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2ـ-نام-خانوادگي:-صالحي-)-شناسنامه:-صالح-شریعتي(

3ـ-متولد:-1343
4ـ-محل-تولد:-مشهد-مقدس

1ـ دروس دانشگاهي
1ـ-کارشناسي-ارشد-فلسفه-اسالمي-)دانشگاه-قم(

2ـ-دکتري-کالم-اسالمي-با-گرایش-فلسفه-دین-)دانشگاه-قم(
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2ـ-دروس-علوم-عقلي-فلسفه-اسالمي،-در-قم-و-مشهد
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3ـ سوابق تدریس
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2ـ-انتشار-بیش-از-100-مقاله-و-یادداشت-در-مطبوعات-و-رسانه-ها
3ـ-از-همکاران-علمي-تفسیر-راهنما-از-آغاز-تا-پایان-پروژه-)شایان-یادآوري-است-که-تفسیر-راهنما-اثر-آیت-اهلل-هاشمي-رفسنجاني-

است-که-ایشان-در-زندان-تدوین-کردند-و-سپس-از-سالهاي-1367-به-بعد-در-مرکز-فرهنگ-و-معارف-قرآن-تکمیل-شد(
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4ـ-تدوین-و-نشر-3-اثر-علمي
5ـ-عضو-هیأت-علمي-پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسالمي

5ـ فعاليت هاي مدیریتي ـ علمي
1ـ-مدیر-مسؤول-نشریه-پژوهشهاي-فلسفي-ـ-کالمي-نوین
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8ـ-عضو-هیأت-تحریریه-نشریه-کاوشي-در-فقه-و-از-آغاز-انتشار-)سال-76-تا-کنون(
9ـ-عضو-هیأت-تحریریه-نشریه-فقه-و-قانون-)وابسته-به-مرکز-تحقیقات-اسالمي-مجلس-شوراي-اسالمي(

10ـ-عضو-هیأت-مدیریه-بنیاد-پژوهشهاي-اسالمي-سال-77-ـ-81
11ـ-عضو-هیأت-مدیره-مؤسسه-همشهري-سال-85-ـ-86

6ـ فعاليتهاي مدیریتي ـ فرهنگي
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2ـ-عضو-حقیقي-شوراي-فرهنگ-عمومي-منصوب-شورایعالي-انقالب-فرهنگي
3ـ-عضو-شورایعالي-آموزش-و-پرورش-کشور

4ـ-عضو-کمیته-اسالم-و-ایران-)از-کمیته-هاي-شورایعالي-انقالب-فرهنگي(
5ـ-عضو-کمیسیون-فرهنگي-شورایعالي-امنیت-کشور
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10ـ-عضو-هیأت-امناي-منصوب-مقام-معظم-رهبري-در-دفتر-تبلیغات-اسالمي-از-سال-81-تا-کنون-)سه-دوره(

11ـ-مسؤول-دفتر-تبلیغات-اسالمي-خراسان-)سال-هاي-76-ـ-73(
12ـ-مسؤول-شوراي-برنامه-ریزي-دفتر-تبلیغات-اسالمي-حوزه-علمیه-قم-)سال-هاي-76-ـ-83(
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13ـ-عضو-هیأت-امناي-منصوب-مقام-معظم-رهبري-در-مؤسسه-فرهنگي-خراسان-از-سال-90-تا-کنون-)و-ریاست-هیأت-امناي-یاد-
شده-براساس-رأي-اعضا(

14ـ-دبیر-و-مسؤول-دبیرخانه-هیأت-مدیره-)و-سپس-هیأت-امناي(-دفتر-تبلیغات-اسالمي-از-سال-80-تا-کنون





تنوع-و-تکثر-دستگاه-های-فرهنگی،-سبب-شده-است-تا-بازیابی-نقش-وزارتخانه-مهمی-همچون-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-به-
عنوان-مهمترین-رکن-دستگاه-اجرایی-کشور-در-حوزه-فرهنگ-مبهم-و-دشوار-گردد.-تنوع-دستگاه-های-کالن-فرهنگی-کشور،-بر-این-

