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مقام عمل در ایران با پراکندگی صمیمگیر ها
بر نداد آنها در بسیار از مرارد عارض

نتاق

نر مرجعیتهتا ر بتهر هستگیم کته
مگقابتل میتان اقتدامات نهتادهتا

مجمرعهها فرهنذی در ن نظتام بترده استت .نذتاه نقادانتها بته پیشتینه الذترهتا
سیاسگذاار فرهنذی جمهرر اسالمی ایران از چشمانداز مرجعیتت بتا بهترهگیتر از
مناب مکگرب مبگنیبر ر ش رصیفی

حلیلی ضمن شناستایی آستیبهتا ناشتی از

ضعیت مرجرد ما را به رصیهها سیاسگی حاصل از این پژ هش رهنمرن میسازد.

واژههای کلیدی ایران فرهنگ سیاسگذاار فرهنذی مرجعیت سیاسگذاار عمرمی

مقدمه
در جهان كنوني ،كمتر موضوعي را ميتوان يافت كه بهنحوو بوه فرگنو
نطاشد .علم و گنر نزديك كردن سیاستگذار و فرگن

مورتط

به يكوديگر و بوهكواريیر

مديريت و اتخاذ سیاست در عرصه فرگن  ،فراتر از يك رشته ،بوه نیواز اساسوي
تطديل شده است و سیاستگذار فرگن
تمام كشورگا به شكلگوا مختلو

ووحتي اير با اين نام شناخته نشودووو در

وجوود دارد؛ بنوابراين ،در تموام كشوورگا يوا

مراكز برا سیاستگذار و نظارت بر فعالیتگا فرگنگي وجود دارد ،يوا اينكوه
سازمانگا و دستگاهگايي مسئول پیگیر و انجام فعالیتگا فرگنگي آنگا گستند.
برا مﻄالعه سیاسووتگذار عمومي ،رگیافتگا فراوانووي وجود دارد كه يكووي از
آنگووووا« ،رگیافت سیستمي» اسووووت .يك سیسووووتم ،عطارت است از مجموعوو و
سازمانيافتوها از اجزا بهگمپیوسته و اجزا گر سیستمي ،دارا كاركرد معین
گستند .گريك از اجزا سیستم ،بهعنوان يك بخﺶ ،دارا مرجعیت اسوووووووت و
اﻗدامات آن در ﭼارﭼوب مرجعیت گمان بخﺶ تعري

مي شود؛ بنابراين ،با مفهوم

ديگر نیز روبوهرو گسوتیم كه از آن بوا عنووان «مرجﻊ» يواد مويشود و مرجعیت،
حاكي از ارزشگا اساسي جامعه است .سیاستگذار فرگن

و مسائل مورتط بوا

آن پس از انقالب اسالمي و در نظام جمهور اسالمي ،با وجود اگمیتي كه داشوته
و دارد و بهرغم تالشگا و اﻗدامات انجامشده ،با فرازونشیبگوا زيواد روبوهرو
شده و بهدلیل ابهام در مرجعیت سیاستگذار  ،رو گمرفتوه آنيونوه كوه بايود بوا
گدف يا اگداف مشخصي دنطال نشد؛ بوه يونوها كوه سوازمانگوا و دسوتگاهگوا
فرگنگي بسیار پس از انقالب اسالمي تأسیس شدد و اگداف متنوع و يستردها ،
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سرلوحه برنامهگا آنگا ﻗرار يرفت ،اما كاركرد اين سازمانگا رضايتبخﺶ نطووده
و از اگداف اولی تأسیس نیز فاصله يرفتهاند .با توجه به موارد باال ميتووان اذعوان
كرد كه فقدان مرجعیت يكپارﭼه در سیاستگذار فرگنگي كشور ،يكي از مهمترين
ﭼالﺶگا پیﺶرو ماست كه سطب ﭼنديانگي فرگنگي شده است .بوا توجوه بوه
مشكالت و ﭼالﺶگا حاكم بر سیاستگذار فرگنگي جمهوور اسوالمي ايوران،
يكي از مسائل مهم فرگنگي ،تعدد مراكز تصمیمساز و سیاستگذاران فرگنگوي و در
پي آن ،تعدد مرجعیت در نظام فرگنگي ايران اسوت؛ بنوابراين ،مويتووانیم نگواگي
آسیبشناسانه به سیاستگذار فرگنگي كشور داشته باشیم و بوا تأكیود بور مفهووم
مرجعیت در سیاستگذار فرگنگي كشور ،به توصیهگا سیاستي اصالحي در ايون
حوووزه دسووت يووابیم .از دريچوو مرجعیووت ،آنچووه در نتیجوو ارزيووابي وضووعیت
سیاستگذار فرگنگي كشور بهدست ميآيد ،يك يا ﭼندين يزاره از اين يوزارهگوا
است :امكان يا امتناع در سیاستگذار  ،دلیل سیاستگذار  ،رويكرد مختار در اصول
مداخله ،و سازوكار مداخله دولت در سیاستگذار فرگنگي .افزونبور ايون مووارد،
در مقاله حاضر موضوعات فقر سیاسوت يوا كتورت سیاسوت ،و ضوع

محتووايي

سیاست يا نقص اجرا بررسي شده است؛ ازاينرو ،پرسﺶ اصولي پوهوگﺶ حاضور
اين است كه «سیاستگذار فرگنگي تا ﭼه میزان با مفهوم مرجعیت منﻄطو بووده و
از اين زاويه در سیاستگذار جمهوور اسوالمي ايوران ﭼوه ﭼوالﺶگوايي وجوود
دارد؟» .پرسﺶ گا فرعوي مقالوه نیوز عطارتنود از اينكوه« :سیاسوتگذار فرگنگوي
ﭼیست؟»« ،آيا امكان تحق سیاستگذار فرگنگي وجود دارد؟»« ،ﭼگونه ميتووان
با حفظ بنیانگا فكر جامعه و تكوريم مطواني انديشوها انسوان ،سیاسوتگوا
فرگنگي را تجويز كرد؟»
پاسخ به اين پرسﺶگا در ساي آسیبشناسي سیاستگذار گا به دست خواگود
آموود و ضوومن تطی وین رابﻄووه فرگن و

و سیاسووتگذار  ،مهوومتوورين آسوویبگووا

سیاستگذار فرگنگي در جمهور اسالمي ايران را بررسي خواگیم كرد .يافتوهگوا
حاكي از اين است كوه در حووزه سیاسوتگذار فرگنگوي ،مشوكالت فراوانوي در
بخﺶ گا مربوط به مﻄالعات نظر و شكل يیر  ،اجورا ،و ارزيوابي وجوود

دارد.
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اين مقاله در پي پاسخيويي به پرسﺶ اصلي مورداشاره بووده و درايونراسوتا ايون
فرضیه ارائه خواگد شد كه «بوهنظور مويرسود ،سیاسوتگذار فرگنگوي جمهوور
اسالمي ايران در بهرهمند از مرجعیت يكپارﭼه دﭼار ضوع

بووده و گموین امور

ﭼالﺶگايي مانند تعدد نهادگا فرگنگي با سیاستگا فرگنگي ناسازيار را در پي
داشته است».
 .1پیشینه پژوهش
پس از بررسي منابﻊ موجود در حوزه موردپهوگﺶ مقاله ،به اين نتیجه رسیديم كوه
تاكنون پهوگشي با اين عنوان انجام نشده است ،اما اين پوهوگﺶ در توالش اسوت
كاستي گا موجود در پهوگﺶگا مورداشاره را در راستا تحق عنوان و اگداف
پهوگﺶ برطرف كند .برخي از پهوگﺶگا انجامشدۀ نزديك بوه حووزه مﻄالعواتي
عنوان اين اثر بهشرح زير گستند:
سیدرضا صالحيامیر با گمكار امیر عظیمي دولتآباد در كتابي با عنووان
«مطاني سیاستگذار و برناموهريوز فرگنگوي» بوه كلیوات و مطواني سیاسوتگذار
فرگنگي و نیز برخي ﭼالﺶگا و موانﻊ سیاستگذار فرگنگوي اشواره كوردهانود .در
بخﺶ نخست اين كتاب ،مطاني نظر فرگن

و مديريت فرگنگي تطیین شوده و در

بخﺶ دوم ،برنامهريز و سیاستگذار فرگنگي در ايران تشريح و الگوگا حواكم
بر آن مشخص شده است .در بخﺶ سوم با نگاگي فرامرز  ،مورور بور موضووع
سیاست فرگنگي در جهان ارائه شده و در بخﺶ ﭼهارم ،ﭼوالﺶگوا و آسویبگوا
سیاستگا فرگنگي جمهور اسالمي ايران بیان شده است و درنهايت ،در بخﺶ
پاياني كتاب ،بر ضرورت نظارت و ارزيابي فعالیتگا فرگنگي تأكید و الگوگوا
موف نظارت فرگنگي پیشنهاد شده است.
در كتاب «بازانديشي در سیاست فرگنگوي» ،توألی

