 

کرد و در صدد جدا ساختن فرهنگ از عوامل جسمانی و طبیعی بود. وی اعتقاد داشت که  می

محیط فوق جسمانی خاص انسان است، در حالی که انسان از لحاظ دو محیط دیگر )طبیعی و 

 ی وجه اشتراک است.جسمانی( با حیوان دارا

ی اجتماعی دانست که ها از کردارها و رویه ای توان فرهنگ را مجموعه میاز جهتی دیگر، 

، ها یابند و عناصری مانند زبان، مناسک و مراسم، سنت میآیند و انتقال  میدر جامعه به وجود 

 ، ص1376 )محسنی، پوشاک، مسکن، صنایع، هنرها، و علوم از مبانی آن هستند، تعریف نمود

81 .) 

الگویی از مفروضات اساسی که یک گروه » کند: میفرهنگ را چنین تعریف  ،ادگار شاین

اجتماعی )گروه، سازمان و جامعه( برای حل دو مسئله بنیادین تطابق با محیط بیرونی )شیوه 

 است. جاد کردهای  جاد انسجام درونی )شیوه در کنار هم ماندن( خلق، کشف و یاای  ادامه بقا( و

ن گروه عمل کرده و به عنوان شیوه درست ادراک، تفکر، احساس و ای  ن الگو در مسیر تداومای 

 شوند مین الگوها نیز در رویارویی با مشکالت آموخته ای  یابد و میرفتار به نسل بعد انتقال 

 .(12، ص 1383)شاین، 

خالصه  زیرموارد  ی و همچنین کارکردهای فرهنگ را درها منوچهر محسنی برخی ویژگی

 (:82 ، ص1376)محسنی،  کرده است
 فرهنگ چیزی است که:

 یابد. از نسلی به نسل دیگر انتقال می -

 حالت انباشته دارد. -

 رود. از محلی به محل دیگر می -

 کند. در پذیرش و نگهداری چیزها انتخاب می -

 ماهیت پیچیده دارد. -

 نظام زندگی خانوادگی -

 ردهای زیر است:فرهنگ دارای کارک

 کردن افراد اجتماعی -

 آموزش و پرورش -

 ها: درست و غلط ارزش -

 نظارت اجتماعی -

 هنجارها و آداب و رسوم -

 ها اعتقادات و باورداشت -

 باید نگاهی نیز به مفهوم دولت انداخت تا از میپس از فهم و پرداختن به مفهوم فرهنگ 

 ن مقاله معین شود.ای  نظر ما در ن طریق چیستی دولت مدای 
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 چیستی دولت .2
شود.  میاصطالح دولت در علوم سیاسی، معموالً به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط با هم اطالق 

شود که هر یک با خصوصیات و  میگاهی به مجموعه خاصی از افراد و حاکمان گفته 

و در زمانی  ای معهرا در جا  میی شخصی، وظایف عموها و فضیلت ها یی، اعم از ضعفها ویژگی

ن معنی، دولت مترادف با حکام و کسانی است که قانون را وضع، ای  دهند. در میمعین انجام 

و  ها خاصی از نهادهای برتر، یعنی به سازمانکنند. گاهی نیز دولت به مجموعه  میاعالم و اجرا 

شود  میگفته  ت وزیرانئو هی  میچون مجلس شورای اسال ای شده ی منظم و پذیرفتهها شیوه

پردازند.  میی افراد به انجام آن وظایف )قانونگذاری و اجرا( ها که در طول زمان و فارغ از سلیقه

دولت عبارت است از نهادی که انجام  ،(. در یک تعریف به نسبت جامع8 ، ص1382)فیرحی، 

بر خطرهای جاد نظم در داخل و حفاظت جامعه در براای  ی اساسی نظام سیاسی یعنیها کارویژه

عبارت است از  ،کند میدولت مدرن آنطور که تالکوت پارسونز معرفی »خارجی را بر عهده دارد. 

ترین شرایط را برای رسیدن به مرحله کمال خود به  ترین شکل نظام سیاسی که مناسب کامل

 اری ازانداز به شم ن چشمای  گرایی جامعه نیاز دارد. دولت در شکوفایی، توسعه اقتصادی و گیتی

 گردد مین فضایل و کیفیات مجهز است که از نظر پارسونز جزء جداناشدنی آن محسوب ای 

 (.175 ، ص1385زاده،  )نقیب

ن پدیده به دست داد که ای  شناسانه از توان تعریفی جامعه میبرای فهم بهتر مفهوم دولت 

اساس،  این  دهد. بر میدولت را در پرتو نیروهای اجتماعی و کارکردهای آن مورد بررسی قرار 

شناختی فراگیر از دولت بر معیارهای زیر مبتنی است: اول، نقش اجتماعی  تحلیل جامعه»

مقایسه با  ی بالقوه مختص به آن درها دولت؛ دوم، ساخت سازمانی دولت؛ سوم، حقوق و قدرت

، 1385لم، )عا"دیگر نهادهای اجتماعی؛ چهارم، سرشت روابط دولت با جامعه، طبقات و مردمان

تحلیل تفصیلی سیاست دولت و خصوصیات آن مستلزم مطالعه ساخت سازمانی، (. »121 ص

های مختلف، ساخت درونی و قانونمندی پویایی نهادهای دولتی،  توزیع کارکردها در میان ارگان

و نظام ارزشی به وسیله دولت، بررسی  می دئولوژی رسای  گیری و استقرار و تثبیت طرق شکل

قتصادی و سیاسی دولت، نقش اجتماعی قانون، آرایش و ترکیب دستگاه اداری، نقش نقش ا

و مستلزم مطالعه برخی از مسائل تجربی  ها های کوچک در سیاست، رفتار سیاسی توده گروه

ی ویژه ها دیگر است. مسئله اشکال دولت نیز برای درک فرایندهای سیاسی کلی و سیاست

است. در حالی که روابط اقتصادی و ساخت اجتماعی در نوع  جاری از اهمیت خاصی برخوردار

بایست ساخت سیاسی، شکل  میثیر اساسی دارند. برای قضاوت در مورد شکل آن أدولت ت
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 «های سیاسی را مورد مطالعه قرار دهیم حکومت و سازمان دولتی، رژیم سیاسی و پویایی

ابعاد مختلف آن به تعریف  ا نگاه بهب بایست می(. برای درک دولت 176 ، ص1383 ،زاده )نقیب

برخاسته از متن  ای ن حال دولت در هر جامعهای  یش( اقدام نمود. باها دولت )متناسب با کارویژه

زمانی خاص  خاص در یک برهه ای اجتماعی جامعه ی فرهنگی وها آن جامعه و بازتاب ویژگی

و دولت لیبرالی نیز هر یک   میدولت اسالر، ن نوشتاای  باشد. موضوع مورد بررسی در می

 باشند.  میبرخاسته از متن جامعه خود 

 دولت دینی .2-1

گوید: حداقل سه معنا ممکن است از حکومت دینی  میاهلل مصباح در تعریف حکومت دینی  آیت

. حکومتی که در 2 .. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد1اراده شود: 

(. 57 ، ص1377. حکومت دینداران و متدینان )مصباح یزدی، 3 .آن احکام دینی رعایت شود

قوانین و مقررات اجرایی  ن تعاریف، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همهای  در نوع اول

صوب مستقیم از طرف خدا منطور  بهآن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز 

در معنای دوم، الزم نیست که حاکم  شوند. میشوند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب  می

بلکه صرفاً رعایت احکام دین در حکومت چنین شخصی یا گروهی کفایت  ،منصوب خدا باشد

بلکه صرف ارتباط حکومت  ،ستیو دینی الزم ن  میکند و در معنای سوم رعایت قوانین اسال می

(. با نگاهی به 63-64 ، صص1390کند )فالح سلوکالیی،  میدیندار و متدین کفایت با افرادی 

شویم که حکومت اسالمی، حکومتی است که  میتعاریف باال و در یک بررسی تطبیقی متوجه 

در آن اداره جامعه و رسیدگی به مسائل جامعه، مطابق دستورات و قوانین اسالم است. حکومت 

را از سرچشمه زالل وحی گرفته و والیت  خود دولت اسالمی، مشروعیت ن معناای  و در می اسال

نبعث از والیت خداست که در مرتبه و حیث وجودی خویش مسیاسی حاکم اسالمی، 

 میباشد. یعنی دین، منشأ مشروعیت و مقبولیت حکومت و دولت اسال میتفسیرپذیر و مقدس 

و  ها ی مختلف برخوردار است و دولتها ساحتاست و دین از توانمندی هدایت انسان در ابعاد و  

باشند که در پیام وحی به پیامبر )ص( نازل  میمجری احکام الهی و کالم خداوند  ها حکومت

ن بزرگان نمایان شده ای  شان و امامان معصوم منتقل و در اقوال و روایاتای  شده و به جانشینان

ها و اصول خود را  ، دولتی دینی است که ارزشباشد. بنابراین، دولت اسالمی میو قابل استنباط 

دئولوژیک بودن آن ای  دینی بودن دولت اسالمی، هرگز به معنای اماگیرد.  میاز دین اسالم 

دینی، ممکن است در شرایط  های غیر های دینی نیز همانند دولت نیست؛ زیرا هر چند دولت



 13      1393شماره هفتاد و دوم / سال بیست و سوم / پاییز 

تر  دهند، اصوالً مقوله دین بسیار گستردهدئولوژیک نشان ای  های گرایش ای زمانی و مکانی ویژه

 .(178 ، ص1383)فیرحی،  است

 دولت لیبرالی .2-2

سیاسی، مبتنی بر اصل   دولت لیبرالی برگرفته از اندیشه لیبرالیسم است که به عنوان نظریه

محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم، انسان به موجب 

تواند بر طبق آراء و عقاید خودش  میقلی خود، موجود مختار و مستقلی است که ی عها توانایی

)بشیریه،  در زندگی موجب تحقق صالح فرد و جمع خواهد شد ای زندگی کند و چنین شیوه

حکومت محدود که هدفش  است درباره ای (. به تعبیری دیگر، لیبرالیسم نظریه306 ، ص1384

ظور جلوگیری از خودکامگی سیاسی، حکومت لیبرال از حیث به من  تأمین آزادی شخصی است.