مسئله-گواهی-می-دهد:
-شورای-عالی-انقالب-فرهنگی-)و-شوراهای-اقماری-متعدد-آن(؛-�
-سازمان-صدا-و-سیمای-جمهوری-اسالمی؛-�
-سازمان-تبلیغات-اسالمی؛-�
-سازمان-های-فرهنگی-حوزوی؛-�
-نهادهای-فرهنگی-–-دینی-)از-قبیل-آستان-های-مقدسه،-مساجد-و-...(-�
-معاونت-ها-و-سازمان-های-فرهنگی-و-اجتماعی-شهرداری-ها؛-�
-سازمان-ها-و-موسسات-فرهنگی-وابسته-به-نهادهای-اجتماعی،-اقتصادی-و-نظامی؛-�
-رسانه-های-و-خبرگزاری-های-حاکمیتی-و-عمومی؛-�
�-...-

در-چنین-فضایی-از-تکثر-دستگاه-های-فرهنگی،-و-در-این-مجال-اندک-تالش-شده-است-تا-ضمن-تبیین-وضعیت-موجود-حوزه-
فرهنگ-و-هنر،-حدود-و-ثغور-تحلیل-نقش-حاکمیتی-این-وزارتخانه-در-قالب-نظام-اهداف-و-عرصه-ها،-اصول-و-رویکردها-و-اهم-

برنامه-های-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-در-دولت-دوازدهم-معرفی-شود.

1. تبيين وضع موجود 

الف( وضعيت حوزه فرهنگ و هنر
بنابر-آنچه-در-مبانی،-اصول-و-ارزش-ها-در-بخش-بعد-خواهد-آمد،-نظام-اهداف-اعمال-حاکمیت-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-را-به-

شرح-ذیل-میتوان-احصاء-نمود-:
صیانت-و-تعالی-هویت-و-سبک-زندگی-اسالمی--ایرانی --1

حمایت-و-تقویت-آفرینش-های-فرهنگی-و-هنری --2
ارائه-نقش-پیشتاز-و-الهام-بخش-فرهنگی-ایران-در-منطقه-و-جهان --3

در-ادامه-ناظر-به-هریک-از-این-اهداف،-مروری-گذرا-بر-وضعیت-موجود-خواهیم-داشت:
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جدول-1.-توصیف-وضعیت-موجود-حوزه--فرهنگ

هدف یکم: صيانت و تعالی هویت و سبک زندگی اسالمی- ایرانی
ضعف ها و تهدیدهاقوت ها و فرصت ها