موكيويیگوان و ترجموه

نعمتاله فاضلي و مرتضي ﻗلیچ ،سیاستگا و خ مشيگا حوزه فرگن

در پون

فصل بررسي شده است .بحث اصولي ايون كتواب ،بررسوي سیاسوت فرگنگوي بوا
رويكرد انتقاد است .در فصل نخست« ،رابﻄه فرگن  ،ﻗدرت ،و فناور » و در
فصل دوم« ،يفتمان گا سیاست فرگنگي» بررسي شده است .در فصول سووم نیوز
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نويسنده ،سیاست فرگنگي مﻄطوع و متناسب و سیاست فرگنگي نمايشي را با تأكید
بر عقايد ريموند ويلیامز معرفي و تحلیل كورده اسوت .در فصول ﭼهوارم ،مفواگیم
توسووعه ،تنوووع ،و يردشووگر  ،ذي ول سیاسووتگووا فرگنگ وي ،تحلی ول انتقوواد و
بازانديشانه شده و در فصل پاياني با انتقواد از افوول فرگنو
فرگن

در جواموﻊ بوه روا

مصرفيرايي اشاره شده است.
حمیدرضا ملكمحمد و يحیي كمالي در مقالها با عنوان «بررسوي مفواگیم

مرجعیت ،پارادايم ،و ائتالف حامي در تحلیل سیاستگذار عمومي» تأكید كردهانود
كه بررسي نقﺶ ايدهگا و ارزشگا در سیاستگذار عمومي ،يكوي از رويكردگوا
مهم در تحلیل سیاستگذار عمومي است .آنان درصودد گسوتند كوه نشوان دگنود،
ايدهگا ﭼگونه به سیاستگا و ﻗوانین رسمي تطوديل مويشووند .مفواگیم «پوارادايم»

توس پیتر گال« ،مرجعیت» توس پیر مولر و «ائتالف حامي» توسو پول سواباتیر
ارائه شدهاند .اين پهوگﺶ به بررسي و مقايس اين سه مفهووم مويپوردازد و نقوﺶ
ارزشگا و ايدهگا را در تحلیل سیاستگذار عمومي بیان ميكند.
وحید در مقالها با عنوان «نگاگي به مشكل سیاستيذار عمومي در ايوران
در ﻗالب جامعهشناسي سازمانگوا و بوا بهورهيیور از مفهووم مرجعیوت» ،مسوائل
سیاستيذار عمومي در ايران را در ﭼارﭼوب نظر جامعهشناسي سوازمانگوا و
با بررسي جايگاه مرجعیت در سیاستگا عمومي ،تحلیل كرده است.
مقتدايي و ازغند نیز در سوال  1395در مقالوها بوا عنووان «آسویبشناسوي
سیاستگذار فرگنگي جمهور اسالمي ايوران» تأكیود كوردهانود كوه در مجموعوه
سیاستگذار گا اﻗتدار عمومي ،سیاسوتگوا فرگنگوي ،دارا بواالترين اگمیوت
گستند .به گمین سطب ،در نگاه يونسكو ،فرگن
كانون فرايند توسع پايدار كشورگا تعري

و سیاستگذار گوا فرگنگوي در

مويشووند؛ بنوابراين ،بورا سونجﺶ و

ارزيابي میزان موفقیت يا عدم موفقیوت سیاسوتگذار در حووزۀ فرگنو  ،نیازمنود
نگاگي واﻗﻊبینانه گستیم .مهمترين آسیب سیاستگذار فرگنگي جمهور اسوالمي
از نگاه پهوگشگران اين مقاله ،تعدد نهوادگوا فرگنگوي و سیاسوتگوا فرگنگوي
ناسازيار گستند.
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فارغ از امتیازگا برجسوت ايون پوهوگﺶگوا ،ويهيوي خوا

مقالوه حاضور،

ﭼارﭼوب نظر آن و برجسته كردن فقدان يا وجود عناصر مهمي در سیاستگذار
فرگنگي جمهور اسالمي ايران است .دراينراستا ،ضرورت مييابد كه ازيكسوو،
ارتطوواط علمووي و منﻄقووي نظووام ارزشگووا در سیاسووتگذار فرگنگووي ،تطیووین و
ازسو ديگر ،جايگاه مرجعیت در سیاسوتگذار فرگنگوي كشوور مشوخص شوود.
جستوجو و تطیین دﻗی ريشهگا فرگنو
ميشود كه الزامات خا

اجتمواعي در جامعو كنووني موجوب

سیاستگذار فرگنگي بوهدرسوتي درک شوده و بوا فهوم

درست ﭼرخ سیاستگذار فرگنگي در ايران ووبهدور از داور گا تعصبآمیزووو
آسیب گا سیاستگذار فرگنگي جمهور اسالمي با تأكید بور مفهووم مرجعیوت،
توصی

و تحلیل شده و در يام مهمتر  ،توصیهگا سیاستي برا دور جسوتن

از اين آسیبگا نیز ارائه شود.
 .2چارچوب نظری پژوهش
ﭼوارﭼوب نظور ايون پوهوگﺶ بوور مفواگیم كلیود «فرگنو »« ،سیاسووتگذار »،
«سیاستگذار فرگنگي» ،و «مرجعیت» مطتني است كه در ادامه بوهاختصوار توضویح
داده شدهاند.
فرگن  :نوشین در تعري

«فرگن » بر اين نظر است كه ايون واژه در معواني

مختلفي مانند دانﺶ و فرزانگي ،عقل سولیم ،رأ و تودبیر ،تیزگوشوي و خطريوي،
حرفه ،فن و گنر ،كتاب لغت ،و ...بهكار رفتوه اسوت .ادوارد توايلور ،موردمشوناس
انگلیسي ،در سال  1871در كتاب «فرگن

ابتدايي» ،فرگن

را كلیت درگمبافتوها

شامل دانﺶ ،گنر ،اخالق ،ﻗانون ،آدابورسوم ،و گريونه ﻗابلیت و عادتي مويدانود
كه انسان ،بهعنوان عضو از جامعه ،كسب كرده است.
سیاستگذار  :سیاستگذار عمومي ،مﻄالع دولت در عمل اسوت .دولوت در
ﻗرن بیستم بسیار متحول شده اسوت و اكنوون در تموام عرصوهگوا مهوم زنوديي
اجتماعي شهروندان حضور دارد .پیدايﺶ سیاستگذار عمومي در بستر دموكراسي
و جامعه مدني در كشورگا توسعهيافته و اختصا

يافتن رشتهگوا دانشوگاگي

به آن ،دولت مدرن را از دولتگا ديگر متفاوتتر و مقتدرتر كرده است؛ اﻗتدار
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كه بهتعطیر يیدنز ،نه وابسته به دولوت كوه مورتط بوا كارآمود آن اسوت؛ محوی
كترتيرا نهاد و فكر ا كه سیاستگا در ﭼوارﭼوب آن شوكل موييیرنود و
دولت پاسخيو را مفهومي دارا معنا مويكنود .بوااينحوال ،جامعوه موا در عرصو
عمومي با مسائل اساسيا روبهرو اسوت كوه موضووع بررسويگوا و تحلیولگوا
سیاستگذار عمومي است .برخي از مهمترين اين مسائل را مي توان در بخﺶگا
اجتماع و فرگن

يافت و برشمرد.

عملكرد دولت و تصمیميیران و سیاستگذاران به پن مرحله تقسیم مويشوود:
مرحله شناخت مشكل و ﻗرار يرفتن مشكل در دستوركار حكوموت ،مرحلو ارائوه
راهحلگا ،مرحله تصمیميیر  ،مرحله اجرا ،مرحله ارزيابي .اين مراحل بوهيونوها
انعﻄافپذير بهكار ميروند نه بهصورت خﻄي .درواﻗﻊ ،نظم اين مرحلوهگوا ممكون
است به گم بخورد يا برعكس شود (وحید.)9-24 :1388 ،
سیاستگذار فرگنگي :سیاستگذار به معنا مداخالت گدفمنود  ،آياگانوه ،و
سوونجیده انسوواني در فراينوودگا بوووده و سیاسووتگذار فرگنگووي ،كوشووﺶ آياگانووه،
سنجیده ،و سازمانيافت دولت برا ايجاد تغییور در وضوﻊ موجوود و دسوتیابي بوه
اگداف مﻄلوب در حوزهگا مختل

