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:تشکر و قدردانی
دانم در این مرحله از حیات س به درگاه حضرت حق، خداوند احد واحد، بر خود الزم میپس از حمد و سپا

علمی خود بار دیگر از یکایک بزرگان و بزرگوارانی که صاحب حق نسبت به بنده هستند تشکر کنم؛
در درجه اول از پدر و مادرم که هر چه دارم از دعاي خیر آنهاست؛

استاد گرانقدراند، بویژه ازکه در تمامی مقاطع تحصیلی راهنماي من بودهسپس معلمان و اساتید دلسوز خود 
؛جناب آقاي دکتر هاشمیان

و در آخر از همسرم که همیشه یار و همراه من است.
نمایم.از خداوند متعال براي همگیشان سالمتی و حسن عاقبت مسألت می
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تقدیم به :
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افتخار شیعیان، دادگستر جهان
حجت بن ،حضرت بقیه اهللا االعظم

الحسن العسگري(عج)
و اجداد طاهرینش (روحی لهم الفداء)
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چکیده
بررسی نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور

ت که کم و بیش در ادبیات سخن گفتن درباره پیامدهاي حضور روحانیت در قدرت و سیاستگذاري، کاري خطیر اس
سیاسی و فرهنگی کشورمان رواج یافته است. شاید روحانیت تنها نهاد یا صنفی در ایران باشد که سایر اصناف و 

کنند.نهادهاي مدنی به تمام حرکات و سکناتش توجه کرده و آن را نقد و بررسی می
رین عناصر نظام فرهنگی و اجتماعی جمهوري از این رو بررسی نقش و جایگاه روحانیت به عنوان یکی از مهمت

اسالمی ایران در تحوالت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی کشور از دیر باز مورد توجه صاحبنظران بوده است.
ي سیاستگذاري فرهنگی کشور و به همین منظور، پژوهش پیش رو با هدف مشخص کردن نقش روحانیت در حوزه

این حوزه انجام گردید، و پرسش اصلی این تحقیق آن بود که روحانیت از چه همچنین تعیین جایگاه روحانیون در 
جایگاهی در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور برخوردار است.

هاي تحت بررسی از نظر روش این تحقیق از انواع تحقیقات توصیفی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده
اي باشد.  براي گردآوري اطالعات از روش میدانی و کتابخانهمیاست و همچنین از نوع تحقیقات کاربردي نیز

آوري شده استفاده هاي جمعاستفاده شده است. همچنین از آمار توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده
گردیده است. جامعه آماري این پژوهش کلیه روحانیونی هستند که عالوه بر داشتن مدرك حوزوي، ملبس به لباس

باشند.روحانیت می
بندي کلیه نتایج بدست آمده در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که، در سالهاي بعد از انقالب در نهایت پس جمع

هاي فرهنگی نقش داشته است و از جایگاه مناسبی برخوردار بوده است. اما در نظام روحانیت در نظام تدوین سیاست
ظام تدوین روحانیون نقش بسیار کمی دارند و از جایگاه قابل توجهی هاي فرهنگی برخالف ناجراي سیاست

هاي مجري فرهنگ دینی حضور هاي بیشتر مشخص شد که روحانیت در سازمانبرخوردار نیستند. البته با بررسی
هاي تري داشته و از نقش و جایگاه باالیی برخورداراند. همچنین اکثریت روحانیون در ارزیابی سیاستپررنگ

باشند.فرهنگی نقش نداشته و در این حوزه از جایگاه مطلوبی برخوردار نمی
روحانیت، سیاستگذاري، فرهنگ، نقش، سیاست فرهنگیواژگان کلیدي:
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مقدمه1-1
هاي دینی انجامید، رابطه میان پس از پیروزي انقالب اسالمی که به آفرینش نظم جدیدي مبتنی بر ارزش

اي هم پیوند شد. پیش از این دوران روحانیون مشارکت جو، بیشتر به روحانیت و نظام سیاسی، رابطه
ي انقالب اسالمی و استقرار دولت جدید، اندیشند، حال آنکه با پیروزدولت ستیزي و دولت گریزي می

هاي اندیشه دولت سازي، مهم ترین مبناي کنش سیاسی در میان آنان بود. حضور فعال روحانیون در سازه
حکومت و مناسبات آنان با نظام سیاسی، شرایطی پدید آورد که دخالت در سیاست مفهومی فراتر از 

اي بر عهده گرفتند. هاي گستردهگذاري و اجرا نیز، نقشنظارت و ارشاد یافت و آنان در عرصه سیاست
بدین سان تأثیر این بخش از نیروهاي اجتماعی بر حیات سیاسی پس از انقالب و روابط پیچیده میان آنان 

و حکومت اسالمی، نقطه عزیمت کنکاش درباره موضوع این نوشتار است.
آن امام خمینی(ره)، حمایت گسترده روحانیون تأسیس جمهوري اسالمی درایران به وسیله معمار بزرگ 

هاي مختلف و تأثیرگذاري در سازمان حکومت را به دنبال داشت. این وضعیت، و حضور آنان در بخش
سبب تداخل و تطابق منافع و اهداف نهاد روحانیت با نظام سیاسی و ایجاد نوعی تعلق و هم نوایی میان این 

دهنده روحانیت به نظام سیاسی، بر پایه تمایالت ایدئولوژیک بوده دو شده است. مهمترین عامل پیوند 
است که بر فرهنگ شیعی استوار است. این وضعیت جدید رابطه روحانیت با نظام سیاسی را کامال 

گیري هاي پس از دهه اول و ضرورت نوسازي و طرح انتظارها و شکلحمایتی ساخت، اما دگرگونی
نو ظهور، سبب شد که بخش تازه روحانیت تقاضا و مطالبات خود را وارد هاي جدید براي جامعه آرمان

سیستم سیاسی کند. از سوي دیگر احیاي مجدد منازعه کهن میان سنت و تجدد، شکاف میان نخبگان 
درون حاکمیت و اختالالت کارکردي و نظري، روحانیت را دچار آسیب هایی ساخت که تبیین آن 

ضروري است.

هبیان مسأل2-1
سخن گفتن درباره پیامدهاي حضور روحانیت در قدرت و سیاستگذاري، کاري خطیر است که کم و 
بیش در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشورمان رواج یافته است. شاید روحانیت تنها نهاد یا صنفی در ایران 
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و بررسی باشد که سایر اصناف و نهادهاي مدنی به تمام حرکات و سکناتش توجه کرده و آن را نقد 
).15، ص 1390کنند(فراتی، می

هاي نخستین آسیب در مباحث مربوط به روحانیت، فقدان فهم تاریخی از روحانیت است که در تحلیل
کند. نهاد روحانیت ساختار و بینانه میهایی غیر واقععمومی از این نهاد، معموالً ما را دچار پیش داوري

ید از نزدیک آن را تجزیه و تحلیل کرد.کارکردهایی مخصوص به خود دارد که با
در خصوص ارتباط روحانیت با حکومت اسالمی و همچنین جایگاه روحانیون در دولت اسالمی، فرضیه 

شود؛ که بنا به این فرضیه روحانیت، سه وظیفه در قبال دولت رابطه روحانیت و دولت اسالمی مطرح می
اسالمی دارد:

اسالمی: دستیابی به تمدن اسالمی و حفظ اسالمیت دولت و حاکمیت، یک. ارائه الگوي جامعه پردازي
مشروط به در اختیار داشتن الگوي اسالمی اداره جامعه است؛ این مهم با حضور و نقش آفرینی روحانیت 

شود.در امور دولت محقق می
لت نیز از دیگر دو. مسئولیت پذیري اجتماعی و سازمانی: عالوه بر اندیشه ورزي، مشارکت در اداره دو

هاي روحانیت است؛ که این امر مستلزم رعایت موارد زیر است.ماموریت
همکاري مخلصانه و متواضعانه با نظام اسالمی-
هایی که بنا بر قانون اساسی متصدي آن باید روحانی پرورش نیروي انسانی قابل براي پذیرش مسئولیت-

نمایدمیباشد یا شأن روحانیت پذیرش آنها را ایجاب 
ها عالوه بر حفظ و ارتقاي دیانت افراد در سازمان.صیانت از اسالمیت نهادها و سازمان-

سه. حمایت، هدایت و نظارت بر دولت: روحانیت عالوه بر نظریه پردازي و مسئولیت پذیري، الزم است 
خود نسبت به تا همچون چشم بینا به دولت اسالمی نظاره کند و در جاي خود حمایت کند و در جاي

اشتباهات و انحرافات هشدار دهد.
دار خواهد شد و حق به هر میزان روحانیت در انجام این وظایف کوتاهی نماید، اسالمیت نظام خدشه

نماید و در مقابل به هر میزان در انجام این وظایف توفیق یابد، اسالمیت نظام انتخاب را از خود سلب می
).1389هاي بعدي حق انتقاد و اعتراض دارد (پیروزمند، وتاهییابد و در مقابل کتضمین می
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لذا بررسی نقش و جایگاه روحانیت به عنوان یکی از مهمترین عناصر نظام فرهنگی و اجتماعی جمهوري 
اسالمی ایران در تحوالت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی کشور از دیر باز مورد توجه صاحبنظران بوده 

است.
هاي کالن کشور بیش می ایران زمینه براي حضور موثر نهاد روحانیت در سیاستگذاريپس از انقالب اسال

ي اخیر جایگاه روحانیت در این فرایند همواره با فراز و فرودهایی از پیش فراهم گردید؛ و در سه دهه
همراه بوده است.

ضوعی است که پس از این رو بررسی نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور مو
از انقالب اسالمی ایران کمتر به آن پرداخته شده است و بر همین اساس سواالتی چند فراروي ارباب 
عرصه نظر و مدیران اجرایی کشور، ناظر بر جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور وجود 

وال روحانیت چه نقشی در فرایند دارد. به عبارت دیگر در حال حاضر این پرسش کلیدي وجود دارد که ا
خط مشی گذاري فرهنگی نظام دارد، و ثانیا عملکرد حوزویان در امر خطیر سیاستگذاري و تعیین خط 

باشد.مشی هاي فرهنگی کشور چگونه بوده و از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار می
ذاري فرهنگی کشور به همین منظور، پژوهش پیش رو قصد دارد در گام نخست در حوزه ي سیاستگ

نقش روحانیت و نخبگان حوزوي را مشخص کرده و سپس جایگاه روحانیت در این حوزه را مورد 
بررسی قرار دهد.