1.-پیشنیه-غنی-میراث-فرهنگی-مادی-و-معنوری-ایران-اسالمی-

برای-گسترش- ایرانی- اسالمی- آیین-های- و- ارزش-ها- باورها- 2.-ظرفیت-

اخالق-اجتماعی-انسانی-

3.-فرصت-سازی-گفتمان-انقالب-اسالمی-برای-صیانت-از-هویت-ملی

4.-ظرفیت-فرهنگ-و-هنر-اقوام-ایرانی-در-هویت-سازی-بومی-در-چارچوب-

وحدت-ملی

در- وهنر- فرهنگ- نهاد-حوزه-های- مردم- تشکل-های- فعالتر- 5.-حضور-

موضوعات-هویتی

دینی- ومنابع- دانشگاهی(- و- )حوزوی- نهادها- انسانی،- منابع- ظرفیت- -.6

)وقف،-مساجد-و-...(-برای-تقویت-هویت-اسالمی-–-ایرانی

1.-الگوسازی-و-ترویج-سبک-های--زندگی-ناهمساز-با-هویت-اسالمی-ایرانی-

بر- آن- تأثیر- و- -) -... و- قومیتی- جنسیتی،- )نسلی،- اجتماعی- 2.-گسست-های-

هویت-یکپارچه-ایرانی

و- اخالقی- اعتالی- در- رسانه-ای-- و- هنری- فرهنگی،- محصوالت- ضعف- -.3

صیانت-هویتی

4.-کم-توجهی-الزم-به-زبان-فارسی-به-عنوان-رکن-هویت-ملی

5.-کمرنگ-شدن-نقش-و-تأثیر-نهادها-و-آیین-های-هویت-سازی-دینی-و-ملی

6.-سطحی-نگری،-تحجر-و-ترویج-خرافات-و-بهره-برداری-ابزاری-از-عواطف-

دینی-و-ملی-

7.-کمرنگ-شدن-احساس-مسئولیت-و-منافع-ملی-به-ویژه-در-میان-نخبگان

هدف دوم: حمایت و تقویت آفرینش های فرهنگی و هنری
ضعف ها و تهدیدهاقوت ها و فرصت ها

آیین-های-ریشه-دار-سنتی-در-حوزه-فرهنگ- 1.-وجود-صنوف،-نهادها-و-

و-هنر

2.-وجود-سرمایه-انسانی-جوان،-خالق-،پویا-و-با-استعداد

3.-وجود-نهادهای-عمومی-در-عرصه-فرهنگ-و-هنر-مانند-شهرداری-ها،-

وقف-و-....-و-امکان-بهره-مندی-از-ظرفیت-های-این-نهادها--

مانند- و-هنری- فرهنگی- از-حوزه-های- برخی- در- اعتنا- قابل- تولیدات- -.4

سینما-و-هنرهای-تجسمی-و-کتاب

5.-ظرفیت-بالقوه-سرمایه-گذاری-در-حوزه-فرهنگ،-هنر-و-رسانه.

6.-ظرفیت-تکنولوژیک-برای-تولیدات-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای-

7.-وجود-ابزارهای-حمایتی-برای-تولید-و-مصرف-آثار-و-کاالهای-فرهنگی-

و-هنری-و-رسانه-ای

8.-وجود-نهادهای-غیردولتی-و-صنفی-در-برخی-از-حوزه-های-فرهنگ-و-

هنر-مانند-کتاب،-سینما،-هنرهای-تجسمی،-موسیقی-و-...

های- فعالیت- در- خصوصی- بخش- و- غیردولتی- نهادهای- مشارکت- -.9

فرهنگی-و-هنری-رسانه-ای-ملی

1.-استقبال-پایین-از-آثار-و-کاالهای-فرهنگی-و-هنری-داخلی-در-قیاس-با-

خارجی-در-برخی-از-حوزه-های-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای

میدان- کنشگران- همه- مستمر- و- موثر- همگانی،- گوی- و- گفت- فقدان- -.2

فرهنگ-و-هنر-و-رسانه-برای-حل-مسایل-و-مشکالت

3.--پایین-بودن-تقاضا-و-سهم-آثار،-خدمات-و-کاالهای-فرهنگی-در-سبد-

خرید-خانوار

4.--کم-توجهی-جامعه-فرهنگی-و-هنری-به-شکل-گیری-بازارهای-جدید-بر-

اساس-تحوالت-تکنولوژیک؛

5.-کم-رغبتی-سرمایه-گذاران-برای-سرمایه-گذاری-در-حوزه-فرهنگ-و-هنر-

و-رسانه

مصرف- و- تولید- تطابق- عدم- و- فرهنگی- تقاضاهای- تنوع- و- سرعت- -.6

فرهنگی-در-ایران-با-آن

7.-وجود-موانع-قانونی-و-اجرایی-در-تولید-و-مصرف-فرهنگی-و-عدم-حمایت-

کافی-از-تولیدات-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای-

8.-عدم-حضور-موثر-و-مستمر-در-بازارهای-جهانی-به-دالیل-مختلف-از-جمله-

مشکالت-ناشی-از-نپیوستن-به-کنوانسیون-برن-و-عدم-تخصص-کافی-در
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هدف دوم: حمایت و تقویت آفرینش های فرهنگی و هنری
10.-امکان-شکل-گیری-اشتغال-زودبازده-در-حوزه-فرهنگ،-هنر-و-رسانه-

11.-وجود-فضاها-و-زیرساخت-های-فرهنگی-مناسب-در-برخی-از-شهرها-

و-مناطق-کشور

و- روستاها- در- هنری- و- فرهنگی- های- فعالیت- به- مردمی- اشتیاق- - -.12

مناطق-محروم

نهادهای-غیردولتی-و-دولتی-و-...