قدرت مشروعش دارای محدودیت است. به منظور جلوگیری از رفتار  اهداف خود و گستره

طرفانه اعمال  بی ای گونه است که به میدلخواهانه، برخوردش با افراد، مطابق قوانین معین و معلو

ختار اجتماعی خاص )جامعه بورژوایی(، سازمان لیبرالیسم با آنکه گاهی با یک سا شوند. می

شناختی )شکاکیت(، یا فلسفه شخص  اقتصادی )اقتصاد مبتنی بر اقتصاد آزاد(، موضع معرفت

است  ای شود، اما پیش از هر چیز نظریه میانسانی )استقالل و خودمختاری اخالقی( خلط 

(. لیبرالیسم 164 ، ص1379)لیپست،  حکومت که آزادی شخصی هدف آن است درباره

( از نظر تاریخی ها اقتصادی )آزادی فعالیت خصوصی( و لیبرالیسم فرهنگی )آزادی حوزه اندیشه

تر  اند، هر چند به طور جداگانه نیز قابل تصور هستند. لیبرالیسم در مفهوم کلی با هم همراه بوده

های سیاسی  همه رژیم بینی های فردی، جهان و فرهنگی آن با تأکید بر تأمین بیشترین آزادی

های لیبرال، سوسیال دموکراتیک،  ن معنی رژیمای  رود و در می)خواه راست یا چپ( به شمار 

(. با نگاهی به آثار 307 ، ص1384)بشیریه،  دولت رفاهی و نئولیبرالیسم مشترک هستند

ست؛ از جمله: ن دیدگاه دارای چند ویژگی اای  پرداز لیبرالیسم، گذاران و فیلسوفان نظریه پایه

و تحمل افکار و  ای ی عقیدتی و سلیقهها و جنگ ها الف( عدم پافشاری معرفتی و نفی خشونت

گرایی و باور به کفایت و بسندگی خرد  داری؛ ج( عقل طرفی و خویشتن اعمال متفاوت؛ ب( بی

رال ی با عنوان لیبها داری دولت (. که در شیوه حکومت70 ، ص1390)فالح سلوکالیی،  انسانی

 شود. میدیده 

بایست گفت مقصود از دولت لیبرال دولتی است که بر پایه  میبندی کلی  در یک جمع

لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی سعی دارد تا حد امکان در امور در اقتصادی و سیاست دخالت 
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صادی اقت ای زیرا لیبرالیسم عمالً نظریه ،ن عدم مداخله بیشتر متوجه امور اقتصادی استای  نکند.

ن رو دولت ای  ها را نیز باید به رسمیت بشناسد. هم از ی سیاسی مردم و گروهها اما آزادی ،است

در بعضی با دخالت اما دولت لیبرالی  شود. میلیبرال خود نوعی از دولت مشروعه تلقی 

ن نقش را در ای  که ردگذاری را بر عهده دا نقش پرورشی و ارشادی و سیاست ،ی فرهنگها حوزه

 قسمت بعدی پژوهش، در قیاس با اسالم خواهیم سنجید.

 های دخالت دولت در فرهنگ  . گونه3
 ها امروزه بحث دخالت دولت در فرهنگ و امور فرهنگی، امری پذیرفته شده است و دولت

خود  ن بخش را نه تنها با کراهت، که وظیفهای  گذاری در و سیاست ها ن حوزهای دخالت در

ی مختلف فرهنگ، بحث ها در عرصه ها دالیل دخالت دولت ترین مهمدانند. شاید یکی از  می

نسلی و  ندهآی باشد که از اجتماع گرفته تا شخص و میی فرهنگ ها و شاخه ها گستردگی حوزه

ناچارند  ها گیرد و دولت میسیاسی و... و به نوعی تمام زندگی انسانی را در بر  -زندگی اجتماعی

ن ای  د تا فرهنگ الزمه را پیاده سازند. اما از جانب دیگرننن عرصه ورود کای وم خود، بهبرای تدا

 ن حال میزان و نحوهای کنند، با میدخالت و بایست  میدر امور فرهنگی  ها درست است که دولت

ی دخالت دولت در فرهنگ ها گونه ترین مهمنک به ای  .استاهمیت باالیی  دارایدخالت آنها 

 کنیم. میاشاره 

 نقش حمایتی  .3-1

ی فرهنگی ها گذاری سازی و سیاست فرهنگ مستقیم وارد عرصهطور  به ها گرچه امروزه دولت

  یها شوند و در توجیه اعمال خود، ضرورت تداوم زندگی فرهنگی در میان جامعه و نسل می

در حوزه فرهنگ، در  نقشی که امروزه برای دولتن حال ای  دهند، با مینده را مورد اشاره قرار آی

دولتمرد پیر عرصه اقتصاد  ،شود. به صورت حمایتی است. چنان که بائومل نظر گرفته می

کند دولت به حمایت از کارهای  جاب میای  دارد که محذورات اقتصادی بیان می یفرهنگ

ک هنر نمایشی با یک صنعت دستی همیشه از یدارد که:  برخیزد. وی اذعان می یفرهنگ

که  ها های مربوط به کاستن میزان هزینه برد و قادر نیز نیست که از شیوه هزینه رنج میبیماری 

، کاهش ها را به افزایش قیمت ها ن وضعیت سازمانای  مند شود. بهره ،از ابتکارات تکنولوژی است

در بیشتر  (.2000دهد )گری،  های گسترش مخاطبان سوق می شده و راه  ریزی خروجی برنامه

کنند که دولت را موظف  ن هدف را دنبال میای  یصنعتی غربی، غالب اقدامات فرهنگ کشورهای

رانتفاعی( با یکه به لحاظ تجاری سودمند نیستند )فرهنگ غ یهای فرهنگ کنند از فعالیت
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تجاری به  ی، تعادلی با نهادهای فرهنگیپرداخت یارانه و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگ

 یهای جاد بودجهای  تواند با پرداخت و ن رو دولت میای  از (.15 ، ص1378زاد، د )مناطق آیآ وجود

و حفظ و نگهداری  یای فرهنگه برای حوزه فرهنگ به حمایت از آفرینش، پخش و نشر آفریده

و آثار به جای مانده از گذشتگان در فرهنگ دخالت کند و به حمایت از  یاز میراث فرهنگ

 .(353-354 ، صص1386آهنگرانی، )غالمپور  دفرهنگ بپرداز

 نقش ترویجی  .3-2

 ،نقش ترویجی آن است ،تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد  که دولت می یهای از دیگر نقش

تر و  ابی فرد یا گروه را به زندگی فعالیشود که موجبات دست رنده هر چیزی مییترویج در برگ

رت برقراری ارتباط با دیگران، قدرت شرکت تر فراهم آورد و باعث شود قدرت انطباق، قد خالق

ن رو ای  از (.82 ، ص1372در زندگی اجتماعی و شخصیت و استقالل او رشد پیدا کند )ژیرارد، 

ند تا کنجاد ای  تری را برای مخاطبان خود زمینه مناسب یتوانند با ترویج فرهنگ می ها دولت

تر سازند.  خویش را گسترده یفرهنگبتوانند به رشد و توسعه فرهنگ کمک کرده و فعالیت 

و  ها ر شدن بیشتر شهروندان را با ارزشین طریق زمینه درگای تواند از عالوه بر آن دولت می

اجتماعی فراهم کند. بنابراین باید اضافه کرد که دولت از طریق ترویج  -یهنجارهای فرهنگ

زایش ارتباط و توسعه همچون گسترش آگاهی، اف یهای دسترسی به اهداف تواند زمینه می

 را فراهم کند. یآفرینش فرهنگ

 نقش ضمانتی  .3-3

قدرت  یهای اجتماعی است اگرچه بنا به گفته گرامش دولت دارای باالترین قدرت در بین گروه

توان بیان داشت که نهادهای دولتی از جمله نهادهای دولت در نهادهای او است. بنابراین می

فای ضمانت از فرهنگ هستند. قدرتی که ای ای نقشی به سزایی درگذاری و قضایی دار قانون

مانع تواند باعث پیشرفت یا در مقابل کند، میحاکمیت دولت بر جامعه و فرهنگ اعمال می

ن رو ای  و آمال و اهداف آنان متفاوت است. از ها پیشرفت جامعه گردد که بسته به نوع حکومت

گری و تحمیل سلیقه یا  باید به دور از دخالت، سلطه اه است که در حوزه فرهنگ حمایت دولت

 .نگرش خاصی صورت پذیرد

 توان نگریست: نقش ضمانتی دولت را در چند بعد می ،اینبا وجود 

 ن از دبراساس حقی که حقوق بشر برای هر فرد انسانی تعیین کرده، جهت بهره بر

 ن حق را تضمین کند. ای  مندی از های بهرهتواند زمینهفرهنگ دولت می
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 زده  نکه فرهنگ در دنیای صنعتی و صنعتای  تواند برایاز سوی دیگر دولت می