چارچوب نظري تحقیق3-1
باشد. از پژوهش حاضر تعیین کننده نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور می

یک از مراحل سیاستگذاري بررسی و در هر مرحله نقش روحانیت این رو در فرایند انجام تحقیق هر 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

باشد:سیاستگذاري شامل سه مرحله به شرح ذیل می
شود تا سیاستگذار سیاست مورد نظر را طراحی مرحله اول) تدوین و تنظیم؛ در این مرحله پنج گام طی می

و تدوین نماید.
و بیان مسئله یا مشکل: شناخت صحیح و دقیق مسئله عمومی مستلزم تشریح آن گام اول: شناخت، درك

هاي هاي اجتماعی و چارچوبگذار به چگونگی تناسب مسئله با محیطمشیاست. در تشریح مسئله، خط
پردازد.سازمانی می



٥

ي است گذارمشیگام دوم: تعیین دستور کار: در این مرحله که یکی از اقدامات مهم در چرخه خط
گیرد. گذاري قرار میمشیاي و چگونه در دستور خطشود که چه مسئلهمشخص می

اي از آوري مجموعهگذار به جمعمشیگام سوم: تجزیه و تحلیل و گزینه سازي: در این مرحله خط
د. پردازهاي مختلف در محدوده زمانی خاص و ارزیابی مزایا و منافع ناشی از آن میحلها و راهگزینه

ترین اقدامات آوري شده از مهمهاي جمعگام چهارم: انتخاب گزینه: انتخاب از بین گزینه
گویند. گذاري عمومی نیز میمشیدر فرایند خط» مرحله تصمیم گیري«گذاري است که به آن مشیخط

ورد نظر انجام مشی و بررسی آثار احتمالی آنها بر مشکالت مهاي خطدر این مرحله انتخاب از میان گزینه
پذیرد.می

شود. در حقیقت این مرحله ها طراحی و تصویب میگام پنجم: طراحی سیاست: در مرحله پنجم سیاست
شوند.یابند و به تعبیر رایج قانونی میها مشروعیت سیاسی میمشیسیاستها و خط

هاي عمومی مشین خطاي است که در آمشی؛ اجرا فرایند پیچیدهمرحله دوم) اجرا و به کارگیري خط
شامل اهداف کلی، اهداف عینی و ابزارهاي آن توسط یک یا چند نمایندگی به اقدامات ویژه تبدیل 

)، از این رو اجراي 1978شوند (دان، ها اجرا میها، طرحها و پروژهها از طریق برنامهمشیشود. خطمی
مشی ترین مشکل در اجراي خطدانست. بزرگها  یا طرحها توان فرایند عملی شدن برنامهمشی را میخط

گیري است.فراهم نکردن تمهیدات خاص در مرحله شکل
مشی در عمل شود یک خطمشی؛ ارزیابی فرآیندي است که در آن مشخص میمرحله سوم) ارزیابی خط

هدف یافته است.از چه ابزارهایی استفاده کرده، در صدد تحقق چه اهدافی بوده و به چه اهدافی دست
ها در جهت دستیابی بهتر به مشیگذار به منظور اصالح خطمشیمشی، ارائه بازخور به خطارزیابی خط

).140تا 125، ص1387پور، اهداف تعیین شده است (قلی

اهمیت و ضرورت تحقیق4-1
سالمی و حتی هاي علمیه شیعی، نهادي دیرپا، استوار، پویا و تأثیرگذار در جوامع انهاد روحانیت و حوزه

هاي اصیل قرآن و سنت بوده و در جامعه بشري است. نهادي که عهده دار فهم، حفظ و نشر دین و آموزه
درازاي تاریخ افتخارآمیز و پرفراز و نشیب خویش، بشریت را به حیات طیب و زندگی سعادتمندانه و 

بارزه با ظلم و بیداد و استعمار هایی از زمان، پرچم مزیست معنوي و اخالقی دعوت کرده است و در برهه
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جویانه را در جوامع اسالمی، هاي آزادیخواهانه و عدالتو استبداد را بر دوش کشیده و بسیاري از حرکت
رهبري و هدایت نموده است.

نهاد روحانیت و عالمان دین، در ادوار متفاوتی که پشت سر نهاده و فراز و فرودهایی که به خود دیده، 
، »هاي آن به مردمانانتقال آموزه«و » تفقه در دین«هاي ذاتی و اصیل خویش در زمینه لتضمن حفظ رسا

از منظر کارکردي، تطورات و تغییرات بنیادینی را نیز تجربه کرده است که اوج این تحوالت را میتوان در 
هاي پیشین، مانند لقهاي از حگر بود. گمان نمیرود هیچ دورهدو سده اخیر، به ویژه نیم قرن گذشته، نظاره

دوره کنونی روحانیت، حساس، شایان مطالعه و قابل درنگ باشد.
شناخت روحانیت و کارکردهاي ذاتی و اقتضایی آن، از چند جهت حایز اهمیت است، که از آن جمله 

):8، ص 1389فر، میتوان به موارد زیر اشاره نمود (باقري
حساسی که براي آنان تعریف شده استجایگاه عالمان دین در قرآن و سنت، و نقش.1
نقش علما در فهم، تبلیغ و دفاع از دین.2
پایگاه اجتماعی روحانیت و نقش تأثیرگذار آن در جوامع اسالمی و شیعی.3
هاي سده اخیر و رهبري انقالب اسالمی ایراننقش روحانیت در نهضت.4
نقش روحانیت در تشکیل نظام جمهوري اسالمی و مدیریت آن.5
انیت در مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور و ترویج فرهنگ دینینقش روح.6
نقش روحانیت در سیاستگذاري فرهنگی نظام جمهوري اسالمی.7

هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی، با تأسیس دولتی همچنین عالوه بر موارد فوق، روحانیت در سال
ها و مشکالت فراروي خود، اناییها، توهاي جدیدي بر خود گشود و به ظرفیتدینی در ایران، امکان

آگاهی هاي مفیدي پیدا کرد. روحانیت پیش از آن، به تولید مفاهیمی در باب نظم سیاسی پرداخته بود که 
بیشتر ویژگی نظري، فردي، آرمانی، ثابت محوري، کلی گویی و اطالق پذیري داشت، در حالی که 

ها را مطالبه میکرد. این توجه به جزئیات و نسبتشرایط جدید از این نهاد، واقع گرایی، جمع گرایی و 
اي قرار میداد که در هیچ یک از ادوار پیشین، به دست نیامده بود. مطالبات، روحانیت را در موقعیت ویژه

هاي سنتی خود، کارکرد جدیدي افزوده و بدین سان روحانیت در وضعیت جدید، به وظایف و کارویژه
پذیري سیاسی، گر چه ممکن ی کرده بود. تمایل روحانیت به مسؤلیتگري سیاسخود را درگیر تصدي

هاي ذاتی او را تحت تأثیرقرار دهد اما خروج آن از عزلت و حضور او در نظم سیاسی، پدیده بود کارویژه
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میمونی بود که این نهاد را در سرنوشت عمومی جامعه درگیر کرد. با این همه، تجربه سه دهه حضور 
هاي مهمی حکایت دارد که به گفته مقام معظم اخت قدرت از بروز اختالل ها و آسیبروحانیت در س

رهبري ضرورت داشت در گام چهارم انقالب اسالمی، یعنی نوسازي معنوي و عدالت اجتماعی، مورد 
اند که گواه ارزیابی قرار گیرد. پیروزي انقالب، دفاع مقدس و سازندگی اقتصادي سه گام نخستین انقالب

).12و 11، ص1389دمات و تجربه نسبتا موفق روحانیت در مدنیت جدید میباشند (فراتی، خ
هاي روحانیت شناسی و هاي پیش گفته و دالیل دیگري از این دست، تشکیل دپارتماناز این رو ضرورت

اي هاي بخش خصوصی و حتی تأسیس مدرسهروحانیت پژوهی در حوزه و دانشگاه و پژوهشکده
در این زمینه گریز ناپذیر میسازد. لذا تحقیق حاضر که به بررسی و شناساندن نقش روحانیت تخصصی را 

رسد در زمان در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور خواهد پرداخت، بسیار داراي اهمیت است و به نظر می
باشد.حساس کنونی انجام چنین پژوهشی ضروري می

سواالت تحقیق5-1
له تحقیق ) :پرسش اصلی تحقیق (مسئ

روحانیت از چه جایگاهی در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور برخوردار است؟
سواالت فرعی:

هاي فرهنگی کشور چیست؟نقش روحانیت در تدوین سیاست
هاي فرهنگی کشور چیست؟نقش روحانیت در اجراي سیاست

هاي فرهنگی کشور چیست؟نقش روحانیت در ارزیابی سیاست

یقاهداف تحق6-1
هاي روحانیت و نقش انحصاري آن، نگاهی آسیب شناختی توأم با درمان شناختی به شناخت کارویژه

هاي علمیه و جامعه روحانیت و جایگاه و منزلت آن در مناسبات پیچیده و پرتحول دنیاي فرارو، حوزه
ی، براي هاي فراروي جامعه روحانیت، فراهم کردن تمهیدات نظري و عملها و فرصتشناخت چالش

اي بهتر براي روحانیت و هاي مرتبط با روحانیت، و نهایتا طراحی آیندهانجام اصالحات ضروري در عرصه
هایی از این دست می باشد.هاي پژوهشهاي آن، بخشی از اهداف و جهت گیريکارسازي
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ت انجام کار هاي موجود و همچنین وسعلذا با توجه به موضوع مورد مطالعه در این پژوهش و محدودیت
باشد:و توان محقق، پژوهش حاضر در پی تحقق اهداف ذیل می

تبیین نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور.1
ارتقا جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور.2
بهبود عملکرد روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی.3
هاي فرهنگی کشورن سیاستافزایش تاثیرگذاري روحانیت در تدوی.4

روش شناسی تحقیق7-1
الف) نوع روش تحقیق :

تحلیلی است که هدف آنها توصیف شرایط یا -این تحقیق از نظر روش از انواع تحقیقات توصیفی
). و همچنین این تحقیق از نوع کاربردي 85، ص1382هاي تحت بررسی است(سرمد وهمکاران، پدیده

باشد.می
ري اطالعات :ب) روش گردآو

باشد.اي میروش گردآوري اطالعات میدانی و کتابخانه
ج) ابزار گردآوري اطالعات :

اي: از طریق مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و همچنین جستجو . اطالعات کتابخانه1
هاي اطالعاتی صورت خواهد گرفت.در پایگاه

هاي اطالعاتی، رجوع به مراکز اسناد نهادهاي مورد به، بانک. اطالعات میدانی: از طریق انجام مصاح2
مطالعه و در صورت لزوم توزیع پرسشنامه جمع آوري خواهد شد.

د)روش تجزیه و تحلیل اطالعات :
شود. همچنین در آوري شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده میهاي جمعبراي تجزیه و تحلیل داده
ل محتوا استفاده خواهد شد.صورت نیاز از روش تحلی

پیشینه تحقیق8-1
هاي فراوانی توسط در زمینه بررسی نقش روحانیت در نظام جمهوري اسالمی ایران تا کنون پژوهش

محقیق انجام پذیرفته است و در نتایج بدست آمده از آنها نقش روحانیت در نظام جمهوري اسالمی اثبات 
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شده، در خصوص موضوع مورد مطالعه این تحقیق که بررسی نقش هاي انجام شده است. اما طبق بررسی
اي انجام نشده است.یافتهباشد، تا کنون پژوهشی سامانروحانیت در سیاستگذاري فرهنگی کشور می

ساختار پایان نامه1- 9
باشد، پس از بیان باشد. در فصل اول که کلیات تحقیق میتحقیق حاضر مشتمل بر پنج فصل اصلی می

ه تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و پیشینه تحقیق بیان شده، و در نهایت به تعریف مسأل
عملیاتی واژگان تحقیق پرداخته شده است.

باشد پس از معرفی روحانیت و بیان مفهوم و ماهیت در فصل دوم که مربوط به ادبیات نظري تحقیق می
شود. سپس مراحل سیاستگذاري عمومی پرداخته میفرهنگ، به تشریح سیاستگذاري عمومی و الگوها و

سیاستگذاري فرهنگی تعریف شده و سه گفتمان سیاست فرهنگی در قالب گفتمان دولتی، بازار و ارتباطی 
شود.گردد. در انتهاي این فصل نیز به نقد الگوي مدرن سیاستگذاري فرهنگی پرداخته میارائه می

بندي تحقیق براساس هدف و پردازد. در این فصل بعد از دستهمیفصل سوم به بیان تفصیلی روش تحقیق
ها و جامعه آماري، روش گردآوري اطالعات و نحوه تهیه آن ذکر خواهد شد. سپس روش تحلیل داده

گردد.گیري تشریح میشیوه نتیجه
اول شود. بخش در فصل چهارم ابتدا اطالعات جمع آوري شده در سه بخش دسته بندي و تحلیل می

شامل اطالعات مربوط به تحلیل نقش روحانیت در نظام تدوین سیاستهاي فرهنگی است که براي این 
منظور عملکرد مراکزي مانند، مجلس شوراي اسالمی، شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي فرهنگ 

هاي شود. بخش دوم شامل اطالعات مربوط به نقش روحانیت در نظام اجراي سیاستعمومی بررسی می
فرهنگی است که در این بخش نیز عملکرد مراکزي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان صدا و سیما، سازمان ملی جوانان و سازمان تبلیغات اسالمی و... 