9.-باالبودن-هزینه-فعالیت،-خدمات-و-تولید-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای

و- و-هنر- فرهنگ- در-حوزه- گیر- نهادهای-تصمیم- و- ها- تعدد-دستگاه- -.10

اختالل-در-تولید-و-مصرف-فرهنگی

سینماگران،- هنرمندان،- برای- ای- حرفه- و- شغلی- امنیت- بودن- پایین- -.11

نویسندگان-و-شاعران-و-اصحاب-هنر-و-فرهنگ-و-رسانه

12.-فقدان-نظام-جامع-آماری-حوزه-فرهنگ-و-هنر-و-رسانه

13.-عدم-شفافیت-کافی-در-نظارت-بر-محصوالت-و-آثار-و-خدمات-فرهنگی-

و-هنری-و-رسانه-ای--

14.--عدم-شفافیت-کافی-در-توزیع-و-مصرف-بودجه-ها-و-یارانه-های-حمایتی-

حوزه-فرهنگ،-هنر-و-رسانه

15.-کمبود-پژوهش-و-آموزش-و-نگاه-آینده-نگرانه-در-تولید-و-مصرف-آثار،-

خدمات-و-کاالهای-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای-

ابزاری-و-سیاسی-به-حوزه-فرهنگ-و-هنر-و-در-نتیجه-آسیب- 16.-نگاهی-

دیدن-اصحاب-فرهنگ-و-هنر-و-سرمایه-----------گذاران-این-حوزه-در-مجادالت-

سیاسی

17.-بی-رغبیتی-اصحاب-فرهنگ-و-هنر-برای-مشارکت-فعاالنه-در-سیاست-

گذاری-و-تصمیم-گیری-های-ملی-و-وجود-مقاومت-در-بدنه-دولت-و-حاکمیت-

برای-این-مشارکت

آثار،خدمات-و-کاالهای- به- 18.-عدم-دسترسی-مناطق-محروم-و-روستاها-

فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای--

19.-عدم-تعادل-و-نابرابری-توسعه-فرهنگی-در-پهنه-سرزمینی-با-توجه-به-

استقرار-جمعیت

20.-مهاجرت-سرمایه-های-انسانی-حوزه-فرهنگ-و-هنر-و-رسانه-به-بیرون-از-

ایران-و-کاهش-مرجعیت-فرهنگی-و-هنری-ورسانه-ای--داخلی

21.-ضعف-پشتوانه-اندیشگی-و-فکری-نظام-تولید-و-مصرف-فرهنگی،-هنری-

و-رسانه-ای
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هدف سوم:  ارائه نقش پيشتاز و الهام بخش فرهنگی ایران در منطقه و جهان
ضعف ها و تهدیدهاقوت ها و فرصت ها