آوری  کنونی، مقهور و مسخر صنعت و تجارت نشود، با اعمال اقداماتی و فراهم

برای حفظ و ضمانت فرهنگ « وسایل و امکانات الزم جهت استفاده عموم از فرهنگ

 یهای فرهنگبردارد و به عبارتی دیگر فرهنگ و ارزش های مؤثر و کارآمدی راقدم

 را از گمراه شدن و بیراهه رفتن محفوظ دارد

 های هنری و و خالقیت ها دولت باید قوانینی را جهت حفظ و صیانت از آفرینش

و نیز مبدعان و آفرینندگان وضع کند. از  هامعنوی آن یو به عبارتی حقوق یفرهنگ

ن افراد در آفرینش و ابداع ای  های فردیکند که آزادی تر قوانینی وضع همه مهم

تضمین شود. از جانبی دیگر دولت با وضع قانون و نظارت بر اجرای آن به حفظ آثار 

)ژیرارد،  تواند به حفظ و تداوم فرهنگ کمک کندگذشتگان و میراث کهن، می

 .(356، ص 1372

و  ریزی برنامهفرهنگی و ضرورت  در دنیای کنونی و با توجه به وسعت سطوح ،در نهایت

ن عرصه امری مشهود و پذیرفتنی ای  در ها ی فرهنگ، دخالت دولتها ویژهرحمایت از تداوم کا

ی حمایتی، ضمانتی و ترویجی خود فرهنگ جامعه را سازماندهی و ها با نقش ها . دولتاست

ن ای  نیاز دارند. در به آن برای تداوم الگوی حکومتی خود در میان جامعه و کنند میهدایت 

و لیبرالیستی در عرصه فرهنگ، از میان تعاریف   میی اسالها برای بررسی نقش دولت ،پژوهش

دانش، عقاید، هنر، اخالق، قانون، آداب فرهنگ: )را گوناگون از فرهنگ، تعریف تیلور از فرهنگ 

 مبنا قرار داده و (کند میکه بشر به عنوان محضری از جامعه، آنها را اخذ  یهایو رسوم و توانایی

و لیبرالیستی در   میی اسالها و نحوه دخالت هر کدام از دولت ها سپس به بررسی میزان دخالت

ی فرهنگی ها ی فرهنگی مدنظر خود خواهیم پرداخت و با توجه به فراوان بودن حوزهها عرصه

که  ی جمعی و هنر(ها )تعلیم و تربیت، دین، پیشرفت و توسعه، ادبیات و شعر، عدالیت، رسانه

  شدن و حفظ همچنین انسجام وگیری از طوالنیلبرای ج ،را دارد هادولت توانایی دخالت در آن

، تعلیم و تربیت و هنر درصدد نشان ها ی دین، رسانهها شدن به حوزه  ن نوشتار، با اولویت قائلای

 باشیم. میه ی فرهنگی جامعها و دولت لیبرالی در عرصه  میدادن جایگاه دولت اسال

 و لیبرالیستی در فرهنگ  میی دخالت دولت اسالها عرصه .4
ی نزدیک به تعاریف ها لفهؤمتغیرها و م ترین مهم شود با بحث در مورد مین قسمت سعی ای  در

. در ابتدای داده شودی مهم نشان ها ن عرصهای  از فرهنگ نقش و میزان حضور دولت در می عمو



 17      1393شماره هفتاد و دوم / سال بیست و سوم / پاییز 

عنصر امروزین فرهنگ  ترین مهمدر حوزه تالقی فرهنگ فردی به جمعی و همچنین  ،بحث

مکتب مورد مقایسه قرار دهیم. هنر را از  ن دوای  یعنی تعلیم و تربیت را برگزیده تا از دیدگاه

دیدگاه مکاتب مذکور مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار خواهیم. البته الزم به ذکر مجدد 

ن دو دیدگاه، نزدیک ای  برای بررسی و مقایسه از نظر ها مؤلفهن ای  انتخاب باشد که دلیل می

ن مفاهیم در تعاریف مختلف فرهنگ بوده و از جهتی ای  بودن و به نوعی فراگیر و مشترک بودن

االذهانی  و فرهنگ بین می فرهنگ اجتماعی و عمو دیگر حوزه تالقی فرهنگ فردی به حوزه

ما در رسیدن به اهداف به ن انتخاب ای  باشد که میبیات و عدالت( اد مؤلفهمردم )به خصوص 

 . کند کمک می ملموس خویش

 و فرهنگ تعلیم و تربیت .4-1

 تعلیم و تربیت  در قبال فرهنگ . راهبرد دولت اسالمی4-1-1

در همه   میفلسفه تشکیل حکومت در اسالم، چیزی جز اجرای احکام و تحقق معارف اسال

نیز برای  (ع)زندگی بشر نیست. انبیا و پیشوایان دین از جمله امامان معصوم شیعههای  عرصه

اند و از حق خویش دفاع  پرداخته تشکیل حکومت بر مبنای قرآن و سنت پیامبر، به تالش می

اند؛ زیرا در نظام اسالم، صالحیت حکومت بر مردم، خاص افرادی است که شرایط کافی  کرده می

یت فقهی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم دارند. اگرچه در میان امامان های مدیر در حوزه

فرصت کوتاهی پیدا کردند تا مدیریت سیاسی  «)ع(امام حسن»و  «)ع(حضرت علی»شیعه تنها 

گاه دیگران نیز در رهبری و مدیریت  مسلمانان را در حوزه حکومتی به عهده بگیرند، اما هیچ

اند و در  ها و ابزارهای گوناگون کوتاهی نکرده یتی شیعه به شیوهسیاسی، فقهی، اجتماعی و ترب

مقاطع گوناگون تاریخ، آنان را به صورت مقطعی و یا تدریجی به قوانین فقهی، اعتقادی و 

به عنوان رهبران دینی ـ سیاسی جامعه مسلمانان،  )ع(اطهار در سیره ائمه .اند اخالقی آشنا کرده

ـ   مید که به اندیشه و تفکرات آنان قوام بخشیده و عامل توسعه علچند اصل زیربنایی وجود دار

است. تشویق « تعلیم و تربیت»، اصل لاست. یکی از این اصو  میفرهنگی حکومت و جامعه اسال

و نیز تربیت دینی از جمله  تجربی ی،های عقلی، نقل به یادگیری علم و دانش در تمام زمینه

تعالیم اسالم است و توجه هر مرد و زن مسلمانی به علم و ادب از ضروریات حرکت و  ترین مهم

 .آید رشد و تکامل به شمار می

را اسوه نیکو و سرمشق  (ص)دهد سیره رسول خدا قرآن به صراحت، به مسلمانان دستور می

سیاسی  توان گفت یک اصل اساسی در سیره و رفتار دینی، بر این اساس می. خویش قرار دهند



 بررسی وتبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسالم و لیبرالیسم  18

، توجه آنها به تعلیم و تربیت مردم است؛ اصلی که از )ع(و اجتماعی پیامبران و امامان شیعه

 ت. اس میجمله وظایف و شئون اولیه یک حاکم اسال

ها به سوی  اهداف ارسال انبیای الهی هدایت انسان ترین مهمروشن است که ، از منظر قرآن

که قرآن کریم درباره هدف  رفع موانع آن است؛ چنان با ارائه طریق و اهلل سعادت و قرب الی

او کسی است که رسولش را همراه با هدایت و دین حق »فرماید:  می )ص(اکرم رسالت پیامبر

های تاریخی، پیامبر برای هدایت و  گزارش بنابرد. ها غالب گردان فرستاد تا آن را بر همه آیین

های گوناگون، با ارسال برخی از  اطع و مکانتربیت مسلمانان، عالوه بر اقدام شخصی در مق

 د. پوشاندن مسلمانان به دیگر مناطق، به این مهم، جامه عمل می

با حضور جدی خود در میان مردم و اشتغال به آموزش و پرورش آنها، با  )ص(مبر اکرماپی

ن گر ایشاها و ابزار گوناگون سعی در نهادینه کردن این رفتار در میان جامعه داشتند. ا شیوه

متخلق سازند و فرهنگ  میالعرب را به امر دانش و ادب اسال هًْتوانستند جامعه جاهلی جزیر می

توانستند دیگر موانع سد راه اسالم را از بین ببرند. ایشان  را کیفیت بخشند، به خوبی می  میعمو

در جنگ که  یازیدند؛ چنان دست می  میبه همین دلیل، در هر شرایطی به چنین کار عظی

که تعدادی از نیروهای سپاه مکه به اسارت مسلمانان درآمدند، دستور دادند تا  می، هنگا«بدر»

هر اسیر که به ده تن از کودکان مسلمان نوشتن بیاموزد، پس از مهارت یافتن آن کودکان، آزاد 

 (.301 ، ص1379)آقابخشی و افشاری راد،  شود

و روایات و استدالل عقلی، امامان شیعه به عنوان توان گفت: از منظر آیات  بنابراین، می

جانشینان پیامبر دارای وظایفی در اداره امور جامعه مسلمانان هستند. یکی از این وظایف مهم 

نه تنها رئیس اداری، قضایی و  )ع(مردم است. امام  میآموزش و تربیت دینی و عل ،و کلیدی

نیز در  )ع(که امام علی مور تربیتی نیز هست؛ چنانامت است، بلکه معلم و مربی مردم در ا  مینظا

، )ع(و جایگاه تعلیم و تربیت دینی در سیره ائمه اطهار  میخصوص شرح وظایف حاکم اسال

داند  می  میترین حقوق مردم بر امام و حاکم اسال و دینی مردم را اصلی  میآموزش و پرورش عل