م ارزیابی شود. و نهایتاً بخش سوم نیز شامل اطالعات مربوط به نقش روحانیت در نظابررسی می
بندي عملکرد روحانیت در چرخه مراحل باشد. در انتهاي این فصل به جمعسیاستهاي فرهنگی می

شود.سیاستگذاري فرهنگی پرداخته می
آوري شده و تشریح جایگاه فصل پنجم شامل نتیجه گیري کلی براساس تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

سپس در پایان این فصل پیشنهاداتی جهت بهبود جایگاه باشد.روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی می
و عملکرد روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور ارائه خواهد شد.
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تعریف عملیاتی واژگان تحقیق10-1
اند و رسالت تبلیغ هاي علمیه تحصیل کرده و رشد یافتهروحانیت افرادي هستند که در حوزهوحانیت:ر

باشند (فراتی، میکنند و البته، پارسا و اغلب ملبس به کسوت روحانیت احساس میدین را بر دوش خود
).43، ص 1390

سیاستگذاي فرهنگی، تصمیمی است که در قبال یک نیاز فرهنگی اتخاذ سیاستگذاري فرهنگی:
م مشی فقط اتخاذ تصمیم نیست بلکه فرایندي است، شامل تماشود. هرچند باید توجه داشت که خطمی

گردد اقدامات که از زمان احساس نیاز شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از اجراي فرهنگ ختم می
).2، ص1383زاده، (الوانی و شریف

اي است شامل، دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و فرهنگ یا تمدن کلیت درهم تافتهفرهنگ: 
، 1389آورد (نائینی، ون عضوي از جامعه به دست میرسوم و هرگونه توانایی یا عادتی که آدمی همچ

).25ص
نقش نوعی رفتار و عملکرد مبتنی بر یک سري هنجارهاست که جامعه یا یک گروه خاص انتظار نقش:

سازد. متفاوت می» وظیفه«اي است که آن را از به گونه» نقش«انجامش را از فرد دارد. اساساً تعریف 
اي خواهد، چه دستهو کاري است که یک مقام باال انجامش را از فرودست میوظیفه بیشتر دستورالعمل 

انتظار محقق شدن آن را داشته باشند، چه نداشته باشند؛ اما نقش کارکرد و رفتار خاصی است که انتظار 
).46، ص1389فر، انجام آن وجود داشته و زمینه اجتماعی آن مهیا است (باقري

پردازند. و مقاماتی است که افراد در آن شناخته شده و به ایفاي نقش در آنها میجایگاه عناوین جایگاه: 
).113، ص1936مانند جایگاه رهبري، جایگاه ریاست جمهوري، جایگاه وزیر و... (لینتون، 

نقش اشاره به جنبه پویاي یک جایگاه دارد. فرد به لحاظ اجتماعی به یک ارتباط نقش و جایگاه:
کند. فرد هنگامی که ها اشغال میدارد و آن را به واسطه ارتباطش با دیگر جایگاهجایگاه اختصاص 

اند و حقوق و وظایف آن جایگاه را اعمال می کند در حال ایفاي نقش است. نقش و جایگاه جدا نشدنی
. تمایز میان آن ها صرفا جنبه آکادمیک دارد. نقشی بدون جایگاه و یا جایگاهی بدون نقش وجود ندارد

).113، ص1936(لینتون، 
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فصل دوم
ادبیات مروري بر 

تحقیق
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روحانیت1-2
خن گفتن درباره پیامدهاي حضور و نقش روحانیت در قدرت و سیاستگذاري، کاري خطیر است که س

کم و بیش در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشورمان رواج یافته است. شاید روحانیت تنها نهاد یا صنفی در 
باشد که سایر اصناف و نهادهاي مدنی به تمام حرکات و سکناتش توجه کرده و آن را نقد و بررسی ایران 

کنند.می
نخست آنکه روحانی در تمدن نص محور ما، مفسر دین است و طبعا او براي اجراي احکام شریعت تالش 

یر نهادهاي مدنی برخوردار شود و از جایگاه معنوي و برتر از ساکند. از این رو متولی دین قلمداد میمی
است.

اند و فقیهان در دوم آنکه اسالم دینی است سیاسی، فقه و سیاست در اندیشه سیاسی به هم وابسته
شوند.ي امور سیاسی همواره به رهبران قوم تبدیل میگردونه

بی برگزیده سوم آنکه روحانیت پس از ناکامی مشروطه، با روي گردانی از نظریه مشروطیت، رفتاري انقال
، 1390و با ارتجاعی دانستن اصل سلطنت، خواهان سرنگونی آن و استقرار حکومت اسالمی شد (فراتی، 

).16ص 
هاي مسلحانه هاي انقالبی و حتی جنگبسیاري از مخالفان سلطنت پهلوي در دهه چهل شمسی به روش

البی فراگیر در ایران بر پا کنند. این هاي مذهبی، انقروي آوردند؛ اما هیچ یک نتوانستند با حمایت نظریه
چیزي بود که تنها به دست تواناي امام خمینی(ره) و کارگزاري روحانیت میسر شد.

اي که او ارائه کرد در دانش سنتی حوزویان، یعنی فقه بدیل بود. نظریهتئوري امام خمینی در باب نظام بی
رته برداري کرده بود. این نظریه که به والیت ها مهجوریت از آن گاسالمی ریشه داشت و پس از سال

سیاسی فقیهان شهرت داشت، ضمن روي گردانی از نظریه مشروطیت اسالمی عمالً پاي فقیهان را به 
ساخت؛ کرد و ناخواسته تمام روحانیان را با امور حکومتی درگیر میهاي قدرت باز میباالترین الیه

س در رأس امور تمرکز یافته بود و اجرایی شدنش نیازمند استقرار چراکه این نظریه بر حاکمیت اسالم شنا
الشرایط در رأس قدرت و مساعدت روحانیان آگاه و متعهد در ارکان و قاعده هرم قدرت فقیهی جامع

بود. از این دوره به بعد، روحانیان کارکرد جدید بر کارکردهاي سنتی خود افزودند، که آن تصدیگري 
مان).امور سیاسی بود (ه
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ساختار نهاد روحانیت1-1-2
هاي شاید نخستین آسیب در مباحث مربوط به روحانیت، فقدان فهم تاریخ از روحانیت باشد که در تحلیل

کند. نهاد روحانیت ساختار و بینانه میهایی غیر واقععمومی از این نهاد، معموالً ما را دچار پیش داوري
باید از نزدیک آن را تجزیه و تحلیل کرد.کارکردهایی مخصوص به خود دارد که 

بی تردید روحانیت کنونی ریشه در گذشته دارد و به عنوان نهادي فرهنگی و اخالقی همچنان به انجام 
هاي دینی خویش پایبند است. اما امروزه این نهاد هم از نظر معرفتی و هم از نظر طبقاتی دادن رسالت

و با معرفی کارکردهاي جدیدي براي خود از گذشته خویش تغییرات مهمی را پشت سر نهاده است 
فاصله گرفته است. با این همه، به دست دادن تعریف جامعی از روحانیت که تحوالت تاریخی و درون 

نهادي آن را توضیح دهد، بسیار دشوار است.
ه و عمامه به سر امروزه در جامعه ایران، روحانی را به اسامی مختلفی از جمله: آخوند، شیخ، مال، طلب

خوانند. مردم با اطالعاتی که درباره سلسله مراتب درونی روحانیت دارند، آنان را به شناسند و میمی
شناسند و در عنوانی فراگیر همه را االسالم میاهللا و حجتاهللا العظمی، آیتترتیب: مرجع تقلید، آیت

صدا می زنند.» حاج آقا«
دانشمند و پیشواي دینی است و نخستین بار چونان عنوان احترام آمیز آخوند در زبان فارسی به معناي

براي روحانیان آگاه در دوره تیموریان به کار رفت و در دوره صفویه نیز حرمت آن در همان معنا حفظ 
ها نیز شد. البته شد. در عصر قاجاریه کاربرد این کلمه گسترش بیشتري یافت و شامل مدرسان مکتب خانه

اي داشت؛ مثال به مشهورترین فقیه آن دوره، یعنی محمد ب میان عالمان آن روزگار جایگاه ویژهاین لق
گفتند.می» آخوند خراسانی«کاظم خراسانی 

کردند که امروزه این القاب در ضمن در گذشته از القاب دیگري مثل ملّاباشی و صدر نیز استفاده می
کردند که موظف بودند همه صفویان به روحانیان اعطا میکاربردي ندارد. صدر عنوانی دولتی بود که 

امور و نهادهاي مذهبی را زیر نظر خود بگیرند و علما و روحانیان را هدایت و راهنمایی کنند. پس از 
ها، پیش نمازهاي مساجد جامع، قاضیان، االسالمها به نام مدرسان، شیخصدر سلسله مراتبی از روحانی

ها قرار داشت و جزئی از دستگاه حکومتی ار داشت. در واقع صدر در رأس روحانیمتولیان و حافظان قر
).37و36، ص 1390آمد (فراتی، به حساب می

شود:همچنین روحانیت از نظر درجات دانش به سه سطح علمی، مقدمات، سطح و خارج تقسیم می
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و بخشی از فقه و اصول است که الف) دانش مقدمات، شامل مباحثی مانند ادبیات عرب و معانی و بیان 
اي دارد.خصلتی پایه

ب) دانش سطح، مرحله میانی آموزش روحانی است که متون تفصیلی و نیمه اجتهادي در حوزه فقه و 
شود.اصول را شامل می

اشاره به خصلت غیر متنی این مرحله از دانش دارد که در » خارج«ج) درس خارج، مرحله پایانی است. 
هاي صاحب مسلک به نقد و هاي فقها و اصولیه متن خاصی قرائت شود، تمام آرا و دیدگاهآن بدون آنک

شود.بررسی اجتهادي گذارده می
اند و به تدریج به درجاتی مثل مجتهد در فرجام مرحله سوم است که تعداد اندکی به مقام اجتهاد رسیده

شوند.اعلم و مجتهد متجزي تقسیم می
وزشی اهمیت دارد، این است که یادگیري دانش بر اساس اصل آزادي است و طلبه آنچه در این نظام آم

نشیند.کند و پاي درس او میبدون اینکه قانونی او را محدود کند، آزادانه استاد خویش را انتخاب می
دهد که شاگرد وي این دوره پس از طی کردن دوران تحصیل و گذراندن دوره درس، استاد شهادت می

نامند.می1certificateانده است. و این همان چیزي است که امروزه در اروپا آن را را گذر
هاست؛ نظام دهد، همین درجه دانش روحانیهاي علمیه را شکل میآنچه سلسله مراتب قدرت در حوزه

احب ترین افراد حوزه به صنخبه گرایانه دانش در حوزه، گروهی به عنوان مرجع تقلید را به عنوان عالم
).40و39کند (همان: ص نفوذترین حوزویان تبدیل می

ریخت شناسی روحانیت2-1-2
گذشته از تحلیل ساختار درونی روحانیت، باید پرسید که روحانیت کیست و چه کارکردهاي اصیل و 

ر توان از رویکرد نمادگرایانه در تعریف روحانیت بهره جست. دموقعیتی دارد. در پاسخ به این پرسش می
شود؛ یعنی نوع لباسی که بر تن دارد.این رویکرد روحانی به نماد آن شناخته می

همچنان که اذان نماد اسالم، صلیب نشان مسیحیت، و پرچم نماد کشور است، عبا و عمامه نماد روحانیت 
بیان نمایاند، درجه حضور و حیات آن معنا را در جامعه است. نماد عالوه بر اینکه معناي خود را می

کند.می

گواھینامھ١
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هاي نماد است که طبق رویکرد نمادگرایانه، تمایز لباس روحانی از سایر اقشار و بنابر همین کارویژه
توان استثنائاتی براي این رویکرد یافت و نشان داد که یابد. با این همه میاصناف جامعه ضرورت می

غیر عالمان ملبس به این لباس نیز کم عالمان دینی غیرملبس به کسوت روحانیت کم نیستند؛ همچنان که 
ها به هم ریخته نیستند. به ویژه آنکه از انقالب مشروطه به این سو، همسانی بین تیپ اجتماعی روحانی

هاي سیاسی آن روز، لباس را درآوردند و به ها بنابر محدودیتاست. در دوره رضاخان برخی روحانی
اي از درآمدند. در دو دهه اخیر انقالب اسالمی نیز پارهعضویت عدلیه و سایر مراکز علمی و اداري

شماري از افراد ها نیستند. امروزه، تعداد بیمعممان، بنابر دالیل خاصی متلبس به لباس روحانی
کند؛ اما به لحاظ مشی آیند و کسی آنان را به عنوان روحانی خطاب نمیآموخته حوزه به حساب میدانش

ند و به دلیل مراجعه به نص و تعهد به سنت مذهبی حوزه، روحانی قلمداد اعلمی و عملی روحانی
شوند. پس با اندکی تسامح در رویکرد نمادگرایانه، باید آن را به گونه تعریف کنیم که از به هم می

هاي اخیر غفلت نشود و مارا در معرفت به روحانیت، دچار ریختگی تیپ اجتماعی روحانیان در سال
در تعریف علی مطهري از روحانیت، آن را این چنین "اغلب"به همین دلیل با افزودن قید مشکل نکند. 