1.-جغرافیای-سیاسی--و-سابقه-تاریخي-کم-نظیر-کشور-در-جهان-

2.--شرایط-مناسب-برای-حضور-فرهنگی----تمدنی-)اسالمی---ایرانی(-

در-منطقه-و-جهان،

3.-ظرفیت-بالقوه-بخش-فرهنگ-براي-تعامالت-و-افزایش-قدرت-حضور-

ایران-در-عرصه-جهاني-

4.-امکان-جذب-سرمایه-گذاران-ایرانی-خارج-از-کشور-در-بخش-فرهنگ-

5.-امکان-برقراری-روابط-فرهنگي-و-رسانه-اي-با-کشورهاي-اسالمي

6.--امکان-بهره-مندی-از-فناوریهای-نوین-برای-بهبود-روند-تولید،-توزیع-

و-مصرف-آثار-هنری-و-سینمایی-ایران-در-جهان

تجسمی،- هنرهای- )سینما،- هنری- فرهنگی- محصوالت- ظرفیت- -.7

تصویرگری-و-...(کشور-در-سطح-جهانی

از-محصوالت-فرهنگ،-هنر-و-سینمای- برخی- آمیز- 8.-حضور-موفقیت-

ایران-در-جشنواره-ها،-نمایشگاه-ها-و-حراج-های-بین-المللی-

9.-امکان-تعامالت-سازنده-با-دیگر-کشورهای-دارای-سابقه-فرهنگی-و-

تمدنی-درخشان-در-دوران-پساتحریم-

با- رسانه-ای- اتحادیه-های- ایجاد- و- ائتالف- همکاری،- امکان- -.10

خبرگزاریهای-منطقه-ای-و-بین-المللی

11.-تنوع-قومیتی،-دینی-و-فرهنگی-و-اشتراکات-فرهنگی-با-کشورهای-

منطقه-و-همسایه

شکست- از- پس- فرهنگی- و- فکری- فعالیتهای- زمینه- شدن- آماده- -.12

نظامی-جریان-های-تندور-فرقه-ای-در-منطقه

13.-گسترش-توجه-به-دین،-معنویت-و-اخالق-در-جهان-برای-گفتگوها-

ومناسبات-بین-االدیانی

14.-امکان-ایجاد-تعامالت-دوستانه-و-بهبود-چهره-بین-المللی-در-میان-

دیگر-ملل-جهان-از-طریق-ارتباطات-هنری

حوزه- در- غیردولتی- بازیگران- با- مناسب- تعامل- و- همکاری- 15.توان-

دیپلماسی-عمومی-و-فرهنگی

نداشتن- و- جهان- با- فرهنگی- تعامل- در- ملی- منسجم- استراتژي- نبود- -.1

دیپلماسی-فعال-

نخبگان- و- هنرمندان- جذب- در- پیشرفته- کشورهاي- گذاري- سرمایه- -.2

فرهنگی-و-فرار-سرمایه--های-انسانی-

3.-فعالیت-های-گسترده-جریان-های-تندرو-فرقه-ای-در-منطقه-و-جهان

4.-ضعف-ابزارها-و-برد-رسانه-ای-کشور-در-مقایسه-با-جریان-های-رسانه-ای-

جهان

5.-عدم-همکاری-و-ضعف-تعامل-دستگاه-های-موثر-فرهنگی-برای-ایجاد-

هماهنگی-بین-دستگاههای-فعال-فرهنگی-در-حوزه-بین-الملل

6.--ضعف-مبادالت-فرهنگی-)صادرات-فرهنگی-(

7.-عدم-بهره-گیری-از-ظرفیت-دیپلماسی-عمومی-و-فرهنگی-برای-گسترش-

و-تحکیم-روابط-سیاسی--و-اقتصادی

8.-نارسایی-جدی-در-رصد-و-پایش-محیط-فرهنگی-بین-المللی-و-موقعیت-یابی-

در-این-محیط

برای- جهان- مختلف- کشورهای- و- مناطق- مناسب- بندی- رتبه- فقدان- - -.9

گسترش-روابط-و-فعالیتهای-فرهنگی-بین-المللی-جمهوری-اسالمی-ایران

10.-عدم-پیش-بینی-ساز-و-کار-اجرای-قوانین-در-حوزه-بین-المللی-فرهنگی-

11.-ضعف-ارتباط-مؤثر-بین-اصحاب-فرهنگ،-هنر-و-رسانه-کشور-با-افراد-و-