فرگنگي است (اكطر .)14 :1381 ،

مرجعیت :مرجعیت سیاستيذار بوهمعنوا ايجواد نووعي ﻗرائوت يوا ارائو
تصوير از واﻗعیت است كه براساس آن عمل ميشود .بازيگران با رجوع بوه ايون
تصوير شناختي به سازماندگي دريافتگا خويﺶ از نظام ميپردازنود ،بوا راهحول
روبهرو ميشوند ،و پیشنهادگا مختلفي برا عمل خوويﺶ ارائوه مويدگنود .ايون
مجموعه از تصاوير را مرجﻊ سیاستيذار مينامند (وحید.)326 :1384 ،
 .3بنیانها و مبانی نظری
براساس مطاني نظر اين پهوگﺶ ،دلیل سیاست عمومي در ﭼارﭼوب دلیل بنیادين
سیاستگذار عمومي در نظام سیاسي حاكم اﻗامه ميشود؛ بهاينترتیب كوه «فلسوفه
سیاسي» در عرص سیاستگذار به «دكترين» ترجموه مويشوود .نخسوتین اصول از
دكترين ،اصلي است كه دلیل مداخل حكومت در مسئله موردنظر را در ﭼوارﭼوب
دلیل بنیادين سیاستگذار عمومي تطیوین مويكنود .گور سیاسوت عموومي الزاموا و
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بهناﭼار بر مجموعها از باورگا بنیادين در مورد واﻗعیتگا اساسوي جهوان بنوا
ميشود و درواﻗﻊ ،پاسخ درست به يك يا ﭼند مسوئله عموومي اسوت .شواخص و
مالک تشخیص درستي اين پاسخ ،دكترين است .دكترين ،ترجم عملیاتي «فلسوف
سیاسي» حاكم است (میرزماني .)41 :1396 ،معموال در فرايند طراحي سیاسوت ،از
ابتدا كار ،كاريروه ويهها تشكیل ميشود كه مسئولیت آن ،اﻗام دلیول سیاسوت
عمومي در ﭼارﭼوب دلیل بنیادين سیاستگذار عمومي است .بورا تودوين ايون
اصول راگنما ميتوان از ﭼند پرسوﺶ كموك يرفوت :دلیول مداخلوه حكوموت در
مسئله موردنظر ﭼیست؟ كداميك از اصول و ارزشگا حكومتي موجود كه پویﺶ
از اين ايجاد شدهاند و حكومت حافظ آنگا است ،به اين حووزه مربووط گسوتند؟
ﭼه اصول و ارزشگا بخشيا در مورد اين موضوع وجوود دارد؟ آيوا موردم يوا
سیاستمداران درخواست مشخصي در مورد نحوۀ صورتبند مسئله و رفتار با آن
دارند؟ (میرزماني .)43 :1396 ،در عرصه فلسف سیاسوتگذار نیوز سیاسوتگذار در
پي تعیین درستي يا نادرستي تصمیم نیست ،بلكه به ماگیت و مطنا سیاست توجوه
دارد و اينكه گريك از بازيگران ﭼه نقشي در سیاستگذار گا ايفا ميكننود .گنگوام
طرح اين پرسﺶگا كلي بهسختي مويتووان اموور توصویفي را از اموور گنجوار
تفكیك كرد ،زيورا گمو ايودهگوا بنیوادين فلسوفي ،حاصول ارزشووداور گوا
كلیتيافته گستند .در طول تاريخ بشر  ،گموواره نووعي ﭼوالﺶ نظور در موورد
امكانپذير سیاستگذار فرگنگي وجود داشته است .اين دو نظريه را ميتووان در
ديدياه افالطوني كه آن را ممكن و ضرور ميداند و نظريوه ارسوﻄويي كوه آن را
محدود و مشروط ميداند ،خالصه كرد .برخي از صاحبنظوران در ايون موورد بور
اين نظرند كه برا فرگن

نميتوان برنامهريز كورد ،زيورا دخالوت دولوت در آن

باعث محدوديت آزاد گا فرد و اجتماعي مويشوود؛ بنوابراين ،فرگنو  ،ﻗابول
سنجﺶ ،محاسطه ،كنترل ،و پیﺶبیني نیست و كمّي كردن آن ،كار دشووار اسوت،
اما ازآنجاكه با ارزشگا ،گويت ،و ﻗدرت سروكار دارد ،بهراحتي نميتووان آن را از
سیاست جدا كرد (فاضلي .)1386 ،بهلحاظ مداخله نیز دو ديودياه نظور متفواوت
در مورد سیاستگذار فرگنگي را ميتوان از يكديگر تفكیك كرد كه عطارتند از:
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ال و ديدياگي كه با سیاستيذار و برنامهريز در عرص فرگن

مخوال

است .براساس اين ديدياه ،اتخاذ سیاست فرگنگي مشخص ،تهديد بورا آزاد
انتخاب فرد و توسعه تجار اسوت (يوردن ،كريستوفر ،ماند  ،و سايمون:1381 ،
« .)65تنوع فرگنگي»« ،خالﻗیت فرگنگي» ،و «تغییر فرگنو » ،اصوول اساسوي ايون
رويكرد بهشمار ميآيند كه سیاستگذار فرگنگي ووبهويهه توس دولتووو تهديود
جد ا برا آن محسوب ميشود.
بو ديدياگي كه سیاستيذار فرگنگي را يك ضرورت ميداند .اين ديدياه
كووه درعموول شووامل يووروه نسووطتا يسووتردها از ديوودياهگووا مختلوو

اسووت،

سیاستيذار فرگنگي را نهتنها امر امكانپوذير و شودني ،بلكوه آن را الزاموي و
يريزناپذير به شمار مي آورد .در اين ديدياه ،برنامهريز فرگنگوي ،تهديود بورا
آزاد انتخاب فرد بهشمار نميآيد و اير گم باشد ،يريوز از آن نیسوت (كاشوي،
.)64 :1379
برايناساس ،بهنظر ميرسود ،مسوئل اصولي در سیاسوتگذار و برناموهريوز
فرگنگي ،شیوۀ دخالت دولت در حوزه فرگنو

و الگوو سیاسوتگذار فرگنگوي

باشد .دو رويكرد اصلي به سیاسوتگذار فرگنگوي عطارتنود از :رويكورد موديريتي
(تجربي) و رويكرد مﻄالعات فرگنگي (تفسیر ) .در رويكرد مديريتي ،توجه اصلي
معﻄوف به برنامهريز است ،اما در مﻄالعات فرگنگي ،توجوه اصولي معﻄووف بوه
سیاست فرگنگي است .اين دو رويكرد از ايودهگوا ،دادهگوا ،مفواگیم ،و روشگوا
يكديگر استفاده مي كنند ،اما گدفگا نهايي آنگوا متفواوت اسوت .گودف غوايي
رويكرد مديريتي ،شناخت سازوكارگا و جريان عملي برنامهريز بهمنظور پیشوطرد
گدفگا موردنظر و استفاده از دانوﺶ فنوي و علوم موديريت بورا اعموال يوك
مديريت عقالني بر مسئله است .اين رويكرد كه ابتدا با حسابدار آغاز شود و بوه
مديريت ارتقا يافت ،بوا نگواه بوینرشوتها و بوا گودف مهندسوي اجتمواعي وارد
سیاستگذار فرگنگي شد ،اما در رويكورد مﻄالعوات فرگنگوي ،بوهطوور مسوتقیم،
اگداف عمليرايانه دنطال نميشود ،بلكوه بیشوتر نگواه معرفوتشوناختي و اگوداف
نظر تعقیب ميشود .يفتمان مديريت فرگنگي ،دارا زبان فني اسوت ،اموا زبوان
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بووهكاررفتووه در مﻄالعووات فرگنگوي ،يوك زبووان تفسویر اسووت (فاضوولي.)1386 ،
پیﺶفرض سیاستگذار فرگنگي ،وجود سیاستگذار است و سیاستگذاران فرگنگي
معموال دولوت گوا گسوتند؛ ازايونرو ،نقوﺶ دولوتگوا در سیاسوتگذار فرگنگوي
تاحدود پذيرفتهشده است .اختالف گا نظر موجود در مورد نقوﺶ دولوت در
برنامهريز فرگنگي ،بیشتر به میزان و نحوۀ دخالت دولتگا مربوط اسوت ،نوه در
اصل تأثیر و دخالت دولتگا در سیاستگذار فرگنگي .دو ديدياه نظور متفواوت
در مورد سیاستگذار فرگنگي را ميتوان از يكديگر تفكیك كورد كوه عطارتنود از:
ديدياگي كه با سیاستيذار و برنامهريز در عرصو فرگنو