کنیم:تعریف می
اند و رسالت تبلیغ دین را بر هاي علمیه تحصیل کرده و رشد یافتهروحانیت افرادي هستند که در حوزه«

، 1390(فراتی، » باشندمیکنند و البته، پارسا و اغلب ملبس به کسوت روحانیت دوش خود احساس می
).42ص

با این همه، بسنده کردن به چنین تعریفی ممکن است مارا در فهم ماهیت و هویت صنفی روحانیت به 
خطاي دیداري دچار کند. از این رو، باید بنا به اقتضائات جدیدي که درباره روحانیت شیعی به وجود 

ن دارد فراتر رویم و به مشخصات عینی و کنونی آمده است، در شناخت این صنف از نوع لباسی که بر ت
آن نیز توجه کنیم.

نص گرایی3-1-2
دارد، گسسته نشدن ارتباط او با نص است. مراد از نص در اینجا آنچه همواره روحانی را روحانی نگه می

سه گونه متن است:
نص اول، همان قرآن است که بر پیامبر اسالم نازل شده است؛
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گرامی(ص) و ائمه اطهار(ع) است که به بسط  شرح نص اول قول و فعل  تقریر نبینص دوم، همان 
کند؛پردازد و در آن گشایش ایجاد میمی

نص سوم یا نص فرهنگی، همان دانش مسلمانان است که نزد فقیهان و متکلمان و حکیمان مسلمان شکل 
نص اول و دوم ندارد (فراتی، گرفته است. با این همه، نص فرهنگی مسلمانان حجیتی همچون حجیت

).43، ص1390

خاستگاه اجتماعی روحانیت4-1-2
بدون اینکه بخواهیم وارد این گفتگو شویم که آیا روحانیت، طبقه، سازمان، نهاد یا منزلت و شأن 
اجتماعی است، باید تاکید کنیم که امروزه خاستگاه اجتماعی روحانیت به تبع تحوالت دوره گذار از 

روستایی به شهري تغییر یافته است.شهري 
شدند و میان طبقات خاستند و آنگاه در شهري مستقر میدر گذشته روحانیان بیشتر از روستا برمی

آوردند. تغییرات طبقاتی در آن کم بود و فقط بر اثر باالدست و فرودست جامعه جایی به دست می
آمد. اما امروزه روحانیان در چینش جدید نظام د میعواملی مثل روابط خویشاوندي با طبقات باال، به وجو

اند.طبقاتی، جاي جدیدي پیدا کرده
بدین ترتیب روحانیت کنونی ایران، خواسته یا ناخواسته، با اَسالف خود تفاوت بسیار کرده و در چینش 

ت در جدید نظام طبقاتی جاي جدیدي پیدا کرده است. به ویژه اینکه مشارکت بخشی از نهاد روحانی
ساختار قدرت، به او موقعیت فرادستی بخشیده و او را جزئی از طبقه جدید حاکمان در ایران امروز کرده 

است.

هاي علمیههاي خاص روحانیت و حوزهویژگی5-1-2
ها و مزایاي مخصوصی دارند که در سایر هاي علمیه ویژگیاز دیدگاه شهید مطهري روحانیون و حوزه

مشکل اساسی در "اي با عنوان توان یافت. شهید مطهري در مقالهظیر آن را نمیها، ناصناف و محیط
کند:هاي بیان میهاي خاص روحانیون و حوزهموارد زیر را جزء مهمترین ویژگی"1سازمان روحانیت

هاي علمیه، محیط صفا و صمیمیت و اخالق و معنویت است، و همین روحیه بر افرادي محیط حوزه.1
کنند حکم فرماست.هاي علمیه تحصیل میکه در حوزه

چاپ و منتشر شده است.» مرجعیت و روحانیتبحثي درباره«در کتابي بھ نام ١٣٤١این مقالھ سال ١
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امتیازي که طالب براي یکدیگر قائلند، جز امتیاز علمی و تقوائی نیست. در میان طالب فقیر و غنی، .2
شهري و روستایی، بچه کارگر و تاجرزاده و آقازاده هست، اما در محیط حوزه همه چیز ارزش خود را از 

کند عنوي است که احترام طالب را نسبت به یک فرد جلب میدست میدهد و تنها امتیازات تحصیلی و م
برد.و ارزش او را در نظر آنها باال می

هاي علمیه محیط زهد و قناعت است و از اسراف و عیاشی و مجالس پر خرج، خبري محیط حوزه.3
روند.اند و تحمیلی بر بودجه مردم بشمار نمینیست. در کل طالب مردمی قانع و کم خرج

آمیز است و شاگردان احترام استاد خود را در ط استاد و شاگرد در میان طالب، صمیمی و احترامرواب.4
کنند. حتی بعد از فوت همواره آنها را به نیکی و دعاي خیر یاد حضور و غیاب او با کمال ادب رعایت می

کنند.می
شاگردان است، لذا هاي علمیه چون حق تدریس انحصاري نیست و انتخاب استاد با خوددر حوزه.5

رو تر را تدریس کند. از اینبراي هرکس که استعدادي داشته باشد این امکان میسر است که کتابهاي پایین
خواند، تدریس هم بکند.تواند در عین حال که درس مییک طلبه می

کنند و سپس با یکی ازگیرند، به صورت دقیق مطالعه میطالب درسی را که از استاد فرا می.6
کنند؛ این موضوع باعث کنند و در همان حال دروس دیگر را نیز تدریس میهمدرسهاي خود مباحثه می

شود که طالب در حدود تحصیالت خود، عمیق گردند.می
باشد. بهترین معرف یک هدف طالب دریافت دانشنامه نیست و نمرات استاد معرف مقام شاگرد نمی.7

کال و ایراد او در حوزه تدریس استاد و حوزه تدریس خود او است.طلبه علوم دینی، مجالس مباحثه و اش
کنند و تعیین استاد از آنجا که طالب علوم دینی، مقامات تدریس و استادي را به طور طبیعی طی می.8

هاي علمیه وجود دارد که در انتخابی است و نه انتصابی، لذا یک نوع آزادي و دموکراسی در حوزه
شود.نمیجاهاي دیگر مشاهده 

ها و مزایایی است که در زندگی و طرز تحصیل روحانیون وجود دارد. البته از دیدگاه شهید اینها ویژگی
مطهري نواقص و معایبی هم وجود دارد که باید گفته شود:

نواقص و معایب
سفه یا شوند و در نتیجه ممکن است کسی که استعداد فقاهت یا فلهاي علمیه استعدادیابی نمیطالب حوزه

اي که استعداد دارد بیفتد و استفاده کامل از کالم یا ادبیات یا تاریخ یا تفسیر و غیره دارد، در غیر رشته
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وجودش نشود.
تواند از لباس مخصوص آن در تشکیالت روحانیت ـ بر خالف سایر تشکیالت ـ هر کسی بدون مانع می

روحانی، به منظور استفاده از مزایاي لباس روحانیت از شود که افرادي غیر استفاده کند، لذا بسیار دیده می
گردند.کنند و موجب آبروریزي میاین لباس استفاده می

ها تحصیل شود، اما با متد غلطی، در نتیجه طالب پس از سالهاي علمیه ادبیات عرب خوانده میدر حوزه
توانند با آن گیرند، نه میرب را یاد نمیگیرند خود زبان عادبیات عرب با آنکه قواعد زبان عرب را یاد می

توانند از عربی فصیح استفاده کنند یا به عربی فصیح بنویسند.تکلم کنند و نه می
افراط در مباحثه و شیوع علم اصول در عین اینکه یک نوع قدرت و هوشیاري در اندیشه طالب ایجاد 

ز واقع بینی در مسائل اجتماعی دور کند یک نقص دارد، و آن اینست که طرز تفکر طالب را امی
شود، روش کند، و به واسطه اینکه حتی منطق تعقلی ارسطویی نیز به قدر کافی تحصیل و تدریس نمیمی

شود طالب در ترین عاملی است که سبب میفکري طالب بیشتر جنبه جدلی و بحثی دارد. و این بزرگ
بینی نداشته باشند.مسائل اجتماعی واقع

اي که در رابطه با روحانیت وجود دارد مربوط به بودجه و معاش و نظام مالی ترین نقص و مسئلههمو اما م
).250تا245ق، ص 1398و طرز ارتزاق روحانیون است (مطهري، 

شیوه ارتزاق روحانیون6-1-2
در اینکه معاش روحانیون بهتر است از چه راهی تأمین شود، چند نظر وجود دارد:

خواهد، افراد روحانی باید مانند سایر بعضی این است که روحانیت بودجه مخصوص نمیالف) عقیده 
طبقات مردم کار و شغل و منبع درآمدي از براي خود داشته باشند، و از دسترنج شخصی خود امرار معاش 

نمایند.
شود این عده معتقدند که روحانیت و شئون روحانیت در اسالم یک شغل و حرفه مخصوص نیست که ب

دار براي او بودجه مخصوصی در نظر گرفت، هر کس که قادر است ضمن تأمین امر معاش خود عهده
شئون روحانی بشود حق دارد وارد بشود، در غیر این صورت بهتر اینست که از اول وارد این عرصه نشود.

اشخاصی طهار(ع) استدالل این عده اینست که در صدر اسالم، یعنی زمان رسول اکرم(ص) و زمان ائمه ا
کردند، در کردند، نصیحت و موعظه میعهده داشتند، حالم و حرام تعلیم میبودند که همین وظایف را به

کردند و خودشان حوزة درس داشتند، در عین حال هر کدام از آنها شغل و هاي درس شرکت میحوزه
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ده نشده که رسول خدا یا ائمه اطهار اي براي زندگی داشتند. در کتب حدیث و فقه و تاریخ، هیچ دیحرفه
یک یا چند نفر را دستور داده باشند از همه کارها دست بکشند و منحصراً به مشاغلی که امروز مشاغل 

شود از قبیل افتاء و تدریس و امامت جماعت و وعظ و تبلیغ و غیره بپردازند.روحانی نامیده می
ز راه دیگر تأمین و با این حال متصدي شئون روحانی حقیقت این است که اگر افرادي زندگی خود را ا

توان گفت همه افراد باید بشوند بسیار خوب است، همیشه افراد کمی از این قبیل بوده و هستند، اما نمی
این چنین باشند و در غیر این صورت وارد نشوند، زیرا با تغییراتی که در وضع زندگی مردم نسبت به 

افزون علوم و احتیاجات، ضرورت دارد گروهی همۀ عمر ممحض ا توسعۀ روزصدر اسالم پیدا شده و ب
باشند و براي تحصیل و اداره شئون دینی مردم فعالیت کنند، و ناچار بودجه مخصوصی الزم است که با 

طرز صحیحی در این راه مصرف شود.
قدر ن و دشمنان اسالم اینها و همچنین معاندیها و شبههقدر نبوده، عقیدهدر صدر اسالم احتیاج این

اند. ضرورت دارد همیشه گروهی ممحض براي دفاع از اسالم و جوابگویی به احتیاجات دینی مردم نبوده
بوده باشند. اري انصاف این است که برخی شئون روحانی که فعالً معمول است از قبیل امامت جماعت نه 

هانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و یک شأن مخصوص روحانی است و نه کسی حق دارد آن را ب
خدمتی بکشد و در انتظار موقع نماز بماند و مسجدي برود و برگردد و زینت مجالس ختم باشد و اینها را 

شغل شاغل خود قرار دهد و عمري کل بر اجتماع بوده باشد.
نبوده اکنون هم که به هر حال این جمود فکري است که صرفاً به حکم اینکه یک چیزي در صدر اسالم

کند نباشد. احتیاج و ضرورت ایجاد می
ب) فرض دوم این است که روحانیت بودجه مخصوص خود را از اوقاف و صدقات جاریه استفاده کند.