بود   میچش که آن کارها که از ما سر زد، نه برای همدانی  فرماید: خدایا، تو می باره می  و در این

خواستیم  و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا چیزی افزون به چنگ آوریم، بلکه می

های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بالد )زمین( تو را اصالح کنیم تا بندگان  نشانه

، 1378، البالغه )نهج جاری گردد ،ای دودی که مقرر داشتهو آن ح ات در امان مانند ستمدیده

و ایمانی را به   میموظف است معارف اسال  میامام و حاکم اسال(. در نهایت باید گفت 202 ص

ف نماید، و نه قوالی نباید در بیان احکام و حدود الهی تو. افراد تحت حکومتش آموزش دهد
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هر آینه، ( 303 ، صالبالغه )نهج ت را به هالکت اندازدگذارد تا ام کسی باشد که سنت را فرو می

آنچه بر عهده امام است، این است که آنچه را خداوند به او فرمان داده به جا آورد؛ چون رساندن 

مواعظ و سعی در نیکوخواهی و احیای سنت پیامبر و اقامه حدود خدا بر کسانی که سزاوار آن 

به عنوان مجریان  )ع(اطهار ائمه(. 233 البالغه، ص نهج) پس به تحصیل علم بشتابید ،هستند

 پیشبرد بر  کردند تا بدین طریق، عالوه را دنبال می  میاحکام الهی، در بعد آموزش، اهداف عل

اجتماعی مردم را کیفیت بخشند. در بعد پرورشی نیز در   درک و  فکری  سطح علمی،  وضعیت

 ترین مهمبنابراین یکی از  .ای فطری آنان بودندپی رشد اخالق، اعتقاد و پرورش استعداده

پرورش و تربیت افراد جامعه مطابق با روح اسالم و آداب و فرهنگ   میاهداف حکومت اسال

بایستی بدون  مینیز   مین زمینه دولت برخاسته از اسالم و اسالای  و در می استاسال

در تمام  می ردازد. دولت اسالترین اهمالی نسبت به تعلیم و تربیت افراد جامعه بپ کوچک

تنظیم و   میو فرهنگ جامعه را مطابق با قوانین اسال کندبایستی دخالت  میی فرهنگ ها حوزه

بایستی حضور تمام عیار داشته  میفرهنگی نیز  در امر تعلیم و تربیت به عنوان پایه .اجرا نماید

ن مفاهیم را در موارد ای  ه مصادیقباشد تا جامعه از مبانی ارزشی و دینی فاصله نگیرند. چنانچ

ترین مراتب آموزشی، دولت دست برتر را  ینیو پا ها متعددی از آموزش عالی تا زیر مجموعه

 دارد.

 راهبرد دولت لیبرالی در قبال فرهنگ تعلیم و تربیت .4-1-2

  فیلسوفانرسد. در واقع اولین  میسال قبل از میالد مسیح  500عمر تعلیم و تربیت لیبرال به 

اعتقاد  ها ن نوع آموزش بر سایر آموزشای  ن مکتب افالطون و ارسطو بودند که به برتریای

ن است که کسب دانش فنی ای  ترین دیدگاه مدافعان آموزش و پرورش آزاد داشتند. اساسی

.  شود میاندیشی در شخص فرهیخته را باعث  نفسه ارزشمند است. زیرا هوشمندی و روشن فی

ترین ثمره برای انسان و سبب سعادتمندی او  ذهنی و تعالی عقلی و معنوی ارزنده شنن روای

در سراسر  ها اندیشه تعلیم و تربیت لیبرال طی قرن .(104 ، ص1374است )زیباکالم مفرد، 

ن ای  غرب به منظور تربیت شهروند آزاد جریان داشت، در حالی که ساختار سیاسی و اجتماعی

کرد، آن را ویژه معدودی از اشراف و  میمه افراد به چنین تربیتی ممانعت تمدن از دستیابی ه

ید و از آن حمایت یمربیان در گذشته و همچنین در دوران معاصر تعلیم و تربیت لیبرال را تأ

اند. افالطون و ارسطو با وجود اختالفاتی که در بسیاری از مفاهیم داشتند، از نخستین و  کرده
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روند. در عصر جدید، نیز آرنولد، نیومن،  مین نظریه به شمار ای  و مبشرانترین مبلغان  بزرگ

 .(53 ، ص1384هرست و آدلر حامیان آموزش و پرورش آزاد هستند )مرجانی، 

در عصر حاضر نیز فیلسوفان غربی مانند پیترز، به عنوان حامیان تعلیم و تربیت لیبرال 

تعلیم و تربیت لیبرال، عنصر عقلی را ارزشمندترین خصیصه انسانی تلقی  نظران صاحبهستند. 

این عنصر را به گونه صحیح به کار ببرد، آنگاه به   مین باور هستند که اگر آدای  کنند و بر می

خواهد رسید و واقعیت نهایی را درک خواهد کرد. در واقع انسان  ها شناخت واقعی پدیده

ی ظاهری وجود چیزها، به الگوی کلی وجود و درک هماهنگ بین ها تواند به واسطه تجلی می

 .(34 ، ص1379امور مختلف و طرح جامع آنها نایل شود )خالقی، 

یافته، عقلی  اندیشمندان تعلیم و تربیت لیبرال به طور کلی معتقد هستند که عقل تعلیم

لیم و تربیت لیبرال بر تع نظران صاحبپیوسته از امور دارد.  است که نگرشی مرتبط و به هم

یی مانند پرورش تفکر انتقادی، عقالنیت یا پرورش ذهن در همه ابعاد، کسب دانش به ها ویژگی

دانش، پرورش فرد آزاد، فقدان تبعیض در قانون، تکثرگرایی عقیدتی و همگانی بودن دلیل 

 . (1)کنند میتعلیم و تربیت تأکید 

تعلیم و تربیت لیبرال بر  نظران صاحبی دارد. تعلیم و تربیت در لیبرالیسم اهمیت اساس

یی مانند پرورش تفکر انتقادی، عقالنیت یا پرورش ذهن در همه ابعاد، کسب دانش به ها ویژگی

ن جوامع، امر تعلیم و تربیت ای  کنند. در میدانش و همگانی بودن تعلیم و تربیت تأکید  دلیل

ن جوامع امر تعلیم ای  . دراستن امور ای  ایی کردندار اجر باشد و دولت عهده میاجباری و رایگان 

دهد. در بسیاری  مین جوامع را تشکیل ای  زیرا اساس و پایه ،دارد ای العاده و تربیت اهمیت فوق

مریکا، برای اجرای قانون عدم تبعیض بین مناطق دارای ااز کشورهای لیبرالیستی از جمله 

برابری، قوانین بسیار خوبی در نظر گرفته شده امکانات و امکانات محدود توسط دولت جهت 

آموختگان مناطق دارای  دانش توان به دارا بودن سهمیه ویژه مین قوانین ای  است؛ از جمله

شود.  مین سهمیه شامل مابقی مناطق دارای امکانات مناسب نای  امکانات محدود اشاره کرد که

بدین وسیله از همه مناطق کشور، استعدادها یافت شده و در راستای پیشرفت کشور استفاده 

گردد و توسط خود دولت نظارت شدیدی را در  مین قانون توسط دولت وضع ای  شود که می

ن به معنای تضعیف بخش خصوصی از جانب ای اما آید.  میراستای اجرای مناسب آن به عمل 

بلکه بخش خصوصی با قدرت بیشتری نیز وارد عرصه آموزش و تعلیم و تربیت  ،شود میدولت ن

 شده است.
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 دین و فرهنگ .4-2

 ر قبال فرهنگ دینی د  میراهبرد دولت اسال .4-2-1

ی فرهنگی اسالم باید گفت که دین در جوهر خود با ها در بررسی دین به عنوان یکی از مؤلفه

راه است. اسالم به عنوان یک دین از پیروان خود هم ها و مرزبندی ها محدودیت ای پاره

خواهد که بینش و کنش و رفتار خویش را با توجه به اصول، معیارها و ضوابط خاصی تنظیم  می

خواهد که  میکند و از آنان  میرا به پیروان خویش پیشنهاد  ای کنند. دین شیوه زیستن ویژه

ات خاصی سامان دهند و رفتار بیرونی ی درونی خویش را درجها و گرایش ها عواطف، نگرش

ن زاویه، دین ای (. گرچه از114 ، ص1388خود را با تعالیم دینی هماهنگ سازد )علیزاده، 

اما از زاویه دیگر نوعی رهایی  ،نماید می  میکننده و سالب آزادی محض آد زا و کنترل محدودیت

آفرین  بخش و آزادی یعت عنصر رهاییق قرآنی اسالم و شرطآورد. در من میو آزادی را به ارمغان 

اند و تبعیت و پیروی از پیامبر و تعالیم او به منزله طریق گشودن زنجیرهای اسارت  قلمداد شده

ی ها و در نظر داشتن امور مقدس، یکی از گرایش ها اعتقاد به قدسی .و بندگی یاد شده است

به طور یکسان در عین وجود  ها ن قضیه در همه انسانای  عمیق و باطنی روح انسان است.