نهادهای-فرهنگی-و-هنری--خارج-از-کشور

12.--گسترش-جریان-های-ایران-هراسی-و-شیعه-هراسی-در-منطقه-و-جهان-

13.--ضعف-توان--رقابت-محصوالت-فرهنگی-و-هنری-کشور-در-بازار-جهانی

14.-عدم-حضور-موثر-در-نهادهای-بین-المللی-حوزه-فرهنگ

15.-ضعف-آموزش-و-پژوهش-های-موردنیاز-برای-ورود-به-بازارهای-جهانی
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ب( نگاهی به رویکردها و دستاوردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت یازدهم
عترت،- و- قرآن- حوزههای- بر- نظارت- و- حمایت- هدایت،- ریزی،- برنامه- -، سیاستگذاری- وظیفه- اسالمی- ارشاد- و- فرهنگ- وزارت-
فعالیتهای-فرهنگی-و-هنری-مساجد،-کتاب،-چاپ-و-چاپخانه-ها،-کتابخانههای-عمومی،-فیلم-و-سینما،-هنرهای-نمایشی،-هنرهای-
و- دیجیتال- رسانههای- المللی،- بین- فرهنگی- روابط- زیارت،- و- حج- خیریه،- امور- وقف،- تبلیغات،- مطبوعات،- موسیقی،- تجسمي،-
بازیهاي-رایانهای،-توسعه-مراکز-و-فضاهای-فرهنگی-و-هنری-و-آموزشهای-رسمی-و-غیر-رسمی-فرهنگی،-هنری-و-رسانهای-را-
برعهده-دارد.-این-وزارت-خانه-وزارت-براي-اجرای-درست-اهداف،-وظایف-و-اختیارات-خود-داراي-6-معاونت-)معاونت-های-قرآن-و-
عترت)ع(،-امور-فرهنگی،-امور-مطبوعاتی-و-اطالع-رسانی،-امور-هنری،-حقوقی-و-امور-مجلس-و-توسعه-مدیریت-و-منابع(،-7سازمان-
و-موسسه)سازمانهای-اوقاف-و-امور-خیریه،-حج-و-زیارت،-فرهنگ-و-ارتباطات-اسالمی،-خبرگزاری-جمهوري-اسالمی،-امورسینمایی-
و-سمعی-و-بصری-و-موسسه-های-پژوهشی-فرهنگ،-هنر-و-ارتباطات-و-آموزش-عالی-علمی--کاربردی-فرهنگ-و-هنر(-و-17دفتر-

10اداره-کل،-3مرکز،-6-دبیرخانه-و-34اداره-کل-استانی-در-31-استان-کشور-است.
دولت-یازدهم-در-شرایطی-مستقر-شد-که-رابطه-هنرمندان،-نهادهای-غیردولتی-و-دولت-در-پایین-ترین-سطح-از-اعتماد-قرار-داشت-
و-حتی-بین-نهادها-و-دستگاه-های-دولتی-و-برخی-از-نهادهای-حاکمیتی-اختالف-های-جدی-وجود-داشت.-برخی-از-تشکل-های-
صنفی-و-فرهنگی-حوزه-فرهنگ-محدود-شده-بودند-و-مشارکت-این-نهادها-در-امور-فرهنگی-به-پایین-ترین-حد-خود-رسیده-بود.-لذا،-
نخستین-گام-دولت-یازدهم-بازسازی-رابطه-میان-اصحاب-فرهنگ-و-هنر-و-دولت-بود-که-در-این-زمینه-اقدامات-زیر-در-طول-دولت-

یازدهم-انجام-گرفت:
-تقویت-نقش-نهادهای-صنفی-و-فرهنگی-در-فعالیت-های-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای-�
بازگشایی-نهادهای-صنفی-تعطیل-شده-و-تقویت-نهادهای-موجود-�
مشارکت-هنرمندان-و-سینماگران-و-اهل-قلم-و-اصحاب-فرهنگ-و-هنر-در-سیاستگذاری-ها-و-برنامه-ریزی-های-دولتی-�
واگذاری-بخشی-از-امور-فرهنگی-و-هنری-به-نهادهای-صنفی-و-فرهنگی-�

برخی-دیگر-از-اقدامات-دولت-دولت-یازدهم:
-گسترش-فعالیت-های-فرهنگی-و-هنری-و-رسانه-ای-در-استان-ها-؛-�
تقویت-اقتصاد-فرهنگ-و-هنر؛-�
انتشار-حمایت-ها-و-یارانه-های-مطبوعات-و-خرید-کتاب-و-هزینه-های-نمایشگاه-ها...-؛-�
کاهش-ممیزی-های-سلیقه-ای؛-�
تکریم-اصحاب-فرهنگ-و-هنر؛-�
توجه-به-مناطق-محروم-و-روستاها؛-�
و.....-�

-
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جدول-2--وضعیت-منابع-و-اهم-شاخص-های-عملکردی-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-)-سال-های-1390-تا-1395( -
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2. مبانی ، اصول، ارزش ها و رویکردها 

1.2. مبانی نظری

تصویر فرهنگ در برنامه دولت دوازدهم 1    .1.1.2
فرهنگ-به-مثابه-سبک-و-سلوک-همزیستی-اجتماعی،-روح-تمدن-های-بشری-محسوب-می-شود-که-اگرچه-ریشه-در-میراث-گذشته-
دارد-اّما-نمو-و-تعالی-آن-در-نقاط-تالقی-خالقیت-های-زیباشناسانه-و-مناسبات-افراد-و-گروه-های-انسانی-صورت-پذیرفته-و-عامل-

پیشران-در-پیشرفت-و-توسعه-جوامع-است.

عوامل دخيل در تغيير و تحوالت فرهنگ  .2.1.2
تغییر-و-تحوالت-فرهنگ-با-چنان-گستره-مفهومی-و-با-لحاظ-حرکت-پرشتاب-تحوالت-اجتماعی-در-گستره-ملی،-منطقه-ای-و-جهانی-

را-باید-متأثر-از-سه-گروه-عمده-کنشگران-دانست-که-عبارتند-از-:
y-کنشگران-حاکمیتی
y-)کنشگران-مردمی-)عمومی-و-نخبگانی
y-کنشگران-جهانی

البته-عوامل-مهم-دیگری-مانند،-فناوری-و-شرایط-جغرافیایی-را-هم-نمی-توان-در-تحوالت-فرهنگی-نادیده-انگاشت.

3.1.2. سياستگذاری فرهنگی؛ رسالت حاکميت در تحوالت فرهنگ
سیاستگذاری-فرهنگی-به-مثابه-فعل-حقوقِی-مداخله-حاکمیتی-در-تحوالت-فرهنگی-کشور،-از-چند-ساحت-حائز-اهمیت-است:-

ساحت-ارزشی:-صیانت-از-هویت-و-ارزش-های-فرهنگی-در-فرآیند-تحوالت-فرهنگی؛ -.1
ساحت-کنشی-:-برقراری-موازنه-میان-کنشگران-تحوالت-فرهنگی؛ -.2

ساحت-روشی:-فرآیند-کشف-مسئله،-تدبیر-و-راهبری-کاربست-ابزارهای-حل-مسئله-و-پایش-تحوالت-فرهنگی؛ -.3

1.--فرهنگ-را-با-مولفه-های-متنوعی-می-توان-بازشناخت-که-در-تعریف-آن-در-این-برنامه،-به-این-مولفه-ها-استناد-شده-است-:
--روح-تمدنی

--زیست-بوم-اجتماعی
--نماد-خالقیت-های-زیباشناسانه-انسانی

--سرمایه-میراث-انسانی-)روح-تاریخ-بشری(
--کاالی-خالق-اقتصادی

--ظرفیت-ساز-ارتباطی-)میان-فردی؛-میان-گروهی؛-میان-ملل-وادیان(
--محور-توسعه-و-پیشرفت-جامعه
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نظام اهداف و عرصه های فعاليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .2.2
براساس-مبانی-پیش-گفته-از-یک-سو-و-وضعیت-مقدورات-ساختاری-و-قوانین-جاری-از-سوی-دیگر،-نظام-اهداف-و-عرصه-های-اعمال-