موقوفاتی که ممکن است یا الزم است در اختیار سازمان روحانیت قرار بگیرد منحصر به موقوفات امالك 
تري هست که شرعاً جایز یا الزم است در اختیار سازمان هاي درشتقمها و رو مدارس نیست، قلم
روحانیت قرار بگیرد.

ج) فرض و صورت دیگر، استفاده از سهم امام(ع)  است. در اسالم طبق نظر شیعه از آیه مبارکه خمس 
شود.چنین قانونی استفاده می

نه و بعضی چیزهاي دیگر که یک پنجم گیرد به غنائم جنگی و معادن و عوائد خالص ساالخمس تعلق می
آنها را هر کسی باید بعد از وضع هزینه شخصی در اختیار دستگاه امامت و رهبري دینی قرار دهد.
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شود که به حسب نظر فقهاي شیعه مصرفش حفظ و ابقاء دین است.نیمی از خمس، سهم امام نامیده می
نقطه قوت و نقطه ضعف شیوه ارتزاق روحانیون

ام به طرزي که االن جاري و معمول است محاسنی دارد و معایبی، حسنش از این جهت است که سهم ام
کنند و اش فقط ایمان و عقیده مردم است. مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمیپشتوانه

ها دست مقامات دولتی نیست. روي همین جهت همواره استقاللشان در برابر دولتعزل و نصبشان به
روند و احیاناً در مواردي، سخت مزاحم ها به شمار میمحفوظ است، قدرتی در برابر قدرت دولت

اند.ها بودهدولت
ها معاضه همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادي با انحراف دولت

روحانیت شیعه نیز همین است، روحانیون کنند و آنها را از پاي درآورند، ولی از طرف دیگر نقطه ضعف 
ها اطاعت کنند اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و شیعه اجبار و الزامی ندارند که از دولت

جاست (مطهري، حسن ظن آنها را حفظ نمایند. غالب مفاسدي که در روحانیت شیعه هست از همین
).256تا250ق، ص1398

هاي علمیهار در حوزهساختار اقتد7-1-2
بخشد، تشکیل محفل درس در سطوح عالی حوزه اما آنچه به یکایک مراجع اقتدار معنوي و اجتماعی می

اند و مقلدان کنند. مراجع از نظر مالی مستقلعلمیه است که طالب و روحانیان بسیاري در آن شرکت می
دو مسئله موجب پیدایش بیوت یا دفاتر کنند. تالقی اینبا ارسال وجوهات شرعی از آنان حمایت می

آیند.هاي قدرت در حوزه علمیه به شمار میترین کانونشود که اصلیمراجع می
تواند به عنوان نهادي غیررسمی بر بیت محلی براي مراجعات دینی مردم و حلقه شاگردان است که می

گفت آنچه امروزه به عنوان روحانیت توانهاي عمومی تاثیر گذارد (همان). بدین ترتیب میسیاستگذاري
شود، چیزي است که به تدریج در جامعه اسالمی ساخته و مستقر شده است و طبعا با سایر شناخته می

دهند و نهادهاي نهادهاي پا برجا و مستقر در جامعه مثل نهادهاي سیاسی که رقابت بر سر قدرت را نظم می
شود، کارکردي متفاوت و متمایز دارد.خدمات مربوط میاقتصادي که به تولید و توزیع کاالها و 
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رسالت روحانیت8-1-2
اند. روحانیت در هاي علمیه از دیر زمان رسالت خود را، فهم دین، ترویج دین و تحکیم دین دانستهحوزه

قدم اول دین شناس است؛ دین شناسی امري گسترده و تخصصی است، به همین دلیل الزم است همانند 
اي به فراگیري آن هاي دیگر عدهتر از بسیاري از تخصصهاي دیگر و البته مهمري از تخصصبسیا

بپردازند و در آن متخصص شوند. فهم معارف، اخالقیات و احکام فردي و اجتماعی دین از حجم 
دار.گسترده منابع دین، باري بس گران و سنگین است؛ آن هم فهمی روشمند و جهت

ها و نیز الگو جات، سخنرانیبالغ دین شناسی به دست آمده، این ابالغ از طریق نوشتهترویج دین یعنی ا
شود.هاي عملی انجام میسازي

تحکیم دین یعنی مراقبت بعد از ابالغ براي اطمینان از تحقق. روحانیت همانند طبیبی است که بعد از ارائه 
کند. با اهتمام بر تحکیم دین است که راهی مینسخه بیمار خود را تا حصول اطمینان از بهبودي کامل هم

).1389شود (پیروزمند، ي دین امکان پذیر میاقامه

فرضیه رابطه روحانیت و دولت اسالمی1-2- 9
اي تحت عنوان رابطه روحانیت و پس از انقالب اسالمی و مستقر شدن حکومت اسالمی در ایران، فرضیه

این فرضیه روحانیت سه وظیفه در قبال دولت اسالمی دارد:باشد که بنا بهدولت اسالمی مطرح می
یک. ارائه الگوي جامعه پردازي اسالمی: دستیابی به تمدن اسالمی و حفظ اسالمیت دولت و حاکمیت، 
مشروط به در اختیار داشتن الگوي اسالمی اداره جامعه است؛ این مهم به ارائه یا رعایت موارد زیر از 

دارد.سوي روحانیت احتیاج 
تبیین و تفسیر ایدئولوژي انقالب-
تبیین رابطه دین و سیاست-
تعیین قوانین و معیارهاي زندگی بشر توسط شرع-
پاسخگویی به سواالت مربوط به اقتصاد و سیاست اسالمی و روابط اجتماعی در اسالم-
چگونگی قرار گرفتن عدالت به عنوان معیار اداره کشور-
ندسی فرهنگی کشورمشارکت در مهندسی فرهنگ و مه-
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دو. مسئولیت پذیري اجتماعی و سازمانی: عالوه بر اندیشه ورزي، مشارکت در اداره دولت نیز از دیگر 
هاي روحانیت است. این امر مستلزم رعایت موارد زیر است.ماموریت

همکاري مخلصانه و متواضعانه با نظام اسالمی-
ایی که بنا بر قانون اساسی متصدي آن باید روحانی هپرورش نیروي انسانی قابل براي پذیرش مسئولیت-

هایی همچون، والیت فقیه، شوراي مسئولیتنماید؛باشد یا شأن روحانیت پذیرش آنها را ایجاب می
وزارت اطالعات، نهادهاي نگهبان، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه،

نمایندگی رهبري در دانشگاهها و ... .
ها عالوه بر حفظ و ارتقاي دیانت افراد در سازمان.نت از اسالمیت نهادها و سازمانصیا-

سه. حمایت، هدایت و نظارت بر دولت: عالوه بر نظریه پردازي و مسئولیت پذیري، الزم است تا همچون 
و چشم بینا به دولت اسالمی نظاره کند و در جاي خود حمایت کند و در جاي خود نسبت به اشتباهات 

انحرافات هشدار دهد. البته این امر منوط به موارد زیر است:
حفظ اعتماد مردم به نظام اسالمی-
هاعدم انعطاف نسبت به اصول، مبانی و ارزش-
رعایت متانت، استقالل، صراحت و پرهیز از هیجان زدگی در بیان نظرات نسبت به مسائل مهم جامعه-
مراقبت بر حفظ پایگاه مردمی روحانیت-
ترش هماهنگی، مهربانی، تفاهم.گس-

دار خواهد شد و حق به هر میزان روحانیت در انجام این وظایف کوتاهی نماید، اسالمیت نظام خدشه
نماید و در مقابل به هر میزان در انجام این وظایف توفیق یابد، اسالمیت نظام انتخاب را از خود سلب می

).1389حق انتقاد و اعتراض دارد (پیروزمند، هاي بعدي یابد و در مقابل کوتاهیتضمین می

مفهوم و ماهیت فرهنگ2-2
معناي لغوي فرهنگ1-2-2

اي دور و دراز دارد و ردپاي آن را در اکثر متون نظم و نثر فارسی اي فارسی است، که پیشینهفرهنگ واژه
، »بر«، »باال«، »جلو«به معنی » فر«اند. دانسته» هنگ«و » فر«توان یافت. این واژه را مرکب از دو جزء می

اند. و... معنا نموده» بزرگی«، »درخشندگی«، »شکوه«و... آمده است و به عنوان اسم نیز آن را » پیش«
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و... گرفته شده است. از این ریشه » قدرت«، »زور«، »کشیدن«به معنی » ثنگ «نیز از ریشه اوستایی » هنگ«
بیرون «به معناي » انجیدن«و » هیختن«و » هنجیدن«، »و آهنگقصد «به معناي » هنگ«هاي فارسی واژه

و » فرهیختن«، »فرهختن«نیز » فر«ها با پیشوند نیز ساخته شده است. ترکیب این واژه» برآوردن«و » کشیدن
دهد. بر این مبنا از نظر به دست می» تأدیب«و » ادب آموختن«، »تربیت کردن«را به معناي » فرنجیدن«

معنی نمود، که تلویحا سیر » بیرون کشیدن«و » کشیدن به سوي باال«ي فرهنگ را ن واژهتوالغوي می
).26، ص 1389رساند (نائینی، کمالی و رستن و رستاندن از جهل و تاریکی را نیز می

تاریخچۀ مفهوم فرهنگ2-2-2
صل به معناي کالسیک التین است که در ا-، از زبان کالسیک و شاید زبان پیش1منشأ واژة فرهنگ

Horticulture(کشاورزي) و Agricultureهايکشت و کار یا پرورش است. این معنا هنوز در واژه

(پرورش Crlture Beeهاي تازه، مانند (آیین) پابرجاست و در صورتCultusو Cult(باغداري)، 
Bacillus Culture(کشت مروارید)، و Pearl Cultur(کشت صدف)، Oyster Cultureزنبور) 

،1750کولتور در مورد جوامع بشري از حدود سال رود. واژة(کشت باسیل)، به همان معنا به کار می
نخستین بار در زبان آلمانی به این معنا به کار رفته است.

(شهر Civiizationهاي رومیک و زبان انگلیسی در آغاز جنب و جوش خود تا دیر زمانی واژة زبان
بردند و مرادشان از آن پرورش، بهسازي، بهبودبخشی یا به کار میCultureمدن) را به جاي آیینی یا ت

گردد، به باز میCivis ،Civitas ،Civiisهاي التینی به واژهCiviizationپیشرفت اجتماعی بود. 
اي عۀ قبیله، که یک دولت سازمان یافته را در برابر جام(Urban)» شهري«و (Political)» سیاسی«معناي 

رسد که ساختۀ دوران در التین کالسیک وجود ندارد و به نظر میCiviizationدهد. واژة قرار می
به معناي آراسته شدن به Civiiserنوزایش (رنسانس) باشد، و چه بسا فرانسوي است و برگرفته از فعل 

آداب و ادب مردم شهرنشین.
شود. وي در کتاب چنان که اشاره شد، با تیلور آغاز میآن،کاربرد دقیق مفهوم فرهنگ همراه با تعریف 

منتشر کرد، در مواردي از اصطالح 1856هایی دربارة تاریخ آغازین بشر و توسعۀ تمدن، که در پژوهش
فرهنگ استفاده کرده است، اما بیشتر از اصطالح تمدن به جاي فرهنگ استفاده کرده است. وي در سال 

١ Cultire
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را بر کتاب اصلی خود گذاشت و در اولین جملۀ آن اولین تعریف رسمی و 1ایینام فرهنگ ابتد1871
توان زادسال این مفهوم علمی دانست، اگر چه زمینۀ آن در آشکار فرهنگ را ارائه داد. این تاریخ را می

زبان آلمانی بیش از آن فراهم شده بود.
ها آن را پذیرفتند. این دتر از انگلیسیها زومفهوم تیلوري فرهنگ بسیار کند رواج یافت و آمریکایی

هاي راه یافت، حال آن که در واژه نامه2به واژة نامه وبستر1929مفهوم از واژة کولتور، نخستین بار در 
هاي توانستند با مفهومشود. دانشوران بریتانیایی تا جایی که میدیده می1947عمومی انگلیسی در 

ایستادگی Cultureرا بیان کنند بیش از آمریکائیان در برابر کاربرد مقصود خود» 4تمدن«یا » 3جامعه«
برند.را به کار می» 5شناسی اجتماعیانسان«سان، در بریتانیا اصطالح کردند. بدینمی

