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 ،تقریر خالصه ای از گفت و گوی دکتر سید حسیه شرف الدیه، با یکی از پژوهشگران حوزه فرهنگ

 ۸۲/۱۱/۱۰۱۱در 

ّای فشٌّگی خاهؼِ ایشاى هؼاغش کذام است؟ )یک یا دٍ هسألِ اغلی  تشیي هسائل ٍ چالص تشیي ٍ اساسی هْن( ۱

 ػالی( اص ًگاُ حضشت

ف استثاط ؼض، تِ حَسُ فشٌّگ( آًْاػذم اّتوام یا )فشٌّگ ػوَهی اصًْادّای حاکویتی غفلت ساصهاى یافتِ 

تؼاسؼ فشٌّگ دیٌی ٍ  ،(ٍ هذیشیت ، تقٌیيسیاست، اقتػاد ّا)ػلن،ًْادسایش تا  ػوَهی فشٌّگًْادّای هتَلی 

 .)یا سٌت ٍ هذسًیسن(سکَالسفشٌّگ 

ّای فشٌّگی حاکویتی چِ ًقطی  ٍیژُ ضَسای ػالی اًقالب فشٌّگی، ٍ سایش دستگاُ ساختاسّای فشٌّگی، تِ (۲

ًحَُ دس ای ) ضٌاساًِ تَاًذ ٍ تایذ دس حل ایي هسائل ایفا کٌٌذ ٍ اص ایي هٌظش، چِ ًقذّا ٍ هثاحث آسیة هی

ٍ هسائل ػیٌی فشٌّگی، ساّثشدّای حل هسائل فشٌّگی ٍ  ، کٌطگشاى، الگَّاگیشی تا تذًِ اختواػی استثاط

 ٍ...( هتَخِ آى است؟ تؼاسضات کاسکشدی ًْادّاسٍیکشد سٌذًَیسی، 

سیاستگزاسی، تشًاهِ سیضی، اخشای سیاست ّا، ًظاست تش سًٍذ اهَس، اعالع یاتی هستوش اص سًٍذ اهَس، ًقص 

ْا تِ ٍظایف هحَلِ ٍ اًتظاسات، آگاّی تخطی ٍ اعالع ساّثشی، تَخِ دادى ساصهاً  تاصخَسگیشی، خشیاى ضٌاسی،

    .سساًی، ایداد حساسیت ّای الصم، آسیة ضٌاسی

، )ػالٍُ تشافشادی کِ ّشیک ًقص یک ساصهاى داسًذ هثل تشخی ػلوای تالد(ساصهاًْای هتَلیٍ تکثشتؼذد ًقذّا: 

استثاط آًْا تا فشٌّگ ػوَهی ٍ  ، ضؼف استثاعات اسگاًیک آًْا تا یکذیگش، ضؼفساصهاًی ػذم تقسین کاس

ٍ  غیش سسوی، هحذٍد ضذى کاس دستگاّْایی هثل ضَسای ػالی تِ سٌذ ًَیسیسسوی ٍ کٌص گشاى کاسگضاساى ٍ

اخشایی ٍ ، )یا ػذم تلقی آًْا تِ هثاتِ قاًَى(هػَتات آًْاقاًًَی ػذم اػتثاس  ،اتالؽ ایي اسٌاد تِ ًْادّای دٍلتی

تات، ػذم التضام ساصهاًْای هشتَط تِ اخشایی ضذى آًْا)ًاّواٌّگی هیاى دٍلت ٍ ػولیاتی ًثَدى تسیاسی اص هػَ

، ػذم الصم تشای اخشایی ضذى آًْاتشخی هػَتات تا ضشایظ ػیٌی هحیظ، فقذاى تَدخِ  ًاّوٌَاییضَسا(، 

ًظام ػذم ضٌاخت کافی اص ، ٍ ػذُ ٍ ػذُ کافی اص ًیشٍّای اًساًی هتخػعغالة ایي ساصهاًْا داسی ستشخَ

 .فشٌّگی ٍ اقتضائات آى



ّای فشٌّگی، هاًٌذ  ّا، الگَّا ٍ اسغَسُ ّای فشٌّگ هزّثی ٍ هلی ایشاى دس خلق پذیذُ تا تَخِ تِ ظشفیت(۳

ّای خْادی ٍ... کِ ػوذتاً ّن تا تکیِ تش هطاسکت  دّی ّستِ ، ضکلضْیذ سلیواًی تشتیت استؼیي، سٍیذاد