مخوال

اسوت و

ديدياگي كه سیاستيذار فرگنگوي را يوك ضورورت مويدانود (ﭼلطوي:1375 ،
.)133-134
در سه رويكرد «تغییر انگاره» پیتر گال « ،ائتالف حامي» پل ساباتیر ،و «مفهووم
مرجعیت» پیر مولر بور اگمیوت و نقوﺶ ارزشگوا ،ايودهگوا ،و تفاسویر در تحلیول
سیاستگذار عمومي تأكید شده است .رويكردگا يادشده بوا وجوود دسوتهبنود
متفاوت ،مطاني مشتركي برا بررسي تأثیر ابعاد شناختي و ارزشي بر فعالیوتگوا
سیاستي دارند (ملكمحمود و كموالي .)267 :1395 ،ايون مفواگیم بور ايودهگوا و
ارزشگا تأكید داشته و برايناساس ،راهحلگا سیاسوتي را بورا مسوائل عموومي
مﻄرح ميكنند ،دامن سیاستگا تعیوینشوده توسو سیاسوتيوذاران را محودود
ميكننود ،بور مفواگیم مورداسوتفادۀ سیاسوتيوذاران بورا مشوروعیتبخشوي بوه
سیاسووتگووا پیشوونهاد خووود تووأثیر مووييذارنوود ،و در اداره تعارضووات عرص و
سیاستيذار نقﺶ مهمي دارند .الطته صاحبنظران ،شواگد تجربي كافي را بورا
شناخت و روشگا پي بردن به ارزشگا حاكم بر سیاستيذاران ارائه ندادهانود
و درنتیجه ،كاربرد اين مفاگیم در عرص پهوگﺶگا تجربي و نظر با مشوكالتي
روبه رو ميشوود (ملوكمحمود و كموالي .)288 :1395 ،بايود يفوت ،مرجعیوت
سیاستيذار بهمعنا ايجاد خوانﺶ يوا صودور تصووير از واﻗعیوت اسوت كوه
براساس آن عمل ميشود .پس از رجووع بوه ايون تصووير يوا خووانﺶ ،بوازيگران
سیاستگذار به سازماندگي دريافتگا خوود از نظوام و درنهايوت ارائوه راهحول
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ميپردازند كه اين مجموعوه از تصواوير و خووانﺶگوا را مرجوﻊ سیاسوتيوذار
مينامند .پیر مولر و برونور ژوبور ،دو متخصوص صواحبنوام فرانسوو در زمینوه
سیاستگذار عمومي ،مفهوم مرجعیت را وضﻊ كردهاند كه برا تحلیل سیاستگوا
توس سیاستگذاران بسیار راگگشا است .مرجعیتگا را ميتوان داليول وجوود و
اثطاتي سیاستگا بهشمار آورد كه سیاستگا با ارجاع به آنگا ﻗابلتفسیر گستند .بوا
اين نگاه ،برا تغییر سیاستگا الزم اسوت كوه تغییور در مرجعیوت محقو شوود.
مرجعیتگا ،معیارگا يزينﺶ و انتخاب سیاستگا را تعیین و اگداف آنگا را نیوز
مشخص ميكنند و نیز نمايانگر ارزشگا بنیادين يك اجتمواع ،يوك جغرافیوا ،يوا
يك سازمان گستند .گمانيونه كه تصوير واﻗعیتگا بهعنووان اسواس مرجعیوتگوا
ثابت نیستند ،سیاستگا نیز بهتطﻊ آنگا متغیرند (وحید .)326 :1384 ،مرجعیت يك
سیاست عمومي ممكن اسوت از سوه عامول تشوكیل شوده باشود كوه عطارتنود از:
مرجعیت كالن ،مرجعیت بخشي ،و عوامل مطادله.
ال و مرجعیت كالن :نوعي ﻗرائت عموومي اسوت كوه ﻗرائوتگوا مختلو
بخشي و سلسولهمراتطوي بوهدور آن جموﻊ مويشووند .مرجعیوت كلوي ،بخشوي از
ارزشگا اساسي جامعه است كه گر جامعه خوود را بوهوسویل آن بورا ديگوران
تعري

و ترسیم ميكند و ارزشگا بنیادين ،شكلدگندۀ مرجعیت كلوي شویوهگوا

گستند؛ برا نمونه ،دموكراسوي در سیاسوت يوا سورمايهدار در اﻗتصواد (وحیود،
.)328 :1384
بو مرجعیت بخشي :تصوير از بخﺶ و ديسیپلین يا شغل اسوت .نخسوتین
اثر اين پديده ،تعیین مرزگا بخﺶ است .درواﻗﻊ ،توصی

ويهييگا يك بخوﺶ

مانند كشاورز و حملونقل و انرژ  ،ارتطاط تنگاتنگي بوا ﻗرائتوي دارد كوه موا از
جايگاه كشاورز و حملونقل و انرژ در جامعه داريم .مرجعیت بخشوي ،ماننود
مرجعیت كالن ،سازها اجتماعي است كه پیوستگي آن گريز كامل نیسوت (موولر،
.)55 :1383
و عوامل و جريان اين مطادله كساني گسوتند كوه عملیوات تﻄواب مرجعیوت
بخﺶ در درون مرجعیت كالن را كه نووعي عمول بنیوادين بورا سیاسوتيوذار
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عمومي است ،تحق ميبخشند .كار واسﻄه ،آفرينﺶ تصاوير شناختيا اسوت كوه
فهم و درک يك مسئله از طري يروهگا موجود و توصی

راهحلگا مناسب را

امكووانپووذير م ويكنوود .بوورايناسوواس ،واسووﻄهگووا ،موووﻗعیتي راگطوورد را در نظووام
تصمیميیر به خود اختصا

ميدگند ،زيرا آنان ،معمواران ﭼوارﭼوب علمويا

گستند كه براساس آن ،بحثگا انجام ميشود و منازعات يا ائتالفگايي كوه منجور
به تصمیم ميشوند ،تحق مييابند (مولر.)56 :1383 ،
محووی سیاسووتيووذار  ،محووی پیچیوودها اسووت و بووازيگران عرصووه
سیاستيذار تالش ميكنند با حاكمیت ثطات بر اين محی تاحدامكوان از حجوم
بيثطاتيگا بكاگند .دراين راستا ،گر بازيگر عرص شناختيا را ميسازد كوه شوامل
گمه اطالعاتي است كه آنگا را مناسب ميداند و از خوالل ايون عرصو شوناخت،
جهان را درک ميكند .عرص شناختي ،مانند نوعي صافي عمل ميكند ،يعني برخي
اطالعات را انتخاب و برخي را حذف ميكنود و بوه سواده كوردن و سواختاربند
عرص و تصوومیميیوور بوورا اسووتفاده تصوومیميیرنووديان موويپووردازد .مرجعیووت
سیاستگا يك بخﺶ ،فرايند سیاستيذار  ،اصول ،و انديش حاكم بر آن بخﺶ
را نشان مويدگود كوه نقوﺶ مهموي در تحقو اگوداف آن بخوﺶ دارد .تحلیول و
آسیبشناسي سیاستگا يك بخﺶ را ميتوان برمطنا ويهييگوا مرجعیوت آن
تحلیل كرد (وحید.)327 :1384 ،
 .4روش پژوهش
مقاله حاضر ،پهوگشي كیفي اسوت و بوهگموینسوطب نمويتووان بورا آن جامعوه
آمار ا مانند پهوگﺶگا كمي درنظر يرفت؛ بنابراين ،منوابعي بورا آن بوهكوار
رفتهاند كه بیشترين اطالعات و داده را برا پاسخ به پرسﺶگوا پوهوگﺶ فوراگم
ميكنند .گمچنین ،اين پهوگﺶ بهدلیل كاوش در جنطوهگوا عملوي سیاسوتگوا
فرگنگي و تالش بورا رفوﻊ مشوكالت و كاسوتيگوا موجوود كنووني ،در زمورۀ
پهوگﺶگا كاربرد دستهبند ميشوود؛ ازايونرو ،ضورورت موييابود كوه ايون
سیاستگا با روش پیمايﺶ توصیفي بررسي و مﻄالعه شوند .بهگموینسوطب ،مقالوه
حاضر از نوع توصیفيوتحلیلي است؛ به اين معنوا كوه مفواگیم ،توصوی

و سوپس
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ارتطاط علي بین آنگا تطیین ميشود .جامعه موردمﻄالعه پهوگﺶ نیز ،مجموعه اسناد
باالدستي جمهور اسالمي درباره سیاسوتگذار فرگنگوي شوامل ﻗوانون اساسوي،
سیاستگا كالن ،ﭼشمانداز بیستساله و برنامهگا توسعه پون سواله جمهوور
اسالمي بوده است كه برا دسترسي به آنگوا از شویوه اسوناد وكتابخانوها بهوره
بردهايم.
 .5یافتههای پژوهش
در پاسخ به اين پرسﺶ كه از ﭼشمانداز مرجعیت ،ﭼه آسیبگايي در سیاستگذار
فرگنگي ايران ﻗابلشناسايي و مديريت است ،و در راستا بررسي اسوناد و پیشوین
جريان سیاستگذار فرگنگي در ايران تالش شده اسوت میوزان توجوه بوه مفواگیم
سیاسووتگذار فرگنگووي و مرجعیووت در اسووناد باالدسووتي موجووود ،مشووخص و
دستهبند شود و درنهايت ،آنچه بهعنوان يافتهگوا ايون پوهوگﺶ بوهدسوتآموده
است ،عطارتند از :پیشین سیاستيذار فرگنگي در ايران ،يفتموانگوا حواكم بور
سیاستگذار فرگنگي در ايران ،آسویبشناسوي سیاسوتيوذار گوا فرگنگوي در
جمهور اسالمي ايران ،و سیاستيذار فرگنگي در انﻄطاق با مفهوم مرجعیت در
جمهور اسالمي ايران.
 .1-5پیشینه سیاستگذاری فرهنگی در ایران

سرآغاز مداخله دولت در فرگن  ،به زموان ايجواد بلديوه در دوره ناصورالدينشواه
مربوط ميشود كه در آن مقﻄﻊ ،دولت وظیف نظوارت بور شویوه حضوور موردم در
جامعه را بهعهده يرفت و مفهوم امنیت اجتمواعي ،در حووزه اختیوارات حواكمیتي
تعري