در مورد پذیرش واژة کولتور در معناي تازه، فرانسه از انگلستان نیز بیشتر ایستادگی کرده است. در زبان 
را با مایۀ معنائی که از پیشرفت و شهري شدن در خود دارد، از کولتور Civiizationم فرانسه هنوز ه

در فرانسۀ امروز، به همان اندازة روزگار » 6اجتماعی«دانند و در بسیاري موارد واژة مبهم رستاتر می
رود.دورکهایم به جاي هر دو مفهوم اجتماعی و فرهنگی به کار می

طالح فرهنگ (کولتور) جهانگیر شده و معناي آن تمامی فهم انسان را در بر بیرون از این دو کشور اص
هاي اسالوي، در اسکاندیناوي، هلند و آمریکاي التین گیرد. این اصطالح در روسیه و دیگر سرزمینمی

).44تا 39، ص 1384همان قدر رواج یافته است که در آلمان و ایاالت متحده (ابوالقاسمی، 
) آمده است، هیچ 1379ي عالمه محمدتقی جعفري(»فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو«تاب آنچان که در ک

ي مفهوم و ماهیت فرهنگ هاي لغت، تعریف خاص و مشخصی دربارهها و کتابالمعارفیک از دایره
نظران براي شناخت ماهیت فرهنگ، اهمیتی اند. این سکوت نه از آن جهت است که صاحبارائه نکرده
هاي فرهنگ است. در بخش دیگري از تر ناشی از تنوع بسیار عناصر و پدیدهند، بلکه بیشاقایل نبوده

ي متجانس نیست و بر یک واقعیت مفرد داللت خوانیم که چون فرهنگ از یک مقولههمین کتاب می
گیرد از جمله: عقاید، عواطف، کند، بلکه تعداد زیادي از عناصر را در سطوح مختلف در بر مینمی

١ Primitive Cultur
٢ Webste
٣ Society
٤ Civilization
٥ Social Anthropology
٦ Social
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ها. بنابراین تعاریف متعددي براي آن نقل شده است.ها، کردارها، تمایالت و اندوختهها، هدفزشار
شود؛ هاي گوناگونی که از فرهنگ وجود دارد به اندازه کافی از آن ابهام زدایی نمیي تعریفبا همه

گنجانیدن آن در قالب اي عمیق و وسیع است که ي فرهنگ به اندازهي مفهومی واژهچراکه ابعاد و دامنه
هاي ها و گفتهها ناممکن بوده و با مراجعه به نوشتهتعریفی مشخص و محدود، تقریبا در تمام زبان

» فرهنگ«توان صدها توصیف و تعریف از هاي مختلف میها و گرایشها و رشتهنظران در زبانصاحب
خصایل، هنجارها، ادبیات و هنر، معماري، ها، ها و اعتقادات و باورها گرفته، تا منشیافت که از ارزش

گیرند، در حالی که هیچ کدام جامع و مانع نیستند. از همین روي ها را در بر میها و اسطورهها، افسانهآیین
آید و اي دارد که به اسارت کلمه درنمینویسد فرهنگ آنچنان گستره) می1382است که فیروز راد (

تر شویم، به نوعی از آن دروتر ابعادي دارد که هرچه به آن نزدیک» عرفان«ي تعریف ناپذیر مانند واژه
ایم.شده

تعاریف اصطالحی فرهنگ3-2-2
ي معنایی فرهنگ بسیار گسترده است و رجوع به کتب لغت براي  شناساسازي مفهوم از آنجا که حوزه

شناسان، شناسان، مردمجامعهاین واژه کافی نیست و همچنین علماي مذهبی، فالسفه، ادبا، هنرمندان،
ریزان و... آن را در معانی متفاوتی به اقتصاددانان، متخصصان ارتباطات و تبلیغات، سیاستمداران، برنامه

اند، تعاریف اصطالحی متنوع و مختلفی از فرهنگ شکل گرفته است.کار برده و بر تعریفی اجماع نداشته
ها براي فرهنگ وجود دارد. در یک سو تعریف از تعریفشناسی طیف وسیعیدر مردم شناسی و جامعه

اند و در گرفته» سبک زندگی«شناسان کالسیک وجود دارد که فرهنگ را در معناي وسیعی معادل انسان
دانند. ها میها و ارزشاي از اندیشهقرار دارند که فرهنگ را مجموعه2و پارسونز1کروبرطرف دیگر،

هاي حرکتی، انبوه واکنش«فرهنگ را » انسان شناسی«عروف خود موسوم به آلفرد کروبر در کتاب م
ها را ها و ارزشکند. و اندیشهتعریف می» هاها و رفتار ناشی از آنها و ارزشاکتسابی، فنون، اندیشه

از از فرهنگ یکی 3). اما با این همه تعریف ادوارد بی. تایلور1375داند. (چلبی، ي اصلی فرهنگ میهسته
اي فرهنگ یا تمدن کلیت درهم تافته«ها در مردم شناسی است. در تعریف او ترین تعریفشدهشناخته

١ Alfred Louis Kroeber
٢ Talcott Parsons
٣ Edvard Barent Taylor
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است شامل، دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی یا عادتی که آدمی 
».آوردهمچون عضوي از جامعه به دست می

سیر تحول مفهومی فرهنگ4-2-2
طی صدها سالی که از » فرهنگ«گوید: واژة در خصوص تحول مفهوم فرهنگ می» 1ایجدیک هبد«

به عنوان یک » Culture«گذرد معانی کامالً متفاوت و گاه متضادي یافته است. حتی کاربرد آن می
هاي میکروسکپی) و هم به یک وارهاصطالح علمی، هم به یک فرایند اشاره دارد (رشد مصنوعی اندام

اند). از اواخر سدة هجدهم به طور خاص روشنفکران هایی که به این شکل تولید شدهوارهاندام«محصول 
هاي ادبی از این اصطالح براي توجه انتقادي به طیفی از مسائل جنجال برانگیز انگلیسی و شخصیت

لق جامعۀ ، تأثیر در شرایط انسانی، مکانیزاسیون، تقسیم کار و خ»کیفیت زندگی«کردند. استفاده می
» فرهنگ و جامعه«آن را مناظره در باب 2گنجند که ریموند ویلیاماي همه در چارچوب بزرگتري میتوده

گوید:ها، درباره تعاریف فرهنگ مینامد. وي پس از بیان برخی از دیدگاهمی
یک و نخستین تعریف ـ که احتماالً براي خواننده آشناترین تعریف است ـ اساساً تعریفی است کالس

بهترین «شوند؛ کارانه. در این تعریف فرهنگ به عنوان مالك فضیلت و زیبایی شناختی معرفی میمحافظه
زیبایی شناختی (اپرا، باله، نمایشنامه، » کالسیک«هاي بر ستایش از صورت» ها و گفتارهاي جهاناندیشه

گیرد، ریشه در میم پیآن را در قرن هیجده» ویلیام«ادبیات، هنر) متکی است. تعریف دوم که 
شیوة خاص زندگی که معانی و ارزش هاي «شناسی داشت. در اینجا اصطالح فرهنگ اشاره دارد به انسان

سازد. تحلیل فرهنگ از منظر خاصی را نه تنها در هنر و فراگیري، بلکه در نهادها و رفتار عادي متجلی می
ک شیوة خاص زندگی، یک فرهنگ خاص، به هایی است که در یچنین تعریفی توضیح معانی و ارزش

شود و به بیان تی. اس. تر را شامل میطور صریح یا ضمنی وجود دارد، این تعریف به وضوح طیفی وسیع
:3الیوت

رانی، دوانی، مسابقۀ کرجیگیرد) مسابقۀ اسبهاي شاخص یک قوم (را در بر میهمۀ عالیق و فعالیت«... 
، 4دوانی، میزبانی پیس بال، تخته دارت، پنیر ونسلی دیلجام، مسابقۀ سگاوت، مسابقۀ نهایی12مراسم 

١ Dick Hebdige
٢ Raymond william
٣ Thomas stearns Eliot
٤ Wensleydale Cheese
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...».کلم پخته قطعه قطعه شده، ترشی چغندر، کلیساهاي گوتیک قرن نوزدهم، موسیقی الگار، 
دارد:در جاي دیگر ویلیام چنین عنوان می

ا روش ایجاد مقیاس نیست، ها یها و معانی خاص، به طور خاص، مقایسۀ ارزشمنظور از مطالعۀ ارزش
یا علل عامی کشف شوند که تحوالت » روندها«ها، هاي تغییر آنبلکه هدف آن است که با مطالعۀ شیوه
توان فهمید.ها بهتر میکلی اجتماعی و تاریخی را با کمک آن

د. این کنتري را از روابط میان فرهنگ و جامعه پیشنهاد میبندي کالً وسیعبنابراین ویلیام صورت
هاي تاریخ را کشف کند؛ کوشد بنیانمی» ها و معانی خاصارزش«بندي جدید از طریق تحلیل صورت

اند. قرار گرفته» زندگی روزمره«وسیع اجتماعی را که پشت ظواهر آشکار » روندهاي«و » علل عام«یعنی 
)67تا 40، ص1384(ابوالقاسمی، 

تعاریف فرهنگ5-2-2
مورد 250ز نظر علمی، تعاریف بسیاري شده است تا جایی که شمار آنها به بیش از دربارة واژة فرهنگ ا

ها خواهیم پرداخت.) که در این نوشتار تنها به تعداد از آن146، ص 1366رسد (محسنی، می
ها، عقاید، فرهنگ شیوة زندگی یک ملت است که الگوهاي قراردادي از تفکر و رفتار شامل ارزش«

هاي اقتصادي و امثال آن را که از طریق یادگیري و نه هاي سیاسی، فعالیتسازمانمقررات، سلوك،
فرهنگ مجموعه آداب و رسوم، ». «گیردشود در بر میتوارث زیستی از نسلی به نسل دیگر منتقل می

گیرند و با آن زندگی ها و رفتارهایی است که آدمیان در زندگی روزمره به کار میارزشاعتقادات،
در سنت انگلیسی ـ فرانسوي، ». توان شیوه و راه زندگی یک جامعه دانستفرهنگ را می». «کنندیم

شناسانۀ فرهنگ توجه دارد رود. تیلور که به مفهوم انسانمفهوم فرهنگ اغلب مترادف با تمدن به کار می
ها، اعتقادات، دانستنیاي پیچیده ازفرهنگ یا تمدن عبارت است از مجموعه«دهد: تعریف زیر را ارائه می

ادوارد ». «هنرها، اخالقیات، قوانین و رسوم و هر توانایی دیگر و عاداتی که افراد به عنوان جامعه دارند
به زعم او ». داندهاي متکی بر ضمیر ناخودآگاه میسیستم رفتارها و حالت«فرهنگ را عبارت از » 1ساپیر

ی رفتار است که به وسیلۀ همه یا اکثر اعضاي گروه، هاي اجتماعفرهنگ یک گروه، ابداع تمام مدل
رود.شود و براي بیان بعضی از صور رفتارهاي اختصاصی به کار میعملی می

١ Edward Sapir
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آورد که این تعریف این امکان را فراهم می». داندبخش انسان شناختۀ محیط می«فرهنگ را » 1هرسکویتز«
ها، سازي، هنجارها، نقشیانه) و فرهنگ ذهنی (مقولهدربارة فرهنگ عینی (صندلی، ابزارها، هواپیما، را

ها) صحبت کرد.ارزش
» 3هافستد». «هاي تقویت شده استاي از برنامهفرهنگ دسته«کند: فرهنگ را چنین تعریف می» 2اسکینر«

نیز دو تعریف از فرهنگ ارائه داده است که عبارتند از: 
است.» افزار ذهنفرهنگ نرم«و » کندتار را کنترل میفرهنگ مانند یک برنامۀ کامپیوتري است که رف«

شناس برجستۀ انگلیسی میالدي از سوي انسان19شود، در قرن آنچه تعریف کالسیک فرهنگ خوانده می
منتشر گردید، مطرح 1781ادوارد برنت تیلور در نخستین جمله از کتاب وي فرهنگ ابتدایی که به سال 

ها ت که شامل معرفت، اعتقاد، هنر، اخالقیات، قانون، آداب و همۀ تواناییفرهنگ آن کل تألیفی اس«شد: 
».شودو عادات مکتب انسان به مثابه یک عضو جامعه می

، براي توضیح بیشتر در این مورد نوشت که فرهنگ با 1881شناسی، در سال تیلور در کتاب خود، انسان
شناسان خدمت کرد. تحقیقات سال به انسان50حدود چنین تعریفی فقط متعلق به انسان است. این تعریف 

فقط شش تعریف دیگر به تعریف تیلور اضافه 1920دهد که تا سال نشان می5و کالید کلوکون4کروبر
شد.