 تمایزهای ظاهری نهفته است و انسان به حکم انسان بودن و خمیرمایه قدسی داشتن به سمت

را  ها قدسی و معنوی دارد و انسان ای جوهره می شود. فرهنگ اسال مین امور مقدس کشیده ای 

، اخالق، عبادت، دهد. مقوله خدا، آخرت مین امور متعالی سوق ای  در مرحله نخست، به سمت

در فرهنگ  ای العاده یی ارزشی و قدسی هستند که اهمیت فوقها نیایش، تکلیف و... مقوله

مان مذهبی و قدسی از ارزشی واال برخوردار است ای  اند و از همین رهگذر، یافته  میاسال

  (.24 ، ص1386)پیروزمند، 

اولیه عبارت بود از دین، و آن در زمان پیامبر گرامی، هدف   میاز اوان تشکیل دولت اسال

ابالغ شده بود. بعد از  ها یی که برای سعادت دنیوی و اخروی انسانها یعنی مجموعه برنامه

ری قرار تترین مؤلفه اسالم مورد تبلیغ بیش تشکیل حکومت توسط پیامبر، دین به عنوان اساسی

ران رسید. در ای  ملهگرفت تا جایی که تبدیل به دین جهانی شد و به کشورهای مختف از ج

کشور، نهادهایی است که   میران، نهاد تبلیغ دین اسالم به عنوان مذهب رسای  عصر کنونی، در

ن نهادها نظارت ای  طور مستقیم و غیرمستقیم از طرف دولت تعیین گردیده است و دولت بر به

توان اشاره کرد که  می ها ی علمیه و دانشگاهها ن مراکز به مساجد، حوزهای  شدیدی دارد. از جمله

شماری از طرف دولت نمایندگی تبلیغ دین را دارند. از سوی دیگر،  ن مراکز افراد بیای  در
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دهد که  مییی با محتوای مذهبی تشکیل ها بسیاری از محتوای درسی مدارس را نیز کتاب

اشد. دولت ب میچنین امری از طرف دولت، در راستای تبلیغ بیشتر دین در جامعه  ریزی برنامه

بایستی همواره حافظ، مجری و ناظر بر رعایت  میترین نهاد برآمده از روح اسالم،  به عنوان عالی

ن کارویژه دریغ نماید، مشروعیت خود را از ای  دین و اصول و فروع آن در جامعه بوده و اگر از

عبیه نهادهای جاد و تای  (. دولت با66 ، ص1378، سروش) باشد میو مورد قبول ن دهد میدست 

تا افراد جامعه را نیز مطابق با فرهنگ  استن آمجری دین، اجرای آن را نیز نظارت کرده و بر 

بایستی برای ترویج  می  میپذیری نماید. از جهتی دیگر دولت اسال د و جامعههدینی پرورش د

صدا و  جاد کرده و به وسایل مختلفی همچونای  ی تبلیغی و ترویجیها فرهنگ دینی، برنامه

ی بعدی را با فرهنگ دینی آشنا نماید و ها ها، نسل سیما و همچنین آموزش و پروش و دانشگاه

بایستی دین و فرهنگ دینی را عین سیاست  می  میدین را به حال خود واگذار نکند. دولت اسال

از  ای ند و هیچ حوزهکی اعمالی و اعالنی خود بر مبنای دین عمل ها و در تمام سیاست ددانب

ن امتزاج دین ای  د و مطابقکنناپذیر قلمداد ن و آنها را جدایی دسیاست خویش را مبرا از دین ندان

  عمل نماید. ها و سیاست در تمام عرصه

 راهبرد دولت لیبرالی در قبال فرهنگ دینی  .4-2-2

اما نوع نگاه به آن در برخورد با حوزه  است،برخوردار  ای دین در لیبرالیسم از جایگاه ویژه

باشد. جان الک معتقد است دلیل آزاد بودن انسان،  میعمومی، نسبت به اسالم، کامالً متفاوت  

عقالنیتی است که خدا در وجود او به ارمغان گذاشته و در واقع چنان که منتسکیو نیز بعدها 

کند که  میعیار شناخت آن است، اقتضا کند، قانون طبیعی که عقل خدادادی انسان م میتکرار 

در باطن به حقوق و جان و سالمتی و آزادی دیگران احترام گذارند و آن را به رسمیت  ها انسان

خدا زمین و هم چیزهای آن را برای نگاهداشت و بهروزی آدمیان به آنان  ،از نظر الک بشناسند.

ند که ک مینکرده است، عقل حکم  داده است. اگرچه خدا زمین و چیزهای روی آن را تقسیم

توان گفت نوع نگاه  مین اساس ای ضرورت وجود دارایی خصوصی بر طبق مشیت خداست. بر

الک به مفاهیم لیبرال دموکراسی بر نوعی خداشناسی بنا شده، خدایی که انسان را عاقل و آزاد 

ن نظر را که ای آفریده و هر آنچه که در زمین است، برای او مسخر ساخته است. وی حتی

گوید که اجتماعات  میکند و  میرد  ،ی اجتماعی استها مذهب، عامل تشنجات و اغتشاش

کند؛ اما چرا فرمانروایان از  میاندازد و بقای دولت را تهدید  میرا به خطر   میمذهبی، صلح عمو

ر ترسند. نباید پنداشت که انگیزه و الهام فردی که د میکلیسا و دستگاه مذهبی خود ن
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 هایی که بر آنها کنند، مجامع مذهبی است، بلکه ستم میی آشوبگر شرکت ها چینی توطئه

ی مذهبی ها دارد. پس آنچه سبب بروز جنگ میشان را به تالش برای رهایی وا ای  شود، می

شود، فقدان مدارا و تساهل در برابر افرادی است که عقاید متفاوتی دارند پس دولت و کلیسا  می

ی ها یت خود را در حریم خویش انجام دهد، یعنی یکی باید توجه خود را به آسایشباید فعال

 .(Lock, 1727, p.452) دنیوی مردم معطوف دارد و دیگری به رستگاری روح آنان

یی از سکوالریسم را در خود دارد، ولی به نفی بنیادی دیانت ها ی الک مایهها  گرچه اندیشه

که دین از یک سو مورد سوء استفاده  ای کوشد در زمانه می ای انجامد، بلکه به گونه مین

قدرتمندان است و از سوی دیگر مورد هجوم نواندیشان، با نگرش خاص خود از حریم آن دفاع 

و شاید تأثیرگذارترین اندیشمند در  ترین مهم( پس از الک، روسو 923 ، ص1373کند )جونز، 

ا یک متفکر مذهبی است و در اندیشه خود به ی دموکراسی است. روسو آشکارها تکوین نظریه

دهد. او در کتاب قرارداد اجتماعی آشکارا  میی اجتماعی آن بهای بسیار ها مذهب هم از جنبه

 (.194 ، ص1345کند )روسو،  میبه نقش مثبت دین در رهایی انسان اشاره 

رستی دولت لیبرالیستی در زمان اندیشمندان نخستین خود مخالفتی با دین و خداپ

ن موضوع در باال تصدیق شده است؛ ولی امروزه به هر دلیلی، ای  نکهای  کما ،نداشته

ترین و  شود. از بزرگ مین کشورها دیده ای  پرستی در ی بسیاری در مورد دینها گیری سخت

ن امور تا حدی معنی ای  گرایی غرب اشاره کرد که توان به مادی مین مورد، ای  دالیل ترین مهم

داری  ن کشورها، حتی در تبلیغ دین مسیحی، اصول سرمایهای  از دست داده و دولت در خود را

ن ای  را بر آن حاکم کرده و به آن رنگ و بوی مادی بخشیده است. در واقع دولت در دینی که در

  ن امور بر عهده کلیسا و اشخاص مذهبیای  گونه دخالتی ندارد و وظیفه کشورها حاکم است هیچ

کشور آزاد بوده و هیچ گونه  میباشد که افراد در انجام تکالیف مذهبی مذهب رس می ن مرکزای

ن کشورها مذهب و سیاست ای کنند. در حقیقت در میدخالتی را از جانب دولت احساس ن

ن دو حوزه در حیطه حاکمیت خود دخالتی را از ای ست که از هم جدا شده و کارگزارانها قرن

آزاد هستند. به عبارتی دیگر، دین در  خود کامالً یبینند و در قلمرو میجانب یکدیگر به خود ن

فردی کوچ داده شده تا افراد، مبانی دینی و ارزشی خود را به محافل  دولت لیبرالیستی به حوزه

شخصی واگذار گردد.  به حوزه و اجتماعی وارد نکرده و تلقی آن نیز صرفاً می سیاسی و عمو

 شخصی پرستش و در عین حال، تبلیغ نمایند و ه دین خود را در حوزهبنابراین افراد آزادند ک

ن در صورتی است که خواهان ورود به سیاست با اعتقادات مذهبی منحصر به فرد خویش ای 

ی مدرن در ها سکوالریسم که از جهتی با پیدایش دولت نباشند. بنابراین با رشد و وراج پدیده
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تر شد و از سیاست جدا شد و با تکامل  منزوی و منزویتدریج دین  هه، بشدآغاز  1648سال 

را  تر گردید و دولت خود را از اعتقادات مذهبی خالی نمود و آن لیبرالیسم، سکوالریسم نیز قوی

 کند.  میشخصی دولت هیچ دخالتی ن فردی دانسته و در حوزه محدود به حوزه

 هنر و فرهنگ  .4-3

 فرهنگ هنری  در قبال  میراهبرد دولت اسال .4-3-1

زیرا این هنر  ،از معانی عمیق عرفانی و حکمت الهی است میاسالم دارای گنجینه عظی در هنر

های جدید و  های ژرف تفکری معنوی و الهی دارد. این هنر،گاه با خلق صورت ریشه در بنیان

از اسالم و  های هنری گذشته همچون ایران باستان و ایران قبل گیری از تصاویر و فرم گاه با بهره

 میریزی فرهنگی بس غنی و شکوفا در تمدن اسال با نگرش و معنابخشی مجدد به آنها به پی

زبان نمادین، زبانی است که هنر در زبانی رمزگونه و نمادین است.   می. زبان هنر اسالپرداخت 