شد .تحوالت دوره ناصرالدينشاه مراحول ابتودايي خوود را توا سوالگوا

حاكمیت رضاشاه طوي كورد كوه فاصوله ايون دو دوره را مويتووان دوران جنینوي
سیاستيذار فرگنگي نامید (مقتدايي و ازغنود  ،)11 :1395 ،اموا نقﻄوه آغوازين
سیاستيذار فرگنگي در ايران ،دوره رضاشاه بوده است كه و دخالوت دولوت
در عرص فرگن

را بهاو رساند و در گمین دوره ،مفاگیم اساسي سیاستيوذار

فرگنگي پديدار شد .برخي از اين مفاگیم عطارت بودنود از :فرگنو سواز توسو
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دولت ،كنترل فرگن  ،فرگن

بهمتابه عرصه اصلي سیاست ،عرصه فرگن

بهمتابوه

عرص تربیت نیرو نخطه ططقه حاكم (ازغند و مقتدايي.)11 :1395 ،
سووالگووا  1320-1347را دورۀ سیاسووتگذار فرگنگ وي يسسووته در اي وران
نامیدهاند .در اين دوره ،سیاستگذاران در حوزهگا يونايون فرگنگي نقوﺶآفرينوي
داشتند ،درحاليكه اﻗداماتشوان برپايو الگوو كوالن ازپویﺶتعیوینشودها انجوام
نميشد ،اما بهرغم فقدان سیاست فرگنگي مكتوب ،ايدئولوژ فرگنگي حكومت و
تسل يفتمان تجددطلطي و غربيرايي ،مجموعه تصمیمگا و اﻗدامات غیرگمطسوته
را جهووتيیوور يكسوواني موويبخشووید .در سووال  1347و در دوره پهلووو دوم،
شورا عالي فرگن

و گنر وﻗت ،متني را در مورد سیاسوت فرگنگوي كشوور تهیوه

كرد كه به مالک تصمیميیر در تمام عرصهگا فرگنگي تطديل شود و در فاصوله
اين سال تا سال  ،1357سیاستگذار فرگنگي در ﻗالب سیاستگذار پیوسته تطلوور
يافت .برايناساس ،اصول ﭼهاريانها برا سیاست فرگنگي كشور تعیین شود كوه
عطارت بودند از :فرگن

برا گمه ،توجه به میراث فرگنگي ،فراگم كردن بیشترين

امكانات برا ابداع و نووآور فكور و گنور  ،و شناسواندن فرگنو

ايوران بوه

جهانیان و آياگي از مظاگر فرگن گوا ديگور (شوكیطانیا .)17 :1385 ،آنچوه طوي
سال گا يادشده در تدوين اصول فرگنگي ناديده انگاشته شده بود ،توجوه واﻗعوي
به نیازگا فرگنگي جامعه بوود .ايوران كشوور اسوالمي اسوت كوه بوا پیشوینها
درخشان ،ركن اساسي تمدن اسالمي بهشمار ميآيد ،اما در طراحي اصول سیاسوت
فرگنگي كشور در يذشته نهتنها به گیچيك از معیارگا اسالمي توجه نشوده بوود،
بلكه تأكید بر فرگن

جوامﻊ متجدد ،فرگن

جامعه اسالمي را به محاق بورده بوود

(الواني و گاشمیان.)301 :1387 ،
با پیروز انقوالب اسوالمي ايوران ،نظوامي حواكم شود كوه بنوابر سرشوت و
ريشه گا تولد و پیدايﺶ خود ،فرگن

را ﭼارﭼوبي ﻗاعدهمنود و موتوور محركوي

برا سیاست و جامعه مي داند .اينيونه دولتگا را دولت ايدئولوژيك مينامند كه
بهلحاظ مواگو  ،برآموده از انقوالبگوا ايودئولوژيك بووده و دسوتورالعملگوا
غیرﻗابوولاغماضووي در حوووزه فرگنوو

دارنوود (ذكووايي و شووفیعي.)88 :1389 ،
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سیاستگا فرگنگي جمهور اسالمي ايران نیز با عنوان «اصول سیاست فرگنگوي
جمهور اسالمي ايران» در سال  1371تهیوه و در تواريخ  1371/5/20بوهتصوويب
شورا عالي انقالب فرگنگي رسید .براساس اين سند ،سیاست فرگنگوي ،سیاسوت
انقالب اسالمي ،و سیاست جمهور اسالمي ،برآمده از جهانبیني اسوالمي اسوت.
اين شورا ،مسئولیت نظارت بر سیاستيذار و موديريت فرگنگوي كشوور را نیوز
بهخود اختصا
وزارت فرگن

داده است .نهاد رسومي اجورا سیاسوتگوا فرگنگوي كشوور،
و ارشاد اسالمي است و ﻗوانین برنامهگا توسعه نیز ازجمله اسوناد

ﻗابلاستناد ديگر در اين زمینه گستند .در برنامهگا پن يانوه توسوعه ،1389 ،1384
 ،1393اگداف كیفي و كمي بخﺶ فرگن

مشخص شدهاند .با بررسي برناموهگوا

توسعه ميتوان به اين نكته پي برد كه جايگاه و نقﺶ دولت كه در اصول سیاسوت
فرگنگي و برنامهگا اولیه توسعه مشخص شده بوود ،در برناموهگوا اخیور تغییور
كرده و بهويهه از برناموه ﭼهوارم توسوعه بوهبعود بوهتودري جايگواه انحصوار و
مداخلهيرايانه آن ،به جايگاه حمايتي تغییر كرده است (خادم.)31 :1385 ،
 .2-5گفتمانهای حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی در ایران

آنچه از اصول سیاست فرگنگي جمهور اسالمي (تدوينشده توس شورا عوالي
انقالب فرگنگي در سال  )1371استنطاط ميشود و آنچه در صحن عمل از فعالیوت
دولتگا بعد از انقالب پابرجا مانده است ،نشانگر اعمال شیوۀ حمايت يا دخالت
حداكتر دولوت در سیاسوتگذار فرگنگوي اسوت .در اصوول سیاسوت فرگنگوي
جمهور اسالمي ايران ،سیاست فرگنگي ،گمان تواف رسمي و اتفاقنظر مسئوالن
در تشخیص ،تدوين ،و تعیین مهومتورين اصوول و اولويوتگوا الزم در حركوت
فرگنگي معرفي شده اسوت (اصوول سیاسوت فرگنگوي جمهوور اسوالمي ايوران،
.)1371
سﻄوح مختلفي برا سیاستگذار و سیاستگا فرگنگي ﻗابلتصوور اسوت:
سﻄح نخست ،سیاستگا كالن و ابرسیاسوتگوا فرگنگوي اسوت كوه در نظوام
جمهور اسالمي ايران از سو رگطر نظام شكل موييیورد؛ سوﻄح دوم ،تودوين
سیاستگا عمومي فرگنگي توس اليهگا مديريتي كشوور اسوت؛ سوﻄح سووم،
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نهادگا دولتي و سازمانگا مجر سیاستگا فرگنگي است؛ سﻄح ﭼهارم نیوز
سیاستگا فرگنگي در ﻗسمت نهادگوا اجتمواعي و سوازمانگوا موردمنهواد و
بخﺶ خصوصي است .اين ﭼهار سﻄح در تعامل با يكديگر ،حكمراني ملوي را در
زمینهگا فرگنگي تشكیل ميدگند (شريفي و فاضلي.)77 :1391 ،
بررسي تحلیلي سیاستگا فرگنگي جمهور اسالمي نشان ميدگد كوه ايون
سیاستگا در شراي مختل  ،ﭼهرهگا متفاوتي داشتهاند كه روند آنگوا در ﻗالوب
سه يفتمان ﻗابلتقسیمبند است:
ـ گفتمان آموزشمحور :در اوايل انقالب اسالمي ،بوا اينكوه وﻗووع انقوالب،
تحول فرگنگي جد ا در كشور ايجاد كرده بود ،اما نظام سیاسي جديد نیز بورا
ايجاد تغییرات كالن برنامه داشت .اين تغییرات بیﺶ از گرﭼیز معﻄوف بوه مسوائل
فرگنگي بود و بیشتر از گر نهاد ديگر بر مراكز مهم فرگنگوي و آموزشوي تمركوز
داشت؛ به يونها كه امام خمیني(ره) در فروردين  1359دستور را مطنيبر ايجواد
تغییرات در دانشگاهگا صادر كردند .اين فرمان ،نقﻄه آغاز تشكیل شورايي بوود كوه
پس از آن ،متولي امور سیاستگذار فرگنگي شد .در اين دوران ،انقوالب فرگنگوي
بیشتر بر حوزه آموزش تمركز كرد و ارتقا آموزهگا ديني و فرگنگوي ،از طريو
آموزش در دانشگاهگا و مدارس دنطال شد.
ـ گفتمان مدیریت و برنامـ ریـزی فرهنگـی :جمهوور اسوالمي ايوران بوا
پشتسر يذاشتن دوران جن

و رسیدن به ثطات نسطي ،با مفهوم جديد با عنووان

«تهاجم فرگنگي» روبهرو شد؛ موضوعي كوه بوا گوشومند رگطور معظوم انقوالب
اسالمي رصد و بیان شد .در اين دوران ،بهتدري مردم با پديدهگا جديد ماننود
ماگواره ،رايانه ،و فضا ديجیتال روبهرو شدند و مو جهوانيشودن تحوت توأثیر
فناور اطالعات و گمچنین ،كمرن