هایی هایی از خصلتواژة فرهنگ را براي مشخص کردن مجموعه1910شناسان آمریکایی تا سال انسان
فرهنگ را به معناي الگویی 6، روت بندیکت1920بردند. در دهۀ به کار میاي هستند که ویژة جوامع قبیله

یابد و آنها را از سایر آدمیان هاي گروهی از مردم جریان میاز تفکر و عمل گرفت که در خالل فعالیت
هاي اخیر، فرهنگ اصطالحی شده است براي توصیف آن حالت متمایز انسان که سازد. در سالمتمایز می

شناسان بر این نکته توافق دارند که فرهنگ شامل کند. همۀ انساننسبت به محیط سازگار میاو را
رفتارهاي مکتسب و آموخته است، نه الگوهاي رفتاري موروثی (غرایز).

در این تعاریف مفهوم فرهنگ از زوایاي گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. تنوع و گستردگی 

١ John Herskovits
٢ Burrhus Frederic Skinner
٣ Gerard Hendrik Hofstede
٤ Alfred Louis Kroeber
٥ Clyde Kluckhohn
٦ Ruth Fulton Benedict
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وضوع در سطح جهانی دارد.تعاریف، نشان از اهمیت م
برخی دیگر از تعاریف فرهنگ عبارتند از:

اي است مشتمل بر معارف، معتقدات، . فرهنگ یا تمدن به مفهوم قوم نگاري عام خود، مجموعۀ پیچیده1
نماید ها و عاداتی که بشر به عنوان عضوي از جامعه اخذ میهنر، حقوق، اخالق، رسوم و تمامی توانایی

ارنت تایلور).(ادوارد ب
تواند جدا از فرهنگ و جامعه زندگی کند و فرهنگ و جامعه، فقط در شخصیت و رفتار فرد . فرد نمی2

کند.واقعیت پیدا می
. فرهنگ:3

ها است.الف) محصول ویژة کنش متقابل اجتماعی انسان
ند.کهاي قابل قبولی براي رفع حوائج زیستی و اجتماعی فراهم میب) مجموعه نقشینه

شود.ج) تراکمی است، زیرا در جامعۀ معین نسل به نسل منتقل می
ها با معناست.د) به علت کیفیت نمادي خود براي انسان

گیرد.هـ) هر انسان در جریان تکامل خود در یک جامعۀ خاص آن را فرا می
و) عامل اساسی و تعیین کنندة شخصیت است.

دارد اما خود مستقل از فرد یا گروه است (مریل).ز) وجودش به تداوم کارکرد جامعه بستگی
آلیزه) شناخت، عمل و اعتقاد و همچنین هاي آرمانی (ایده. فرهنگ عبارت است از یک نظام شیوه4

کنند (گرین).آورند و حفظ میمصنوعاتی که آن شناخت و عمل به وجود می
هاي مردم و همچنین تثبیت و ا و عاطفههها، اندیشه. فرهنگ عبارت است از مجموعۀ عادات، دانسته5

اي که زندگی هادر فنون تولید و خدمات روزمره، در سطوح آموزشی و نهادهاي اجتماعیمادیت این
کنند، در دستاوردهاي علمی و فنی، در آثار هنري و ادبی، فرهنگ و در شرایط اجتماعی را تنظیم می

گیرد (د. چسنوکوف).تاریخی شکل می
جموعۀ دانش و افکار و آراي اخالقی و قوانین و مقررات و سایر عاداتی است که انسان به . فرهنگ م6

کند (ساموئل کنیگ).عنوان عضو یک جامعه کسب می
. فرهنگ مجموعه مساعی بشر جهت تطابق با محیط و اصالح امور زندگی است (ساموئل کنیگ).7
.. فرهنگ محصول آگاهی اجتماعی اناسن است (افالطون)8
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. فرهنگ، فکر اجتماعی است (افالطون).9
هاي اي از وسایل و کاالهاي مصرفی، ویژگی. فرهنگ به سادگی عبارت است از کلیت یک پارچه10

ها، باورها و رسوم بشري (مالینوفسکی).هاي اجتماعی گوناگون، تصورات، پیشهاساسی گروه
ه با یکدیگر همبستگی دارند (ویلی).. فرهنگ، نظامی است از الگوهاي عادتی و پاسخگویی ک11
. فرهنگ ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسیلۀ اعضاي جامعۀ معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل 12
شود و میان افراد مشترك است (رالف لینتون).می
، ادب، ترین معناي آن مانند زبان، زناشاویی، نظام مالکیتهاي اجتماعی به گسترده. تمام واقعیت13

رود (کالرك ویسلر).مصنوعات، هنر و مانند آن... جزء فرهنگ به شمار می
ها مشترك است و از نسلی توان شامل رفتارهایی دانست که در میان گروهی از انسان. فرهنگ را می14

پذیرد (فرانتس بوآس).اي انتقال میاي به جامعهبه نسلی و از جامعه
مت از محیط دانست که آفریده دست انسان است (کالکن).توان آن قس. فرهنگ را می15
. فرهنگ راه و روش زندگی یک قوم است (هرسکویتس).16
هاي رفتار عادتی مشترك در یک گروه اجتماعی یا جامعه است و از عوامل مادي و . فرهنگ صورت17

غیرمادي ساخته شده است (یانگ).
ملت است (کالرك ویسلر).. فرهنگ شامل کلیۀ مظاهر و شئون حیات یک18
. فرهنگ، عبارت است از : رسوم، اطالعات و تخصص، زندگی خانوادگی و اجتماعی در زمان صلح 19

باشد (گوستاوکلم).و جنگ، مذهب و علم و هنر می
اند . استعداد و فرهنگ عالئم تشخص امروزي هستند که جاي اصالت و ثروت خانوادگی را گرفته20

(اسکالسکی).
گرا است بدین خاطر گوییم که فرهنگ انسانگراست. وقتی میگرا و هم جامعفرهنگ هم انسان. 21

دهد و جامعیت آن نیز بدین سبب است که از همه نوع است که انسان محور و مدار آن را تشکیل می
گردد (ادیشه شیا).ها و گوناگونی تشکیل میویژگی

دهم که بر اثر وزش ام بوزد، ولی اجازه نمیانه در اطراف خانه. مایلم نسیم فرهنگ تمام کشورها، آزاد22
چنین نسیمی از پاي کنده شوم (مهاتما گاندي).

. فرهنگ یک ملت به مثابه تجسد مذهب آن ملت است (تی. اس. الیوت).23
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. فرهنگ عبارت است از شیوة زندگی یک قوم شامل الگوهاي مرسوم تفکر و رفتار، دربردارندة 24
ها، اعتقادات، قوانین، احکام، رفتار، سازمان سیاسی، فعالیت اقتصادي و هر چیز دیگري که از طریق ارزش

یادگیري، نه توارث زیستی، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است (الوین هاچ).
ته و در میان همۀ جوامع به عنوان کیفیت یا شیوة بایس» فرهنگ«. وجود تکامل انسانی در معناي حقیقی 25

یا شایسته حیات بشري تضمین شده است (محمد تقی جعفري).
هاي حیات مادي و . فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوة بایسته و یا شایسته براي آن دسته از فعالیت26

تکاملی باشد » حیات معقول«ها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شدة آنان در معنوي انسان
جعفري).(محمد تقی 

».امام علی (ع)«. هیچ زیوري چون فرهنگ نیست 27
».امام علی (ع)«ترین چیزي که پدران براي فرزندان باز گذارند فرهنگ است . پسندیده28
».امام علی (ع)«. هر چیز وابسته به خرد و خرد نیازمند به فرهنگ است 29
اختراع و اکتشاف انسانی و نتایج گرفته شده . فرهنگ نتیجۀ تجربۀ اجتماعی بوده و به مقدار و تشکیل 30

هاي مداوم انسان براي شود که در دورة تالشکند و شامل ابزار و مصنوعاتی میاز آن کوشش، اشاره می
)67-60، صص 1384اند (ادوار ریوتر)، (ابوالقاسمی، از بین بردن نیازهاي خود تکامل یافته

ري فرهنگیاهمیت تعریف فرهنگ در سیاستگذا6-2-2
، اندیشمند نامدار انگلیسی، جزء دو 1سیر تاریخی تکامل تعریف واژة فرهنگ که به قول ریموند ویلیامز

ترین معنا را دارد، را به استناد مطالعات متعدد پژوهشگران اي در زبان انگلیسی است که پیچیدهسه کلمه
گذاران ر این است که تعریف سیاستتوان بررسی نمود. اهمیت تعریف مبنا از فرهنگ داین حوزه می

ها دارد. اگر تعریفی گسترده از امور عمومی از فرهنگ، تأثیري مستقیم بر تدوین و اجراي سیاست
هاي دولتی را تري از فعالیتهاي گستردهشود حوزهگذار ناچار میفرهنگ، مورد نظر باشد طبیعتاً سیاست

گرایانه و گذار با رویکردي تقلیل، اگر سیاستبا عنوان سیاست فرهنگی پوشش دهد. در مقابل
ها و نگر، فرهنگ را تنها، به عرصۀ کاالها و خدمات فرهنگی محدود نماید بدیهی است که برنامهمحدود

رو شناخت و تفکیک این دو دیدگاه وظایف فرهنگی دولتی نیز در همین حد تحدید خواهد شد. از این
ی و تعیین چارچوب موضوعی براي آن خواهد نمود. در این گذاري فرهنگکمک بسیاري در سیاست

١ Raymond william
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شود.گذاران فرهنگی اشاره میخصوص به ارائۀ دو دیدگاه مطرح نزد سیاست
دو نگاه سنتی و نگاه «ها به فرهنگ بر پایه سیر تکامل مفهوم فرهنگ که آن را به بندي نگاهالف. دسته

). در نگاه نخست یا نگاه سنّتی، فرهنگ در حیطۀ 23و 22، صص 1381کند (اشتریان، تفکیک می» مدرن
شود. بر این اي شمرده میگرا و تودهگراست و حیطۀ مصرف، اکثریتگرا و تَبع آن اقلیتتولید، نخبه

ها تعریف اساس، فرهنگ به مثابه میراث فرهنگی و روشی براي توسعه هنر و شناسایی آن حفظ یادمان
نگاه مدرن، فرهنگ، روش زندگی روزمرة افراد و تعامل آنان با یکدیگر در شود. اما در نگاه دوم یامی

گیرد ها، باورها و هنجارهاست. لذا در این رویکرد، فرهنگ، کلّ جامعه را دربر میچارچوب نظام ارزش
طلبد. هاي متنوع اجتماعی را میاي مرتبط به حوزهگذاري فرهنگی چندرشتهو سیاست

هایی متناظر براي بندي فرهنگ به دو حوزة مفهومی کالن و خرد، چارچوبقسیمب. دیدگاه دوم با ت
) که عبارتند از: 24-4، صص 1379دهد (اجاللی، گذاري را ارائه میسیاست

گیرد:. مفهوم عام و کالن فرهنگ که در سه دسته اصلی زیر قرار می1ب ـ 
شناسی و گ در علوم اجتماعی (انسان) فرهن2) فرهنگ در زبان روزمره یا تعریف عام فرهنگ؛ 1

فرهنگ، متشکل از الگوهاي صریح یا ضمنی رفتار «شناسان، گونه که مثالً نزد مردمشناسی) آنجامعه
هاي مشخص گروههاي انسانی یافتهگیرندة دستشود و دربرنمادها کسب و منتقل میاست که به واسطه

هاي همراه آن هاي سنتی، و ارزشفرهنگ، اندیشهو تجسم آنها در مصنوعات آنهاست. هسته مرکزي
هاي ارزشی با جنبه گیرياي است از سه نظام جهتفرهنگ مجموعه«شناسان، و یا نزد جامعه» است

) مفهوم فلسفی ـ انسانی فرهنگ و فرهنگ در اسناد یونسکو 3) و 17، ص 1379(اجاللی، » بخشیوحدت
هاي فرهنگی را شالوده هویت«داند که هایی میها و مهارتنشها، دااي از ارزشکه فرهنگ را مجموعه

دهند تا با هاي خلّاقی هستند که به افراد این توانایی را میدهند و معرّف دیدگاهها و انرژيتشکیل می
هاي خود را غنا بخشیده و تجدید منظور برقراري صلح و توسعه انسانی هویتها و بهارتباط با سایر فرهنگ

هاي متمایز معنوي، مادي، فکري و احساسی اي از ویژگیبه عبارت دیگر فرهنگ به عنوان مجموعهکند. 
هاي زندگی فردي و اجتماعی، هاي اجتماعی است که در هنر و ادبیات شیوهدر جامعه و در میان گروه

هاي ی سیاستاین تعریف متناسب با نتایج کنفرانس جهان». شودنظام ارزشی، سنتها و باورها متجلی می
فرهنگی، کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه نیز هست.