 کٌذ؛ ایشاًی ػول هی -تش ػقالًیت خاظ اسالهیهشدهی، خذا اص ساختاسّای سسوی ٍ هثتٌی 

الف( تَاًایی ایي تخص اص ساختاسّای غیشسسوی ٍ هشدهی دس هقایسِ تا ساختاسّای سسوی، تشای حل هسائل 

 فشهاییذ؟ ّای فشٌّگی آیٌذُ سا چغَس اسصیاتی هی فشٌّگی هَخَد ٍ هَاخِْ تا چالص

ًقص آفشیٌی دست کن دس تشخی ػشغِ ّا داسًذ ٍ ایي سا دس تشای کٌص گشی ٍ ظشفیت تاالیی ایي ساختاسّا قغؼا 

تِ دلیل تشخی ضؼف ّا دس ػول ٍ دست کن دس تشخی ػشغِ ّا، قادس تِ ًقص  اها ػول ّن تاسّا ًطاى دادُ اًذ

تحت   دسًٍی تسیاس ضؼیفی داسًذ،ٍ اًسدام ساصهاى یافتگی آفشیٌی هَفق ًیستٌذ؛ دلیل آى ػوذتا ایي است کِ 

ٍظایف ٍ هاهَسیت ٍاحذ ٍ داسای هقثَلیت ٍ هطشٍػیت خای ًوی گیشًذ ٍ ػول ًوی کٌٌذ؛  ستادییک هشکضیت 

ٍ اخشایی ػولی تشًاهِ ّای سیاست ّا ٍ تا ّای تؼشیف ضذُ ٍ هتٌاسة تا اقتضایات ّش هقغغ ًذاسًذ؛ تؼضا 

هؼوَال خض اص سّثشی، ، )ٍ تلکِ دس هَاسدی اختالف ٍ تؼاسؼ داسًذ(ذاسًذّواٌّگی ٍ ّوٌَایی ً ساختاسّای سسوی

ٍ اقتضائات ٍ هحذٍدیت  حاکن دسک ًظشی سٍضٌی اص فشٌّگهشاخغ ٍ ضخػیت ّای هقتذس حشف ضٌَی ًذاسًذ؛ 

ٍ ساحت  آى ًذاسًذ، سیاستگزاسی ٍ تشًاهِ سیضی هطخػی تشای ػولیات هتٌاسة دس ػشغِ فشٌّگ ػوَهیّای 

تَیژُ ػقالًیت ّای گشٍّی اًذ؛ تیطتش اص ػقالًیت  ًذاسًذ، تؼضا گشفتاس سیاسی کاسی ٍ سقاتت ّای هختلف آى

دس خزب غیش خَدیْا ضؼیف اًذ،  سا هثٌای تػوین ٍ ػول قشاس هی دٌّذ؛احساسات ٍ ػَاعف هزّثی اتضاسی، 

 ؛ ٍ تکشاس ضًَذُ آهادگی تیطتشی داسًذ تا اقذاهات ساصهاى یافتِ ییتشای اقذاهات هٌاسثتی ٍ اقتضا

ػادی ضذى اٍضاع)ٍ فاغلِ گشفتي اص حال ٍ َّای خٌگ ٍ ساصًذگی(، کثشت اضتغاالت ایي ساختاسّا ًیض تِ دلیل 

ػضَیت اکثش ّا، خاًَادُ ػولکشد ضؼیف دٍلت، ػولکشد ضؼیف ًْادّای هزّثی ٍ سشخَسدگی ًاضی اص افشاد، 

خذهات خض دس تشًاهِ ّای هزّثی یا دس هؼشؼ فشٌّگ غالة تشٍیدی ایي فضا تَدى؛   فضای هداصی ٍدس  خَاًْا

     .هذًی هٌاسثتی فؼال ًوی ضًَذ

، تؼاهل ٍ استثاط هٌاسثی تشقشاس کشدُ ٍ کٌطگشاى فشٌّگی ب( آیا ساختاسّای سسوی تا ایي تخص هشدهی فشٌّگ

؟ ضکل ّا دس سیاست فشٌّگی کطَس چِ خایگاّی داسًذ ٍ ایي گشٍُ تشد یا خیش ّای آى تْشُ هی ٍ اص ظشفیت

ػالی چگًَِ تَدُ ٍ ساُ حل ٍ ًقغِ آغاص  ساختاسّای فشٌّگی دس ًگاُ حضشتهغلَب تؼاهل ایي دٍ تخص اص 

  تشقشاسی ایي ًَع تؼاهل چیست؟

ٍ اساسا  ؛ػشؼ ضذ کِ تؼاهل هغلَتی ٍخَد ًذاسد ٍ ضایذ اغال تؼاهلی ٍخَد ًذاسداخواال دس پاسخ تِ سَال قثل 