شودن مرزگوا سیاسوي و فرگنگوي (تحوت

تأثیر اين مو ) نظام را با ﭼالﺶگا جديد روبوهرو كورد .در اداموه سویر تﻄوور
شورا عالي انقالب فرگنگي ،آيتاهلل خامنها در تاريخ  1375/09/14طي حكموي
اگمیت و وظاي

جديد اين شورا را تطیین كردند و بهاينترتیب ،شورا وارد مرحله

جديد شود كوه مرحلو برناموهريوز و موديريت فرگنگوي بوود .بورايناسواس،
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شورا عالي انقالب فرگنگي ،بوهعنووان عواليتورين مرجوﻊ سیاسوتگذار  ،تعیوین
خ مشي ،تصمیميیر  ،گماگنگي ،و گدايت امور فرگنگي ،آموزشوي و پهوگشوي
كشور در ﭼارﭼوب سیاستگا كلي نظام بهشمار ميآيد و تصمیمگا و مصووبات
آن الزماالجرا و در حكم ﻗانون است.
ـ گفتمان مهندسی فرهنگی :در آخورين زنجیوره از تحووالت شوورا عوالي
انقالب فرگنگي ،رگطر انقالب اسالمي در تاريخ  ،1383/10/08يكوي از مهومتورين
تكالی

شورا را مهندسي فرگنگي تعیین كرد ،اما اين يفتمان و مرحله جديد ،گنوز

تعري

يكساني بین اعضا شورا نودارد .بعضوي ،مهندسوي فرگنگوي را حوداﻗلي

دانسته و بر اين نظرند كه فرگن

بايد آزادانوه راه خوود را انتخواب كنود و وظیفو

مسئوالن ،تنها مديريت و برنامهريز برا توسعه است ،اما عودۀ ديگور  ،از ايون
مقوله ،برداشتي حداكتر دارند و بر اين نظرند كه بايود بوهوضووح و آشوكار وارد
فرايند فرگن ساز و فرگن پذير جامعه شد .از سال  1383بهبعد نیز اين شوورا
مصوب خاصي را در حوزه اين يفتمان تصويب نكرده اسوت و بوهنظور مويرسود،
دﭼار نوعي سردريمي مفهومي و تعريفوي از واژه مهندسوي فرگنگوي شوده اسوت
(كاوند.)1387 ،
 .3-5آسیبشناسی سیاستگذاریهای فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران

ايرﭼه تالش گا انجامشده بورا تصوويب اصوول سیاسوت فرگنگوي جمهوور
اسالمي ايران را بايد يكي از اساسيترين و ضورور تورين اﻗوداماتي برشومرد كوه
شراي اولیه و الزم را بورا موديريت و برناموهريوز فرگنگوي در كشوور فوراگم
ميكند ،اما نطايد از نظر دور داشت كه اين مصوبه ،كاستيگا فراواني دارد كوه در
عمل ،مانعي جد برا تطديل شدن آن به سرمشقي برا سیاسوتگذاران و موديران
فرگنگي كشور است .يكي از مهمتورين مشوكالت ايون مصووبه ،تفكور بوهشودت
انتزاعوي حوواكم بوور آن اسووت .سیاسووت فرگنگوي توودوينشووده ،بسویار خالصووه و
دربردارندۀ مجموعها كلي از عنوانگايي است كه خود نیازمند شرح و تفسیرند و
فاﻗد استنتا گا مطتنيبر آمار مقايسها و شاخصگايي در زمینه مصرف كاالگوا
فرگنگي و نیز ارزيابي باورگا و سﻄوح كلي جامعه است .اصول مصووب سیاسوت
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فرگنگي گمچون مطاحث نظر  ،بر پیﺶفرضگا بدون كاركرد اسوتوار گسوتند و
درواﻗﻊ ،تواريخ مصورفي بورا ايون اصوول كلوي پویﺶبینوي نشوده اسوت .نقوﺶ
سازمانگا مردمنهاد ،يروهگا اجتماعي نخطگان غیردولتوي در آن ناديوده يرفتوه
شده ،و ديدياه تدوينكننديان آن نگاه از باال به پايین و دولتي به تمام عرصهگوا
كشور است (كرماني .)43-45 :1382 ،ويهيي آشوكار سیاسوتيوذار در

فرگن

بسیار از بخﺶگا در ايوران ،تورجیح سیاسوتگوا كوتواهمودت بور برناموهگوا
بلندمدت است .در برخي از بخﺶگا عمر كوتاه مديريت ازيوكسوو و ﭼشومانوداز
يردش مرجعیت در بخﺶ ازسو ديگور ،مودير را نوايزير از نگورش كوتواهمودت
ميكند؛ بنابراين ،ازيكسو سیاستگا كمّي ﻗابل دستیابي در كوتاهمدت بر اﻗدامات
كیفي بلندمدت ترجیح داده ميشوند و ازسو ديگر ،راديكالیسم و تمايل بوه تغییور
سريﻊ بروز ميكند؛ ازگمینرو ،تفكر تغییرات تدريجي حاكم نیست (وحید:1384 ،
.)267
الطته در كشور ما ،تعدد مراجﻊ تصمیميیر و نهادگوا سیاسوتگذار فرگنگوي و
فقدان الگو جامﻊ و مدون بورا سیاسوتگذار در بخوﺶ فرگنو  ،ﭼوالﺶگوا
فراواني را در اين حوزه ايجاد كرده است .ريش اصلي اين ﭼالﺶگا را ميتووان در
سست بودن ﭼارﭼوب نظر سیاستگذار  ،برنامهريوز  ،و اجورا سیاسوتگوا
فرگنگي يافت كه به تعارض مشهود در سیاستگا فرگنگي انجامیوده و نارسوايي
و ضع
ضع

در اولويتبند ارزشگا را در پي داشته است.
ساختار در تطديل سیاستگا كالن به سیاستگا خورد و تودوين

سیاستگا عمومي نیز اگمیت اين شكاف را دوﭼندان ميكنود؛ بنوابراين ،ارتطواط
منﻄقي و علميا میان ساحتگا سیاستگذار كالن ،دستورالعملگا سیاسوتي،
برنامهريز  ،و اجرا وجود ندارد (شريفي و فاضلي.)80 :1391 ،
در سیاستيوذار عموومي بودون ارزيوابي نمويتووان درسوتي يوا نادرسوتي
سیاستگا اجراشده را مشخص كرد .ﭼهبسا پس از شناسايي مشوكل در جامعوه،
به راهحل گا منﻄقي و راگگشا برسیم و به نهادگا و سوازمانگوا مربوطوه ابوالغ
شده و اين سیاستگا بهخووبي اجورا شووند ،ولوي ارزيوابي نشووند .سوازمانگوا و
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نهادگا متولي و سیاستيذار فرگنگي فراواني وجود دارند كه ارزيابي نميشووند،
درحاليكوه بخوﺶ زيواد از بودجوه گوا فرگنگوي را دراختیوار دارنود .سوازمان
صداوسیما ،سازمان تطلیغات اسالمي ،دفتر تطلیغات اسالمي حوزه علمیه ﻗم ،كوانون
پوورورش فكوور كودكووان و نوجوانووان ،شووورا عووالي انقووالب فرگنگووي ،شووورا
گماگنگي تطلیغات اسالمي ،و سازمان فرگن

و ارتطاطات اسالمي ،نهادگايي گستند

كه نهتنها مستقل از دولت عمل ميكنند ،بلكه اساسا پاسخيو عملكورد خوود (نوه
در مقابل نماينديان مجلس و نه در ﻗطال ﻗوه مجريه) نیستند .از كول  6000میلیوارد
تومان بودجه فرگنگي سال  ،1394كمتر از  13درصد سهم وزارت ارشاد و بقیه 87
درصد آن دراختیار نهادگا ديگر بود كه ضومن اسوتقالل از دولوت ،پاسوخيوو
نیستند (زيطاكالم.)1394 ،
سیاستگذار عمومي و سیاست گا فرگنگي در ايران مشكالت خاصي دارد؛
بهعنوان متال ،كلييويي و فرار از جزئیات در سیاستگوا فرگنگوي ايوران بسویار
شايﻊ است ،در حاليكه سیاستگذار عمومي وارد مسائل عملي مي شود .بهعطوارت
ديگر ،به «مﻄالعه» در اجرا سیاستگا بيتوجهي شوده و بوهدلیول فقودان مﻄالعو
اجرا« ،كلیات» و كلييويي غالب است و حتي شكل دانشگاگي نیز بهخود مييیرد
و در برخي موارد نیز گیچياه به تنظیم برنام عملیاتي و اجرايي منجور نمويشوود.
اين مشكل در مشاگده و تحلیل درست و دﻗی فضا مسئله نیز نمود پیدا ميكنود؛
بهعنوان متال ،غفلتگا و تغییرات مختلو