حاکمیت-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-را-به-شرح-ذیل-می-توان-احصاء-نمود:

جدول-3.-نظام-اهداف-و-عرصه-های-فعالیت-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-در-دولت-دوازدهم

3.2. اصول و رویکردها
در-تعیین-و-تدوین-اصول-و-رویکردها،-منابع-زیر-مورد-استناد-قرار-گرفته-اند:

1--قانون-اساسی-جمهوری-اسالمی-ایران؛
2--رهنمودهای-امام-خمینی-)ره(-و-مقام-معظم-رهبری؛

3--مواضع،-دیدگاه-های-و-وعدهای-فرهنگی-و-هنری-جناب-آقای-دکتر-حسن-روحانی،-رئیس-جمهوری-اسالمی-ایران-؛
4--چشم-انداز-بیست-ساله-کشور-و-سیاستهای-کلی-ابالغی-مقام-معظم-رهبری؛

5--سند-مهندسی-فرهنگی)مصوب-شورای-عالی-انقالب-فرهنگی(؛
6--برنامه-ششم-توسعه-اقتصادی،-سیاسی،-فرهنگی-و-اجتماعی-)مصوب-مجلس-شورای-اسالمی(.
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جدول-4---اصول-و-رویکردهای-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-در-دولت-دوازدهم
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3. چالش ها و مسائل مهم عرصه های فرهنگی و هنری
با-عنایت-به-مبانی،-اصول-و-رویکردها-و-نیز-با-لحاظ-مطالعات-وضعیت-موجود-محیط-فرهنگی-و-هنری-کشور-و-نیز-عملکردها-و-
دستاوردهای-پیشین-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی،-در-ادامه-اهم-چالش-ها-و-مسائل-دارای-اولویت-که-باید-در-دستور-کار-این-

وزارتخانه-قرار-گیرد-به-شرح-ذیل-معرفی-میشود:

جدول-5.-چالش-ها-و-مسائل-دارای-اولویت-برای-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-در-دولت-دواردهم

4. برنامه های پيشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت دوازدهم
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5. ره آورد اجرای برنامه در افق 1400
انتظار-می-رود-با-اجرای-این-برنامه-ها،-نقش-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-در-نظام-سیاستگذاری-و-راهبری-فعالیت-های-فرهنگی-
و-هنری-کشور-ارتقاء-یافته-و-با-حمایت-های-دولت-و-مجلس-شورای-اسالمی-و-با-مشارکت-اصحاب-فرهنگ-و-هنر،-پیامدهای-ذیل-

را-شاهد-باشیم:
1.-اقبال-به-تولید-و-مصرف-آثار،کاالها-و-خدمات-فرهنگی-متناسب-با-هویت-و-سبک-زندگی-اسالمی-ایرانی-و-جلوگیری-از-گسترش-

شکاف-های-اجتماعی
2.-افزایش-سرمایه-گذاری،-تولید-و-مصرف-آثار،کاالها-و-خدمات-فرهنگی؛

3.-رونق-گفت-و-گوی-همگانی،-مستمر-و-سازنده-برای-اعتالی-اندیشه،-فرهنگ-و-هنر-و-حل-و-فصل-مشکالت-این-حوزه-ها؛-
4.-مشارکت-فعال-بخش-خصوصی-در-سیاستگذاری-برنامه-ریزی-و-فعالیت-های-فرهنگی؛

5.-شفافیت،-سالمت-و-عدالت-در-توزیع-یارانه-های-بخش-فرهنگ-و-هنر-و-رسانه؛
6.-حضور-موثر-در-مبادالت-فرهنگی-جهان-اسالم-و-افزایش-سهم-در-بازارهای-فرهنگی-منطقه-ای-و-بین-المللی.