ضایذ   ًَع ساختاس خای گفت ٍ گَ داسد.ایي دٍ تِ دلیل ّویي ٍیژگی سسویت ٍ ًاسسویت  یتؼاهلاهکاى چٌیي 

ًَع ساختاسّا ّن تِ تٌاسة ًیاص ٍ اص ظشفیت ایي  ،ضکل هغلَب ایي تاضذ کِ تا هحَسیت ساختاسّای سسوی



یا تحت صػاهت یک هشکضیت ستادی، تشای ایي ساختاسّا ًیض ّوچَى  تْشُ گیشی ضَد ضشٍست ّای هَضؼی

فشٌّگیاى، تاصًطستگاى، تاصاسیاى، ًقص ّایی تؼشیف ضذُ یشیي، تسیح، سٍحاًیت، ّیاتی ّا، استاب سساًِ، خ

    هتٌاسة تا اهکاًات ٍ ظشفیت ّای آًْا خْت هطاسکت فؼال دس هیذاًْای هختلف توْیذ ضَد.  

 ngoّا ٍ  ّای هزّثی ٍ اًقالتی ًِ سوي ّای ٍفاداس تِ آسهاى ّای هشدهی )گشٍُ ج( آیا ػقالًیت حاکن تش گشٍُ

تذسیح خایگضیي ػقالًیت تَسٍکشاتیک ساختاسّای سسوی فشٌّگ ضَد  تَاًذ تِ قالًیت غشتی( هیّای هثتٌی تش ػ

  ًحَی تا آى تلفیق ضَد؟ دس ایي غَست، ساّکاس اضشاب ایي ػقالًیت دس ساختاسّای سسوی چیست؟ یا تِ

؛ ػػش ها ًیض ػػش غلثِ اقتضائات خاظ خَد سا داسًذٍیژگی ّا ٍ فکش ًوی کٌن ایي دٍ ًَع ػقالًیت ّش کذام 

ػقالًیت تشٍکشاتیک ساصهاًْای سسوی هحکَم  ، عثق تدشتِاص سَییساصهاًْای داسای ساختاس تشٍکشاتیک است. 

« تی دٍلتی فشٌّگ». خالل ستاسی دس کتاب ذًًذاس هَثشیدس ػشغِ فشٌّگ تِ دلیل اقتضائات ٍیژُ آى کاستشد 

اسضاد  تا حَصُ فشٌّگ هتٌاسة تا صهاى خَد اضاسُ کشدُ  تِ تشخی اص هطکالت ساختاسّای سسوی هثل ٍصاست

 است.

تِ غَستی تی ٍقفِ دس حال تَلیذ ٍ است،  دس آهیختِ تا کلیت ساصهاى صًذگیپَیا ٍ تاص،  هؼٌایی، فشٌّگ ًظاهی 

ًفَس  تِ هطاسکت داسًذ؛تغییش آى  ٍتثثیت  ،تشٍیح ،دسکاس خلقآگاّاًِ ٍ ًاآگاّاًِ هتؼذدی  تاصتَلیذ است؛ ػَاهل

هٌظَهِ  .قَام داسدٍ اتضاسّای هادی  ّا ٍ ساختاسّای اختواػی، سغَح سفتاسی ٍ ًوادیيًْاد ،خوؼی آدهیاى

چٌذ ، فشٌّگ ّای قَهیتٌَع خشدُ   ٍ هَلفِ ّا،ػٌاغش کثشت فشٌّگ ایشاًی ّوچٌیي تِ دلیل کٌْسالی، 

داسا  ٌگ ّای ّودَاس ٍ خاهؼِ خْاًی،ٍ داسای استثاط ٍثیق تا فشّگطَدگی ، (تاستاًی، اسالهی ٍغشتیگی)الی

ًقص کاًًَی سساًِ ّا ٍ... ّوچَى سایش فشٌّگ ّای سیطِ داس ، ی ٍ ػوق ّستی ضٌاختیکاًتکستتَدى ضخاهت 

حتی دس تْتشیي ضشایظ تٌْا تخص ّایی اص آى تِ ساّثشی، ًظاست ٍ   پیچیذگی ّای هضاػفی داسد. تشایي اساس،

تي هی دٌّذ. ایذُ هٌْذسی فشٌّگ دست کن دس ضشایظ هَخَد کِ فشٌّگ ساختاسّای سسوی  کٌتشل ًْادّا ٍ

ّا غالثا گشفتاس اص خا کٌذگی ضذُ اًذ، ٍ فشٌّگ ّای هختلف تِ ساحتی تِ حَصُ ّای استحفاظی یکذیگش دست 

 دساصی هی کٌٌذ؛ سادُ اًگاسی است. 