در سیاسوتگوا فرگنگوي مربووط بوه

كنترل جمعیت ،ناشي از عدم شناخت درست مسئله و اعمال سولیقه موديران بووده
است .افزونبراين ،ضع

نیازسنجي در سیاستگذار معﻄووف بوه مسوئله ،باعوث

كاگﺶ اثربخشي سیاستگا فرگنگي و شكليیر رويكرد انفعالي در بسویار از
سیاستگا تقابلي با سیاستگا فرگنگي و تهاجم فرگنگي دشمن شده است.
گمچن وین ،الگوووبردار گووا غیرعالمانووه از غوورب در حوووزۀ سیاسووتگذار
فرگنگي ،سطب ناگماگنگي مجريان و تضعی
مختل

ميشود .ضع

سیاستگوا فرگنگوي بخوﺶگوا

جد ديگر ،ترجیح تصومیمگوا و سیاسوتگوا فرگنگوي

كوتاهمدت و كمَي بر اف گا بلندمودت و كیفوي اسوت كوه روزمريوي در سوﻄح
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مديران فرگنگي و كمتوجهي به سازوكارگا ارزيوابي و نظوارت را در پوي داشوته
است (شريفي و فاضلي.)81 :1391 ،
با توجه به آسیبگوا و كاسوتيگوا مﻄورحشوده كوه در نظوام سیاسوتگذار
فرگنگي جمهور اسالمي ايوران مشوهود اسوت ،مويتووان مجموعوه آسویبگوا و
كاستيگا اين حوزه را به دو بخﺶ آسیبگا ساختار و صوور تقسویم كورد.
آسیبگا صور موجب شدهاند كه در طوول سوالگوا اولیوه پوس از پیوروز
انقالب اسالمي ،بهسطب مصلحتگا زماني ،عوارض خا

ناشي از استقرار يوك

انقالب ،و نطود سازوكارگا كنترلكنندۀ ناشوي از نفووذ مراكوز ﻗودرت در جامعوه،
پديدها بهنام «دستگاهگا مواز » متولود شوود كوه در پوي آن موضووع عملیوات
مواز نیز بهتدري در درون تشكیالت فرگنگي پا به عرصه يذاشوت و مشوكالت
زياد را در حوزهگا سیاستگذار فرگنگي ايجاد كرد كه پیامودگا آن گمچنوان
پابرجا بوده و حتي با تنوع و يسترش حوزهگا مربوط به مسائل فرگنگي ،درحال
افزايﺶ است .آسیب گا صور سیاستگذار فرگنگي جمهور اسوالمي نیوز بوه
فرايند شكلي ﭼرخ سیاستگذار  ،اجرا ،و نظارت مربوط ميشود .بويتووجهي بوه
مﻄالعووه اجوورا سیاسووتگووا؛ نطووود ﭼووارﭼوب نظوور خووا

و مشووخص در

سیاستيذار  ،برنامهريز  ،و اجرا؛ نطود دستورالعمل صريح سیاستي؛ و نطود بدنو
كارشناسي دولتي مجهز به مهارتگا الزم برا اجرا سیاسوتگوا ،از مشوكالت
ديگر عرص سیاستيذار در ايران گستند.
 .4-5سیاستگذاری فرهنگی در انطباق با مفهوم مرجعیت در جمهوری اسالالمی
ایران

مرجعیتگا بنیانگا شناختي اﻗدام گستند .وجوود مرجعیوتگوا در ابعواد كوالن و
بخشي و گماگنگي آنگا ،نشاندگندۀ نظامگا زنديي انسانيِ كارآمد است و نطوود
يا تنوع مفاگیم نظر و رويكردگا مديريتي و عدم تدوين الگوگا بومي كارآمود
و اثربخﺶ سیاستگذار فرگنگي ،سوطب از دسوت رفوتن فرصوتگوا ارزشومند
فرگنگي و بروز زمینهگا فراوان آسیبرسان در حووزه فرگنگوي نظوام جمهوور
اسالمي شده است .نظريهگا فرگنگي غرب ،ﭼوه در بععود جهواني و ﭼوه در بععود
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تعري گا و الگوگا تحلیلي فرگنگي ،در كشور مانند ايران كه دارا فرگنو

و

تمدن مذگطي است ،نمي تواند پاسخيو سیاستگذار گا فرگنگي باشد؛ اين امور
بهويهه در مورد نظام اسالمي و فرگن

انقالب اسالمي صادق است ،زيورا الگوويي

فراتر از الگوگا موجود در دنیا ارائوه داده و اكنوون ديون را در صوحن اجتمواع و
حكومت بهعنوان يك عنصر فكر و فرگنگي مﻄرح كورده اسوت .تعوارض میوان
مرجعیت گا در يك جامعه انساني ،كار را برا سیاست و سیاسوتيوذار دشووار
ميكند (مقدمفر .)1397 ،جامعه ،يك سیستم بهشمار مويآيود و گركودام از نهادگوا
بهمنزله اجزا آن سیستم ،در ﻗالب يك مجموع بهگمپیوسته ،در ارتطاط با گم ﻗرار
يرفتهاند .حال اير در سیستم اجتماعي ،دولت را بهعنوان يك سازمان بزرگ درنظر
بگیريم ،درون آن ،سازمانگا فراوان ديگر وجود دارند و در بیشتر مواﻗﻊ ممكن
است سازمانگا دولتي ،نماد از عدم انسجام يا تقابل بین اجوزا ايون سوازمان
باشند كه خود ،يويا فقدان مرجعیت يكپارﭼه يوا مرجعیوت مورداجمواع اسوت؛
بهعنوان متال ،اير میان مرجعیتگا فرگنگوي دو دسوتگاه مهوم فرگنگوي كشوور،
رابﻄ نظاممند وجود نداشته باشد ،آسیب به كل سیستم سرايت ميكنود و باعوث
ايجاد بينظمي و مشكالت مختل

در عرصهگا فرگنگوي ،اجتمواعي ،و سیاسوي

خواگد شد.
بسیار از سیاستيذار گا ما تابﻊ ﭼنین وضوعیتي اسوت؛ بوهيونوها كوه
سیاستيذار گا فرگنگي در جمهور اسالمي ايران توس نهادگا مختلو
ياه مواز متولي فرگن

و

با مرجعیتگا متعدد ووكه ارتطاط نظواممنود نیوز بوین

مرجعیتگا بخشي آن وجود ندارد يا بسیار كمتر شاگد ﭼنین ارتطاطي گسوتیمووو
شكل مييیرد؛ تاجاييكه ياگي برخي از اين سیاستيذار گا در نقﻄ مقابول گوم
ﻗرار مييیرند و سطب ايجاد بينظمي و درنتیجه ،عدم تعادل در سیسوتم اجتمواعي
ميشوند .اين شراي  ،آثار و نتاي نايوار را در پي داشوته اسوت و اكنوون شواگد
بسیار از مشكالت در حوزهگا فرگنگي و متعاﻗب آن در حوزهگوا اجتمواعي،
سیاسي ،و اﻗتصاد گستیم كه نمونه بارز از پیامدگا مربوط بوه جامعوهپوذير
افراد در جامعه است (حقیقت.)242 :1391 ،
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يكي از پیامدگا سیاستگذار نهادگا متولي فرگن
بدون ايجاد گماگنگي بین مرجعیت بخﺶگا ،بروز تنواﻗ

با مرجعیتگا متعدد
در پورورش اجتمواعي

اولیه و ثانويه خواگد بود كه ﭼنین تناﻗضي ،شكاف بین نسلگا و يسست فرگنگي
را نیز در پي خواگد داشت .برا ايجاد تعادل بین اجزا مختل

نظوام اجتمواعي،

بايستي ضومن بررسوي آسویبگوا سیاسوتيوذار فرگنگوي ،راهحولگوايي بوه
دستگاهگا متولي فرگن

ارائه شود تا پس از انتخواب راهحول رضوايتبخوﺶ در

ﭼارﭼوب الگو خرديرايي محدود ،اجرايوي شووند (مقتودايي و ازغنود :1394 ،
 .)13ميتوان بهتلخي اذعان كرد كه سیاستيذار فرگنگوي در ايوران ،در سواحت
عمل ،بهشكل پازلگايي جدا از گم وجود دارد و حلقهگوا بسویار راگطورد ا از
اين فرايند در سﻄوح مختل  ،مفقود است يا اگمیوت وجوود آنگوا مغفوول مانوده
است .رابﻄه میان طرح گا فرادست و فرودست در اكتريت ﻗريببوهاتفواق مووارد
بهيونها تصنعي و شعار برﻗرار ميشود و گريوز التوزام روشومند بوه روابو
سلسلهمراتطي ﭼشمانداز ،راگطرد و برنامه توسعه ،برنامه عملیاتي ،و بودجوه وجوود
ندارد .تقريطا در تمام زمینهگا سیاستيوذار عموومي ،دسوتكوم يكوي از ايون
مؤلفهگا بهكلي وجود خارجي ندارد .يسستگي بین ﭼشمانداز ،برنامهگوا توسوعه،
و بودجهگا ساالن دولت ،يكي از شاخصترين نمونهگا يسست میوان مراحول
مختل