 به طور کند. گزیند و مفاهیم درونی خود را در قالب آن بیان می های دینی برمی تمدن

 ,Guenon, 2001) «شود. تواند به روشی دیگر بیان می شود که نمی مینماد به چیزی گفته »کلی

(p.15. زبان با همه زمانی که که به زبان مستقیم قابل بیان نیستند و  مییعنی مفاهی

گیرند تا بتوانند  هایش قادر به انتقال این مفاهیم نیست، قالبی نمادین به خود می محدودیت

که برای  میرمز یا نماد ابزاری است برای بیان تصور یا مفهو ،به عبارتی یان کنند.خود را ب

(. Rappaport, 2001, p.12)شود.  حواس ما غایب بوده و ناشناختنی و غیبی محسوب می

نماد امری مبهم و گنگ یا حاصل یک »کند که  تیتوس بورکهارت نیز به این مطلب اشاره می

 .(62 ، ص1384)بلخاری قمی،  «لسان روح است نماد، زبان و بلکه ،گرایش احساسی نیست

شود و نمادپردازی و رمزپردازی جایی آغاز  پس نماد تجلی یا واسطه امری معنوی محسوب می

که خداوند  نگونههما . از دیگر سوشود میشود که امکانات بیان محدود بوده و زبان عاجز  می

دارای ابعادی پیچیده و واقعیاتی بسی  ها انسانما  فرماید از روح خودم در انسان دمیدم، می

االدم اسماء کلها( پس ما با  اهلل را به انسان آموخت )و علّم معنوی و عمیق هستیم. خداوند اسماء

استفاده از نمادهای معنوی قادر به شناخت ابعادی ناپیدا از بخش الهی وجود انسان نیز هستیم 

 .(95 ، ص1385)بینای مطلق، 

سراسر طبیعت و حتی خود انسان سمبل  ی الهی دارند.یأها منش سمبل عبارت دیگربه 

واقع خداوند در طبیعت و انسان تجلی کرده و سراسر طبیعت  حقیقتی فراطبیعی است و در
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ظهوری از صورت الهی خداوند است و این در واقع همان نظریه کثرت در عین وحدت و وحدت 

 .دارد میرفان و فلسفه اسالدر عین کثرت است که ریشه در ع

ن ای  نمودهای بسیاری یافته است، از جمله  میران اسالای  در عصر جدید، هنر در جامعه

شود، صنایع دستی که در جاهای  مینگهداری  ها توان به آثار باستانی که در موزه میهنرها 

آثار باستانی وضع اشاره کرد. در مورد  ،مختلف کشور با توجه به فرهنگ آن مناطق وجود دارد

ی ها ن آثار فقط دولت است که در موزهای  زیرا متصدی کشف، ثبت و ضبط ،مشخص است کامالً

ن آثار در معرض دید همگان قرار گرفته است و دولت در تمام مراحل کشف، ثبت و ای  ملی

جا که  از آن ایران، می باشد. طبق قانون جمهوری اسال مین امور ای  ضبط ناظر به اجرای کامل

هیچ شخص حقیقی غیر از  ،باشد میآیند و متعلق به همه ملت  میآثار ملی به حساب اینها 

 ی الزم درها آموزش ها تواند به آن دست یابد. متخصصان آثار باستانی که در دانشگاه میدولت ن

ن مناطق هستند که با حمایت و نظارت کامل دولت انجام ای  مسئول کشف ،اند ن امور را دیدهای 

 گیرد. می

ن ای یی که از طرف دولت هر ساله برای توسعه و حمایت ازها در مورد صنایع دستی بودجه

ن صنایع در کشور ای  گویای تأثیر به سزای دولت در پیشرفت ،گیرد میصنایع در کشور انجام 

دهد،  مین صنایع محلی انجام ای ی که دولت برای حمایت ازیها ن، نمایشگاهای باشد. گذشته از می

و دولت هم با آگاهی  ستی مادی و معنوی دولت اها ن هنرآفرینان به کمکای  دهنده نیاز نشان

بندی و به طور خالصه  کند. در یک جمع مین نیاز همیشه به طرق مختلف از آنها حمایت ای از

 اشاره نمود: زیربه موارد  می ال فرهنگ اسالوظایف دولت در قب ترین مهمتوان به  می

 ؛و انقالبی  میی تفکر اسالها ترسیم ارکان و پایه 

 ؛ی فرهنگی کشورها اهتمام به تبلیغ و آموزش معرفت دینی و ارزش 

 ؛توجه به امور معنوی 

 ؛فرهنگی کردن جامعه 

 ؛تعمیق و رشد کیفی فرهنگ جامعه 

 ؛هدایت جریان رشد فرهنگی 

 ؛مؤمن تکیه بر نیروهای 

 ؛توجه ویژه به جوانان برای تبلیغات فرهنگی 

 ؛تبیین همه جانبه اسالم برای جهان امروز 

  ،(163-166صص ارائه عملی اسالم به جهان معاصر )علیزاده و همکاران. 
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 هنری  راهبرد دولت لیبرالی در قبال فرهنگ .4-3-2

شناسی  یشبرد تحقیق جامعهگئورک زیمل بیش از همه به پ ،شناسان غربی جامعهن میان ای  از

ثیر و أدر باب هنر یاری رسانده، زیمل کوشید مناسبات موقعیت اجتماعی هنر را با مسیحیت و ت

عیان سازد. او بین میل تقارن و صور حکومت استبدادی یا را در آثار هنری  ها بینی نفوذ جهان

حکومت یا جامعه تناسب  جوامع سوسیالیستی و میل به عدم تقارن و صور لیبرالی یا فردگرایی

او معتقد بود که حیوانات  دانست. میهنر را بازی  أاسپنسر منش(. 5 ، ص1384)نجفی،  دید می

کنند، اما در انسان پس از  میتر همه نیروی حیاتی خود را صرف نگهداری و ادامه زندگانی  پست

شود و از  فی صرف بازی ن نیروی اضاای  ماند. میدن نیازهای وی یک نیروی اضافی به جای وربرآ

، 1380)بسیج،  ن چنین استای  هنر نیز بازی تظاهر به عمل واقعی است، رسد. میبازی به هنر 

ها با یکدیگر و آن را از موجبات  لئون تولستوی هنر را یکی از وسایل ارتباط انسان(. 24 ص

(. هنر در غرب 170 ، ص1364)تولستوی،  داند میترقی و پیشرفت بشریت به سوی کمال 

ی اصلی هنر تبدیل شده است. ها از جمله موسیقی به یکی از زمینه ،ی بسیار یافتها جلوه

 اند. سابقه در فرهنگ موسیقی امروزی داشته های آمریکا نقشی بسیار مؤثر و بی ها و دانشگاه الجک

اند.  کار گمارده انده و بهن مراکز، بسیاری از آهنگسازان، نوازندگان و پژوهشگران پیشرو را پرورای 

 شماری را گسترش بخشیده و دامنه های فکری دانشجویان بی های درک موسیقی، افق دوره

ها  بیستم تا امروز بسیاری از دانشگاه سده آنها را وسعت داده است. از میانه یموسیق سلیقه

ن ای  ن گذشته،ای  اند. از های همنواز متخصص در موسیقی سده بیستم شده پذیرای مخارج گروه

ترتیب،  نای اند. به داده یها بیشتر استودیوهای موسیقی الکترونیک را نیز در خود جا دانشگاه

های  ای غیرمستقیم و بیش از کلیسا و اشرافیت در دوره گونه مریکا بهاهای  ها و دانشگاه کالج

 د.ان پیشین حامیان موسیقی شده

یافته  ای العاده ی متنوع و فوقها لیستی، جلوهدامنه تنوع هنر در غرب و کشورهای لیبرا

ی مختلف ها خالق گونه آنهان کشورها داده، ای  است. دولت با آزادی بسیاری که به افراد در

ن کشور، به امور واقعی ای  ی اپرا، نوازندگی و ارکسترهای مختلف درها اند. گروه هنری گردیده

ی ملی که حمایت آن در دست دولت ملی ها رسانهاند و حتی در  زندگی افراد پیوند خورده

ن به معمای حمایت ای  شود و میمحسوب  ای ی اصلی رسانهها برنامه ون هنرها جز، ای باشد می

ن جوامع بستر و زمینه اصلی ای  باشد. دولت در مین هنرها توسط دولت ای مستقیم و غیرمستقیم

رده است تا افراد بتوانند به راحتی و بدون ن صنایع را برای افراد فراهم کای  رشد و پیشرفت

موانع مختلفی، هنر و استعداد هنری خود را به منصه ظهور برسانند. البته قابل تأکید و بیان 
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باشد و نه  مین هنرها ای  ن کشورها دولت فقط در حد فراهم ساخت بستر رشدای  است که در

 دهند. میی را انجام ن خود افراد هستند که کار اصلای  بیشتر و در حقیقت

 و دولت لیبرالی می ی جمعی و فرهنگ در دولت اسالها رسانه .4-4

 ای رسانه در قبال فرهنگ میراهبرد دولت اسال .4-4-1

توان به حوزه  میی جمعی در اسالم، ها ی مورد بحث در مورد اهمیت رسانهها یکی از حوزه

مدخلیت نقش ربوبیت در قالب تشریع و  ساالری دینی بر جوهره مردمساالری اشاره کرد.  مردم

ساالری  به عبارتی بنیاد چنین مردمد. نیز نقش فعال آحاد انسانی در ساحت اجتماعی تأکید دار