گزاساى ٍ  دّی ٍ کوک تِ سیاست تچِ دس خْ ّای ػلوی ٍ پژٍّصثگاى ص ًْاد ػلن )حَصُ ٍ داًطگاُ(، ًخًق (۴

ّای هشدهی تِ حاکویت ٍ هطاسکت دادى  سیضاى فشٌّگی ٍ ضَسای ػالی ٍ چِ دس پیًَذ دادى هشدم ٍ گشٍُ تشًاهِ

 چگًَِ قاتل تحقق است؟ایي ًقص ّای فشٌّگی چیست ٍ  سیضی ّا ٍ تشًاهِ گزاسی آًاى دس سیاست

سسالت آًْا تیطتش غٌاتخطی تِ حَصُ هغالؼات  ٍی هتَلی اًذ ًْادّای ػلوی دس ظاّش، ػقثِ ّای فکشی ساختاسّا

فشٌّگی تِ هؼٌای ػام آى است یؼٌی تَلیذ اًذیطِ ٍ اًدام هغالؼات ٍ پژٍّص ّای الصم  دس خػَظ تاسیخ 



فشٌّگ، هشدم ضٌاسی فشٌّگ، خاهؼِ ضٌاسی فشٌّگ، فلسفِ فشٌّگ، ساتغِ فشٌّگ تا سایش ػٌاغش 

     فشٌّگ،  آسیة ضٌاسی ،(، سساًِ، خاًَادُهحیغی)دیي، سیاست ، اقتػاد

دس ػوق تخطی ٍ ضکَفاساصی ظشفیت ّای تالقَُ فشٌّگ هطاسکت کٌٌذ، دس هی تَاًٌذ  ، ّوچٌیيایي ًْادّا

اص هدشای ایداد ّواٌّگی هیاى فشٌّگ تا ًْادّای اختواػی هثل سیاست، اقتػاد، دیي ایفای ًقص کٌٌذ؛ 

تا هیاًدی سساًِ ّا دس فشایٌذ فشٌّگ پزیشی ٍ خاهؼِ ؛ ای تؼذی کوک کٌٌذاًتقال فشٌّگ تِ ًسل ّآهَصش تِ 

پزیشی تَدُ ّا هطاسکت خَیٌذ، تا ّوکاسی ًْادّای تیي الوللی دس اًتقال فشٌّگ خاهؼِ خَد تِ سایش خَاهغ 

دس  هتقاتال دس خزب ػٌاغش هفیذ سایشفشٌّگ ّا ٍ اًتقال آًْا تِ فشٌّگ خَدی هطاسکت کٌٌذ؛ فؼالیت کٌٌذ،

تالش کٌٌذ، دس ضٌاخت خشافِ ّا ٍ پیشایِ ّای فشٌّگی ٍ تشخواى ػٌاغش فشٌّگی هتٌاسة تا اقتضائات صهاى، 

 اػوال اغالحات الصم اقذام کٌٌذ؛  

ػالی، ساّکاس ٍ الگَی حکوشاًی فشٌّگی کِ تتَاًذ هذیشیت فشٌّگی هٌسدن ٍ ٍاحذی ضکل  اص ًگاُ حضشت( ۵

شدهی دس آى لحاػ ضذُ ٍ تٌَػات ٍ تکثشات فشٌّگی، خغشافیایی ٍ ّای ه تذّذ کِ ًقص تایستِ گشٍُ

 ّای هختلف سا دستشگیشد، چیست؟ صیست تَم

، تشسین سیاست گزاسی، تشًاهِ سیضی هقامفکش هی کٌن دس اخواال دس پاسخ تِ سَاالت قثل تذاى التفات ضذ. 

تػویواتی یکپاسچِ ٍ ساّثشدی   ٌگی،تا هحَسیت ضَسای ػالی اًقالب فشّ تایذ ساّکاسّا ٍ توْیذ صیشساخت ّا

است؛ اها دس هقام اخشا ٍ دس تؼذ ػولیاتی  ٍ تلکِ اختٌاب ًاپزیش اتخار کشد یؼٌی دس ایي هقغغ، توشکض گشایی اٍلی

هتٌاسة ػولیاتی تػویوات  هَخَد، فشٌّگی تِ اقتضای هیذاى ٍ تٌَػات ٍ تکثشات تاتذ تا ػغف تَخِ قاػذتا 

ّویي دلیل تَد کِ دس تسظ قلوشٍ ػولیات ضَسای ػالی،  ضَسای فشٌّگ ػوَهی استاًْا اتخار کشد. احتواال تِ 

 تَخَد آهذ. 