سیاستيذار است (كريمالديني.)1388 ،

نتیجهگیری
يكي از معضالت عمدۀ سیاستيذار عمومي در ايوران ،فقودان گمواگنگي میوان
مرجعیت گا بخشي و مرجعیت كالن است .دستیابي به يك فرايند سیاستيذار
مناسب ،مستلزم گماگنگي بخﺶگا مختل

در مرجعیت اسوت .نكتو مهوم ايون

است كه ياگي نهاد كوه بايود مسوئولیت اصولي گمواگنگي سیاسوتي در راسوتا
دستیابي به يك مرجعیت يكپارﭼه را در يك حوزه سیاستي مشخص بهعهده داشته
باشد ،وجود خارجي ندارد ،يا حضور آن بهاندازها كمرن

و ضوعی

اسوت كوه

بهراحتي ميتوان آن را ناديده يرفت .ﭼنین وضعیتي بهخوبي در مورد شورا عالي
انقالب فرگنگي مصداق مييابد .درپیﺶ يرفتن يوك سیاسوت مناسوب در عرصو
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فرگنگي كشور در حوزهگا نشر ،مﻄطوعوات ،كتواب ،فویلم ،موسویقي ،تئواتر ،و...
نیازمند انجام گماگنگيگا الزم میان وزارتخانهگا دولتي و نهادگوا عموومي و
ديني و انقالبي و دستگاهگا ديگر است كه در شراي كنوني تنها در ﭼوارﭼوب
اي ن شورا امكان آن وجود دارد؛ اين درحالي است كه بوا وجوود اينكوه سوالگوا از
تشكیل اين شوورا موييوذرد ،كیفیوت و اثريوذار جلسوهگوا و تصومیمگوا آن
بهاندازها ناﭼیز بوده است كه ميتوان يفت ،فاﻗد توان و جايگواه سیاسوتگذار و
ريليذار جريان فرگنگي كشور بوده و در عرص عمل ،شاگد پراكنديي تفسیرگا
و اﻗدامات ،و در موارد فراواني ،تعارض و تناﻗ

متقابل میان اﻗودامات نهوادگوا و

مجموعهگا فرگنگي درون نظام گستیم .بدترين نوع تعارض مرجعیتگا گنگوامي
مشاگده مي شود كه اين تعارض در درون يك دستگاه رخ دگد .اينكه آيا در ﭼنوین
ساختار پراكندها امكان تعامل ،گمكار  ،و ارتطاط نظاممنود سوازمانگوا بوهوجوود
ميآيد يا خیر ،خود مسئله مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شوود .درحواليكوه
تجرب جهاني بهسو تمركز مديريت و تصمیميیر پیﺶ رفته است ،موا در ايوران
بهسو پراكنديي تصمیميیر گا ،تنووع مرجعیوت ،و فقودان تفسویرگا و اﻗودامات
مطتنيبر سیاستگا يكپارﭼه پیﺶ مي رويم كه اين مهوم در حووزه سیاسوتگوا
فرگنگي كشور بسیار مشهود است .خرو از فضا بخشينگر و تعوارض میوان
منافﻊ بخشي و منافﻊ ملي ،سازوكار و فرايند سیاستيذار خاصي را ميطلطد كوه
امكان رواب و يفتويوگا میانبخشيوكالنبخشوي در آن وجوود داشوته باشود.
روشن است كه فقدان ﭼنین سازوكار سوطب گنجوار شودن رفتوارِ عكوس آن در
راستا بخشينگر و جدايي بخﺶگا از يكديگر خواگد شود ،اموا يواگي روابو
میانبخشي و كالنبخشي در سازوكارگا سیاستيوذار وزارتخانوهگوا و نهادگوا
بهكلي تعري

نشوده و در مووارد بسویار اسوتتنائي نیوز نشسوت مشوترک متولیوان،

معﻄوف به مسئلهگا و اختالفات آنگا دربارۀ خواستهگايي از جنس تصد يور و
نه سیاستيذار است و بوهدلیول نطوود سوازوكارگا روشون سیاسوتپهوگوي و
دبیرخانهگا ضعی

و ناتوان ،از عهوده تحقو كاركردگوا مهوم كوالنبخشوي و

میانبخشيا كه در سازوكار سیاستيذار موجود برا آنگوا تعريو

شوده يوا
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ﻗابلتعري

است ،برنميآيند.

شوراگا در بسیار از موارد ،بهدلیل ضع

بنیوادين در دبیرخانوهگوا خوود،

فاﻗد گويت مستقلي گستند و فعالیت آنگا تابعي از ارادۀ دستگاهگا عضوو اسوت
كه خود بهدلیل مشغلهگا فراوان تصود يور  ،فاﻗود انسوجام فكور الزم بورا
پرداختن به مسئولیتگا حاكمیتي ،ورابنگاهدار  ،و فرابخشوي گسوتند كوه بورا
آنگا در ﭼارﭼوب اين شوراگا تعري

شده است.

با اين تحلیل ،با ﭼند آسیب در حوزۀ سیاستگذار فرگنگوي روبوهرو گسوتیم
كه برا برونرفت از آن ،توصیهگوا سیاسوتي مويتوانود راگگشوا باشود .پوس از
ارزيابي آسیبگا با ﭼند مفروض روبهرو ميشويم :نخست اينكه ما با فقر سیاسوت
روبهرو بوده و اساسا در حوزه سیاستگذار مشكل داشته و تووان و دانوﺶ الزم را
برا سیاستگذار نداريم ،يا اينكه با كترت سیاست روبهرو گستیم .الطته با نگواگي
به پیشین سیاستگذار فرگنگي در ايران درمييابیم كه نهتنها فقر سیاسوت نوداريم،
بلكه با كترت سیاست روبه رو گستیم و گمچنین ،انطوگي از سیاستگا اجرانشده
يا غیرﻗابلاجرا پیﺶ رو ماست .اما آنچه اثريذار سیاستگا مودون را كواگﺶ
ميدگد ،كترت مرجعیتگا است .بهبیاني دﻗی تر ،در كنار تكتور سیاسوت بوا تكتور
مرجعیت نیز روبهرو گستیم .آنچه مسلم است ،در سیاسوتگذار فرگنگوي كشوور،
مرجعیت ،يكپارﭼه نطوده و كترت مرجعیت سطب كاگﺶ اثريوذار سیاسوتگوا و
تعارض میان سیاستگا شده است .گموانيونوه كوه پیشوتر اشواره كورديم ،اتخواذ
سیاسووت ،متوأثر از مرجعیوتگووا اسووت و ايوور مرجعیوتگووا آرموواني بوووده و تنهووا
ايدئولوژيك تصور شوند ،سیاست متأثر از مرجﻊ در عالم واﻗﻊ اجرايوي و عملیواتي
نخواگد شد و سیاست با شكست روبهرو ميشود .گمچنین ،اير مرجعیتگوا كلوي
و مطهم باشند ،بهتطﻊ آنگا سیاستگوا موضووعه نیوز موطهم و كلوي مويشووند و
درنتیجه ،تفاسیر فراواني از يك سیاست مطهم و كلوي اسوتخرا شوده و گمگرايوي
ظرفیتگا و اﻗدامات ،جا خود را به تفكیوك ظرفیوتگوا و اﻗودامات مويدگود و
درنهايت ،باز گم اگداف يك سیاست محق نميشود .عدم تعوین سیاسوت ،سوطب
ارائه تفسیرگا ﭼنديانها از آن سیاست شده و تعارض اﻗدامات بريرفته از يوك
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سیاست را در پي خواگد داشت .برا خرو از اين وضعیت و حل گريك از ايون
آسیبگا و برا دستیابي به مرجعیت يكپارﭼوه در حووزه سیاسوتگذار فرگنگوي
كشور ،توصیهگا سیاستي زير ميتواند راگگشا باشد:
 .1ﻗانونمند كردن رعايت روشمندانه سلسلهمراتب سیاسوت يوذار از سوﻄح
ﭼشمانداز تا برنامه عملكرد و بودجه ساالنه دولت؛
 .2توانمندساز كارشناسي و علمي دبیرخانهگا شووراگا عوالي و تعريو
سازوكار تأمین پهوگﺶ گا سیاستي موردنیاز اين شووراگا (در درون يوا بیورون از
دبیرخانه)؛
 .3بازساز و توانمندساز سواختار برناموهريوز دسوتگاهگوا حواكمیتي و
سازمان مديريت و برنامهريز برا انجام اين مسئولیت؛
 .4تعري
مختل

كمیته گا میانوزارتي جديد در سﻄوح مختل

و در وضعیتگا

دائمي و موﻗت برا رسیدن به مرجعیت يكپارﭼه؛
 .5مكل

كردن دستگاهگا دولتي به تعريو

و اعوالم عموومي مسوئلهگوا

میانبخشي خود؛
 .6ارزيابي كاركردگا شوراگا عالي و كمیسیونگا دولت ،و بوازتعري
مهندسووي دوبوواره سووازوكار عملكوورد آنگووا در راسووتا پووذيرش مس وئولیتگووا
میانبخشي و میانوزارتي مغفولواﻗﻊشده.

و
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