نکه رضایت مذکور از مسیر ای بر ترازی از رضایت شارع و رضایت مردم استوار است و با عنایت به

تحقق فرآیندهای گوناگون سیاسی برمبنای ساختارهای قانونی مأخوذ از شرع و عقل میسر 

ن ای  ی هوشمندسازی نظام اجتماعی است تا از مسیرها جاد مکانیزمای  ن خود محتاجای  گردد، می

ورد نظام هوشمندسازی، ساحت ناخود آگاه سیاسی در تعامل با پیامدهای حاصل از بازخ

پرهیز نموده و به  ولو ناخودآگاه -از گام گذاردن در مسیرهای ناصواب یا ناکارآمد اجتماعی،

 .(17، ص 1384)امینی،  سوق پیدا نماید قانونیت مرکزی و ارزش محوری یسمت و سو

 تواند در حلقات مختلفی میی بازخورده که ها سازوکاریکی از  عنواناین میان به  در ها رسانه

ن بازخوردهی را در نظام اجتماعی بازتولید کند، قادرند تا ساحت خود آگاهی سیاسی را ارتقاء ای 

بخشیده و زمینه توانمندسازی و هوشمندسازی ساخت قدرت سیاسی را در زمینه انطباق 

اتوماتیک کارکردهای خود با قانونیت مبتنی بر امر و نهی شارع و نیز هنجارهای برآمده از خرد 

 . (52 ، ص1386 ،بشیریه) اهم آوردندجمعی، فر

در تحقق   میی جمعی نقش مهها ساالری دینی، رسانه با عنایت به عناصر موجد نظام مردم

در جهت  ها ، رسانهها نیز مانند سایر دولت  میدر دولت اسال .ساالری دینی خواهند داشت مردم

از طریق حمایت از اقدامات  ها ن رسانهای کننده و به سزایی را دارد. اهداف کشوری نقش تعیین

دهد. بنابراین دالیل، دولت برای استحکام خود،  میبخشی به آن  دولت جلوه مشروعیت

بخشی اهداف و اقداماتش و بقای نظام سیاسی کنترل رسانه نظام سیاسی را خود بر  مشروعیت

خود دولت ی جمعی مانند صدا و سیما و رادیو، از طرف ها عهده دارد. حتی مقامات رسانه

مانند، روزنامه و مجالت  ها ی جمعی، مجوز سایر رسانهها ن رسانهای  گردد. گذشته از میتعیین 

به اطالع  ها ن رسانهای گردد، حتی مطالب مندرج در مینیز برای انتشار از طرف دولت صادر 

د. رسد که نباید با اهداف کلی نظام سیاسی و امنیت ملی آن در تعارض باش میکامل دولت 
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بنا به مصالح ملی و شرایط کنونی جهان که بسیاری از کشورها وارد  می دولت جمهوری اسال

را بر  ها ن رسانهای  ن حمالت، خود هدایتای  اند، برای جلوگیری از ران شدهای  جنگ فرهنگی علیه

که یا ن صورت ای ملی است، به ایران، رسانه کامالً می ی جمهوری اسالها عهده دارد، یعنی رسانه

شود و دولت در آن  میتحت نظارت دولت است یا از طرف دولت مجوز انتشار آن صادر  کامالً

 دخالت، کنترل و نظارت شدیدی دارد و قوانین شدیدی بر آنها اعمال شده است.

 ای راهبرد دولت لیبرالی در قبال فرهنگ رسانه .4-4-2

 شود که میی جمعی به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم ها در کشورهای لیبرالیستی، رسانه

دو  ها ن رسانهای  کنند. مین دو بخش در بسیاری از موارد در راستای منافع همدیگر حرکت ای 

نکه در راستای تأمین منافع خود در داخل کشور و دنیا ای  کارکرد در سطح جهان دارند، اول

ی لیبرالیستی، تأمین منافع از ها اهداف اصلی رسانه ترین مهمیکی از  ،کنند. دوم میحرکت 

باشد. در همین راستا  میران ای  طریق تحت فشار قراردادن کشورهای مسلمان به خصوص

ن اهداف را دارند. ای کنند سعی در رسیدن به میگیری کامل دولت حرکت  که با جهت ها رسانه

ن ای  اند و دولت برای رسیدن به زی کردهاندا ن جهت راهای  به همین جهت مراکز مختلفی را در

ی بزرگ ها دهد. امپراتوری میاهداف حتی از مراکز خصوصی حمایت درخور توجهی را انجام 

د نر چنگال غرب قرار داردان، که  ان نیوز، سی خبری مانند نیویورک تایمز، آسوشیتدپرس، فاکس

ی از قبل ها ان براساس سیاستمردم جه می دهی افکار عمو به دنبال مدیریت تحوالت و جهت

، 2011)الل،  کشانند میشدن  شده خود هستند و به زعم خودشان دنیا را به سوی جهانی تعیین

در حال توسعه هستند که  ن کشورها درصدد تغییر الگوی کشورهایای  (. در حالت کلی،51 ص

توانند به منافع  میتر  احتن کار رای  ن کشورها جایگزین کنند؛ زیرا با انجامای  فرهنگ خود را در

ن اهداف، با ای  ی خصوصی در راستایها حتی در رسانه می ن کشورها برسند. هر اقداای  خود در

در  امادهد.  میگیرد و دولت نیز پشتیبانی کامل را از آنها انجام  میاطالع کامل دولت انجام 

گونه  کنند و دولت هیچ میخصوصی عمل  به طور کامالً ها ن رسانهای  بسیاری موارد دیگر،

 کنند.  مییعنی در حقیقت بر طبق قاعده دولت محدود عمل  ،کنند مینظارتی را بر آنها اعمال ن

نترنت، نشریات و ای  تلویزیون گرفته تا و که از قبیل رادیو ها رسانهدر برخی جوامع از 

فرهنگی و توسعه جامعه جویند و روز به روز بر بهبود وضعیت  میبه صورت آگاهانه سود  ،سینما

شود که در این  میی جمعی استفاده ها افزایند و در برخی دیگر ناآگاهانه از رسانه میخود 

بر جامعه ممکن است منشأ ایجاد فرهنگ نامناسب از قبیل کار فردی  ها تأثیر رسانه ها سیستم
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ی بیگانه و ها به جای کار گروهی، واردات به جای صادرات و ورود نامناسب فرهنگ و هنجار

(. از آنجا 78 ، ص2011ماندگی جوامع گردد )الل،  غیره شود که این عوامل سبب ضعف و عقب

مریکایی اسیاسی جهان امروزه به دست کشورهای اروپایی و  -ی خبریها که بیشترین رسانه

از جهان گسترده است، آنها با داشتن دست ب ای ی رسانهها ترین غول باشد، سایه آن بر بزرگ می

در جهت   میو پخش و نشر آن در کشورهای اسال می ی ضداسالها در تولید و صنعت برنامه

گریزی و نهادینه نمودن فرهنگ سکوالریسم، تغییر الگوهای  ستیزی و اسالم ترویج فرهنگ دین

با مسلمانان در ستیزند و سعی در هجوم فرهنگی   میو فریب افکار عمو  میاسال  میفرهنگی و بو

خوانند و به شاخ و برگ آن دست  میمار اسالم را دارند. آنان مداوم اسالم را ناکارآمد و استع

دارند و در صدد کسر شأن و منزلت  میی ناروا را بر اسالم روا ها انواع گوناگون تهمت ،برند می

بندوباری و سرگرم نمودن جوانان به فرهنگ لیبرالی و  باشند. ترویج فساد و بی میآن 

ی سست ها ی پرطرفدار، تبلیغ مبانی و اساسها ن رسانهای  محوری که هدف اصلی انسان

با تبلیغ  ها ن رسانهای  خواهی غربی استوار است. بنابراین از آنجا که طرفداران و آزادی لیبرالیسم

ن هنجارها با نگرش ای  ماهرانه فرهنگ لیبرالی و موجه جلوه دادن آنها و صیقل دادن

ی ها ، خود به ابزارهای کمکی دولتها جویانه نسبت به سایر فرهنگ تریمحوری و بر انسان

اعمال  ها ن رسانهای  نسبت به ها اند، کمترین محدودیت از جانب دولت لیبرالی تبدیل شده

لیبرالی، به الگویی برای سایر کشورها در  یکشورها ای ن فرهنگ آزادی رسانهای  گردد و می

 بدیل شده است.ت ای گذاری رسانه سیاست عرصه

 فرجام
توان گفت که با همه  میاست که شناخت آن به آسانی میسر نیست و  ای حوزه ،حوزه فرهنگ

ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. با پیچیده شدن ارتباطات و به تبع ها عرصه

همچنین  مدیریت فرهنگ و ی اجتماعی در دنیای کنونی، اهمیت و ضرورت نحوهها آن کارویژه

بینی  دئولوژی و جهانای  بسته به ها تر شده و دولت ن عرصه نمایانای در ها میزان دخالت دولت

دهند، نقش  میهای جامعه خویش ارائه  برخورد با انسان خود و تعاریفی که از انسان و نحوه

در نظم و ن رو دولت به عنوان نماینده مردم ای  کنند. از میخود را در قبال فرهنگ نیز تعریف 

ترین تعداد افراد جامعه در  ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده انضباط امور و بزرگ

های  فا کند. چنانچه ذکر شد، در دیدگاهای  تواند در فرهنگ مینقش به سزایی  ،ارتباط است

فرهنگ تفاوت عمیقی وجود  و لیبرالیستی در خصوص میزان دخالت دولت در عرصه  میاسال
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رد. چنانچه در دولت اسالمی، بنا به اهداف دولت در زمینه هدایت افراد جامعه جهت رسیدن دا

ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر نظر ها بایستی تمام عرصه میبه سعادت، دولت 

 ای خود فرهنگ به حوزه هباشد؛ لذا خودب می عیار قوانین اسال داشته باشد و مواظب اجرای تمام

ن ای  ها و دستورات دولتی به اجرا درآید. بایستی با فرمان میجموعه دولت تبدیل شده که زیرم

ی ها در حالی است که در نقطه مقابل دولت برآمده از دیدگاه لیبرالیستی نیز در برخی عرصه

 -حمایت ن نقش بیشتر جنبهای  اما ،کند میفرهنگ به سبب ضرورت در فرهنگ دخالت 

فرهنگ اجتماعی را به حال خود  ی کالن، ادامهها گذاری از سیاستتشویقی داشته و پس 

طرفی لیبرالی نیز محقق گردند. در  ن روش اصول آزادی و بیای  آن است که با گذاشته و بر

فردی فرهنگ هیچ دخالتی نداشته و معتقد است که چون  بعدی دیگر، دولت لیبرالی در حوزه

هیچ قیدوبندی جهت محدودسازی وی نباید دگی کند و زن باید آزاد ،انسان آزاد آفریده شده

طرفی لیبرالی، عدالت و انصاف،  ن رو، دولت لیبرالی با اعتقاد به اصول بیای وجود داشته باشد. از

فرهنگ فردی  اصل آزادی در انواع مختلف آن، تساهل و تسامح و... دخالت خود را در حوزه

 کند.  مین عرصه ورود نای  و در ددان میممنوع 

ی ها ی پژوهش حاضر در زمینه جایگاه دولت در عرصهها در نهایت و با توجه به یافته

بنا بر اهداف  می دولت اسال ،رسیم که در زمینه تعلیم و تربیت مین نتیجه ای  فرهنگی جامعه به

. در اسالم به طور ستگسترده و جایگاهی قابل توجه و ملموس ا ای و ماهیت خود دارای حوزه

تعلیم و تربیت امری معنوی و به عبارتی الهی است و  ،طور اخص به می و در دولت اسال عموم

رو آموزش و پرورش را  نای  اهلل است. از هدف از آن هدایت به سوی سعادت و رسیدن به قرب الی

ی هدایتی، ترویجی دارند. به طور ها ریزی برنامهو برای آن  داند میامری همگانی، رایج و اجباری 

ی ها لی در اسالم از همان ابتدا آموزش و پرورش همگانی و معنوی مد نظر بوده تا به دولتک

تعلیم و تربیت  امر رایامروزه رسیده است. در لیبرالیسم با توجه به اهمیت فراوانی که ب می اسال

اطالق نها آاز افراد که عنوان شهروند بر  می ابتدا آموزش همگانی نبوده و تنها عده ک ،اند قائل

ی جدیدتر آموزش همگانی نیز مد نظر ها اگرچه با ورود به دوره ؛حق آموختن داشتند ،شد می

گیری از  تعلیم و تربیت به معنی آموزش افراد برای بهره  میاما برخالف دیدگاه اسال ،قرار گرفته

ش و عقل و خرد فردی، پرورش تفکر انتقادی، عقالنیت یا پرورش ذهن در همه ابعاد، کسب دان

 میکه در اسالم و دولت اسال در حالی .و امور واقعی است ها نیز برای رسیدن به شناخت پدیده

 شود. میو کنترل  ریزی برنامهآموزش برای رسیدن به قرب الهی است که توسط دولت  
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ترین نهاد برآمده از روح اسالم  در رابطه با دین در یک جامعه اسالمی، دولت به عنوان عالی

ن فرهنگ جامعه تبلیغ دین و رسمیت ینجا هدف دولت و جایگاه آن در تبیای  بنابراین دراست. 

ی مدارس، ها محتوای کتاب ریزی برنامهتوان در  مین مهم را ای  باشد میبخشیدن به آن 

ی صدا و سیما و... دید. به عبارتی دولت درصدد  پرورش افراد و جامعه از طریق ها برنامه

 ،است می ترین نهاد برآمده از روح اسالم در جامعه اسال شد. چون دولت عالیبا میفرهنگ دینی 

 تر مشروعیت دولت دینی باید همواره ضامن و حافظ دین و اعمال آن باشد. به بیان دقیق می

 یی راها ن کار به صورت تبلیغی و ترویجی برنامهای  ن کار است. برایای  )اسالمی( به انجام صحیح

ی بعدی ها ، مدارس، صدا و سیما، مدارس و ... نسلها از طریق دانشگاه ت و مثالًجاد کرده اسای 

که در یک جامعه لیبرالی اگر چه دین به رسمیت  کند. در حالی میرا با فرهنگ دینی آشنا 

 ای ویژهو دین از جایگاه   شناخته شده و مفاهیم لیبرالی بر نوعی خداشناسی بنا شده است

اما نوع نگاه به آن در برخورد با حوزه عمومی، نسبت به اسالم، کامالً متفاوت  است،برخوردار 

دین مانند کلیسا هر یک در حوزه خاص  می ی حاها نهاد دولت و نهاد ،باشد. در لیبرالیسم می

به عبارتی در سکوالریسم لیبرالی دولت باید توجه خود را به  ؛دهند میرا انجام  خودوظایف 

 ی مردم معطوف دارد و دین و کلیسا به رستگاری روح آنان. ی دنیوها آسایش

و   میدر حوزه هنر و جایگاه دولت در امور هنری جامعه، تفاوت زیادی میان دولت اسال

بنا بر ماهیت خویش که وظیفه حفاظت از دین و   میدولت لیبرالی وجود دارد. دولت اسال

هنری حفاظت و نگهداری و همچنین در  باید از آثار می ،نمادهای دینی را بر عهده دارد

ی هنری را متناسب ها شناسایی و کشف آثار هنری دینی و باستانی کوشش کند و سایر شاخه

با فرهنگ دینی پرورش دهد و دخالت ملموسی نماید. دولت لیبرالی برخالف نقش ترویجی و 

حد فراهم ساختن  نظارتی دولت اسالمی، نقشی نظارتی دارد به عبارتی وظیفه دولت فقط در

ن خود افراد هستند که کار اصلی را انجام ای  و نه بیشتر و در حقیقت ستن هنرهاای  بستر رشد

 دهند.  می

از  ها مؤلفهن ای  در حوزه رسانه نیز در پرتو مباحث مشروعیت و مقبولیت نظام و برخاستن

 ها دهی به رسانه تر جهت قوظیفه نظارت و حمایت و یا به عبارت دقی  میدولت اسال منابع دینی،

و فضای  ها خود رسانه  میبخشی به خود و همچنین حفظ محتوای اسال در جهت مشروعیت

مانند صدا و سیما،  ها حتی برای اطمینان خاطر مقامات برخی از رسانه باشد. میجامعه را دارا 

ظف به ارائه ورا م ها ن رسانهای  کند و حتی میو مجالت را تعیین  ها رادیو و برخی روزنامه

جامعه نباشد.   میکند که خالف و در تعارض با امنیت ملی و منافع اسال مییی ها گزارش
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ملی بوده و  ها رسانهبیشتر بر عهده دارد و  ها بنابراین دولت نقش بازیگر اصلی را در حوزه رسانه

ی ها و نوع رسانهشاهد د ،ی لیبرالیها گونه که باید فعال نیست. اما در دولت بخش خصوصی آن

حفظ و پیشبرد  دولتی و خصوصی با همپوشانی منافع یکدیگر هستیم که با انجام دو کارویژه

منافع داخلی خود و تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر در نهایت در راستای منافع دولت 

ی مستقل به مانند یک اهرم نظارتی اعمال و ها کنند و از سویی نیز رسانه میخود حرکت 

 کنند. میی دولت را کنترل ها فعالیت

لیبرلیستی را توان گفت با توجه به دولت حداقلی و کمینه لیبرالیسم، دولت  میدر مجموع 

ن صورت جهت محفوظ ای  ی فرهنگ را داشته و در غیرها مؤلفهبسترساز در برخی  نقشی صرفاً

نگ و اجرای آن نقش بسیار طرفی، عدالت و انصاف، تقدم حق و... در فره بودن اصول آزادی، بی

 ی حمایتی تشویقی و بسترسازی را برعهده داشته است.ها کمرنگی داشته و بیشتر نقش

گیر بودن آن،  گرایانه و همه کل و جنبه  میبنا به تعاریف دولت اسال  میبرعکس، در دولت اسال

ش بسترسازی فای نقای  ی فرهنگ بوده و ضمنها دولت مجبور و قادر به دخالت در تمام جنبه

 نقش را بر عهده داشته و اجازه ترین مهم برای فرهنگ، در اجرا و نظارت بر آن نیز فعال بوده و

فردی و  باشد تا هم عرصه میرقیب  ن عرصه بیای  دخالت سایر عوامل را به غیر خود نداده و در

تعالی برساند. فرهنگ را به  ی اجتماعی ها د و هم جنبهایشخصی فرهنگ را کنترل و مدیریت نم

و کل شما در مجموعه کار  می چنانچه مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند: وظایف عمو

و دادن  می مظاهرش و ساخت اسال فرهنگ کشور در همهمی فرهنگی عبارت از هدایت اسال

(. لذا دولت 4/9/1371به کار فرهنگی کشور است )رهبر معظم انقالب،   میجهت و هدف اسال

پذیرد و به عبارت بهتر به هیچ  میباشد که هیچ رقیبی را ن میفرهنگی  غول عرصه  میاسال

 رقیبی اعتمادی ندارد.
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