گذاران فرهنگی معتقد به این باشند که با توجه به بدیهی است که در این میان، برخی از سیاست
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گذاراي به تعریف فرهنگ نباید وقت را در سیاستگوناگونی و تفاوت در مبانی و تعاریف فرهنگ،
ختالف خواهد بود بلکه باید کوشید تحلیلی عینی از مسأله فرهنگ ارائه صرف نمود زیرا همیشه محل ا

تر رو مفهوم خاصِ فرهنگ، عملیاتیشود و ابزارهاي الزم براي توسعه آن بکار گرفته شوند. از همین
شود.تعریف می

) روش مفهومی که فرهنگ را با1شود: . مفهوم خاص یا خُرد فرهنگ که به دو روش تعریف می2ب ـ 
اوقات فراغت، زندگی فرهنگی، خالقیت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حقوق «استفاده از مفاهیمی چون 

تثبیت و گیري ،پردازد که در شکلهایی میدهد. این دیدگاه به مصادیق عام فعالیتتوضیح می» فرهنگی
ها به تعیین فعالیتها) کهبندي فعالیت) روش آماري (طبقه2انتقال فرهنگ نقش دارند نظیر گردشگري؛ 

هاي معتبر پردازد که به طور معمول در کشورهاي مختلف دنیا یا در سازمانیا خدمات فرهنگی معینی می
هاي مختلفی در قالب این بنديشود. طبقهریزي میگذاري و برنامهالمللی در مورد آنها سیاستبین

است که توسط » ریزي فرهنگیماري براي برنامهنظام آ«اند که یکی از اولین موارد آن فهرست ارائه شده
اي کوتاه به رئؤس این فهرست به ان.تی. ماتیو در کتابی به همین نام انتشار یافته است. براي اشاره

شود. این فهرست شود اکتفا مینامیده میUFCSچارچوب یونسکو براي آمار فرهنگی که اصطالحاً 
هنرهاي چاپی و ادبیات، موسیقی، هنرهاي اجرایی (نمایش)،میراث فرهنگی، مطالب«هایی نظیر حوزه

ها و هاي اجتماعی و فرهنگی، ورزشبصري (تجسمی)، سینما و عکاسی، رادیو و تلوزیون، فعالیت
بندي نموده را در یازده مقوله دسته» هاي، طبیعت و محیط زیست، خدمات اداري و مدیریت فرهنگیباري

بایست با توجه و گذاران میابتداي این بخش مورد تأکید قرار گرفت سیاستاست. لذا همانگونه که در 
گذاري را نیز هاي فرهنگی بپردازند تا سیاستگذر از مفهوم عام فرهنگ، به تعیین مصادیق عینی فعالیت

).1387از سطح ذهنی به سطح عینی درآورند (همایون، 

سیاستگذاي عمومی3-2
اند. اما به طور ساده اي مختلف و در قالب الفاظ متفاوت تعریف کردههمشی عمومی را به شکلخط
شود. اما باید در مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ میتوان گفت خطمی

نظر داشت صرفاً اتخاذ تصمیم نیست بلکه فرایندي است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل 
، 1383زاده، گردد (الوانی و شریفمشی ختم میه ارزیابی نتایج حاصل از اجراي خطشود و بشروع می

). 2ص
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توان گذاري معتقدند عدم اتخاذ تصمیم در مقابل یک مشکل یا مسئله را هم میمشیبرخی از علماي خط
مشی عمومی براي حل یک مشکل عمومی شکل مشی عمومی نام نهاد، اما اگر بپذیریم که خطخط
گیري توان پذیرفت که عدم تصمیمگیرد و شامل اقداماتی در جهت رفع مشکل مورد نظر است نمیمی

براي رسیدن به یک هدف طرق متفاوتی وجود داردکه 1پایانیمشی باشد. بر اساس پدیدة همهم خط
داند میشوند و او یکی از آنها را که اصلح هاي مورد نظر تصمیم گیرنده محسوب میها یا بدیلگزینه

کند تا به هدف مورد نظر که همان حل مشکل عمومی است دست یابد. اما اگر هیچ اقدامی انتخاب می
توان واکنش او را با نکرد و تصمیمی نگرفت و در مقابل مشکل، موضعی صرفاً انفعالی داشت نمی

مسئله هم به مشی عمومی مطابق دانست، هر چند به طور کلی عدم اقدام براي حل تعاریف خاص خط
شود.مشی محسوب مینوعی خط

شود. هدف به مشی عمومی در برگیرندة اجزایی است که اصطالحاً هدف، محتوا و اثر نامیده میخط
گیرد. براي مثال، ممکن است مشی عمومی براي نیل به آن شکل میشود که خطمقصدي گفته می

شود که از انتخاب گزینه مشی اطالق میحلّ یک مشکل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط» هدف«
رساند؛ براي مثال، کاهش آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را به هدف میمطلوب به دست می

مشی اتخاذ شده براي حل مشکل واردات کاالهاي مورد نیاز جامعه عوارض گمرکی کاالها، محتواي خط
شود، داللت دارد. مشی حادث میه به سبب اجراي خطمشی نیز بر تغییراتی کاست. اثر یا نتیجه خط

دانند که موجب هماهنگی مشی عمومی را یک تصمیم پایدار میخط3و اویال2دانشمندانی چون پریویت
مشی عمومی با خاصیت تکرار و تداوم خود، نوعی هماهنگی را شود. خطدر عملکردهاي عمومی می

سازد. آورد و وحدت ملّی را ممکن میود میهاي مختلف به وجها و سازمانمیان بخش
هائی که به وسیلۀ مراجع مشی عمومی عبارت است از تصمیمات و سیاستاز دیدگاه دیگري، خط

مختلف عمومی مانند: مجلس، دولت و قوه قضائیه که نمایندة حفظ منافع عمومی جامعه هستند، اتخاذ 
پردازد.مشی عمومی میمقررات، به تبیین خطشود. دولت در مفهوم کلّی، یک نهاد قانونیمی

کند که به توسط فرد یا مشی عمومی را سلسله اقداماتی هدفدار توصیف میصاحب نظر دیگري، خط
گذاري، براي مقابله و رفع یک مشکل عمومی مشیگروهی از افراد قدرتمند و داراي مشروعیت خط

١ Equifinality
٢ K. prewit
٣ Heinz Eulau
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گیرد.شکل می
گیرند که به انجام رسانند یا از اجراي آن هاي عمومی تصمیم میانبه طور کلی هر آنچه را که سازم

). از دیدگاه اعمال حاکمیت عمومی، T.Dyeمشی عمومی تلقّی کرد (توان خطممانعت بعمل آورند می
ها براي تمام شهروندان و آحاد  جامعه نیز ذکر مشی عمومی را تخصیص قدرتمندانه منابع و ارزشخط

توان به صورت ذیل اشاره نمود: مشی می) به تعاریف دیگري از خطD.Eastonاند (کرده
.شودهاي دولتی با پیرامون آن تبیین میمشی عمومی در مسیر ایجاد ارتباط بین سازمانخط-
هاي عمومی جهت هاي سازمانها و فعالیتهاي عمومی اصولی هستند که به تصمیمها، اقداممشیخط-

).4و 3نمایند (همان: ص ر مسیر تحقّق اهداف تنظیم میدهندو آنها را دمی

مشی انواع خط1-3-2
مشی در مفهوم کلی الگوي عملی پایدار است که انتظارات مختلف و گاهی متناقض را پاسخ داده و خط

اي مشی به روشنی کار سادهنمایند. گرچه تعریف خطبراي جلب همکاري در حل مسائل ایجاد انگیزه می
مشی یک الگوي عملی است و نه یک ت ولی این اصطالح دو ویژگی بارز دارد. اول اینکه خطنیس

مشی افتد، خطحل مسائلی که فقط یکبار در تاریخ یک کشور اتفاق میرویداد مجرد و انتزاعی. مثالً راه
، ضرورت نیست مگر اینکه آن مسئله باقی بماند و حل آن در قالب یک عمل یا فعالیت مستمر و مداوم

مشی، به دلیل نیاز به هماهنگ ساختن عوامل ناسازگار یا ایجاد انگیزه داشته باشد. دوم اینکه اجراي خط
کنند، یک عمل براي اقدام جمعی در افرادي که اهداف مشترك دارند و با یکدیگر همکاري می

شود که ها ارائه میمشیشود. گاهی اوقات نظریات متناقض و متنوع در مورد خطاجتماعی محسوب می
مشی باید به اندازه کافی در زندگی روزمره عمومیت داشته فاقد جنبۀ عمومی است. در حالی که خط

ها از جمله ها، و سازماندهی گروههاي جدید، تغییر و تحول در گردش کار سیستمباشد. تأسیس اداره
ابگویی به نیازها و برقراري نظم، به مشی گذاران از ضرورت جواقداماتی هستند که به واسطۀ ادراك خط

آید و جنبۀ عمومی اجتماعی دارند.عمل می
شود که متناسب با مشی به قواي سه گانه هیئت حاکمه مربوط میبندي خطترین طبقهیکی از متداول

نمایند: هاي سه گانه را تهیه و تدوین میمشیحوزه فعالیت، اختیار و عملکرد خود خط
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هاي شود مانند دستورالعملها اتخاذ و تدوین میبه وسیلۀ قوة قضائیه و دادگاه،1قضاییهايمشی. خط1
انجامد.عالی کشور که به وحدت رویه به رسیدگی به دعاوي میقوة قضائیه و یا آراي دیوان

یر آئین شود نظهاي قوة مجریه تهیه و تنظیم میها و دستگاهکه به وسیلۀ سازمان،2هاي اجراییمشی. خط2
ها یا هیئت دولت.هاي وزارتخانهها، تصویب نامه و بخش نامهنامه

ها یا لوایح قانونی طرح، که به وسیلۀ نمایندگان مجلس قانونگذاري از طریق ارائه3هاي تقنینیمشی. خط3
شوند مانند قوانین موضوعه.مطرح و تصویب می

هاي تلویحی و یا غیر مدون اشاره مشییحی و خطهاي مکتوب یا تصرمشیبندي دیگر به خطیک تقسیم
آوري و غیره، کند. بدیهی است که با پیچیدگی اوضاع اجتماعی ـ اقتصادي ـ فرهنگی ـ فنمی

بینی تمام مسائل و مشکالت نیستند تا براي آنها گذار قادر به پیشمشیقانونگذاران و دیگر مسئوالن خط
نمایند. در صورتی که قوانین و مقررات ت مورد نیاز را تهیه و تنظیم میها و قوانین و مقرراحلاز قبل راه

توان به شود زیرا میمشی تصریحی گفته میخاصی در مورد مسئله یا مشکل وجود داشته باشد به آن خط
هاي مدون یافت. در مواردي که روح و مفاد قوانین و مشیصراحت موارد رفع مشکل را با توجه به خط

مشی روشنی در آن مورد سبت به مسئله یا مشکل مسکوت باشد و نص تصریح قانونی یا خطمقررات ن
مشی تلویحی و غیر مدون است. البته براي برطرف ساختن مشکالت در این موارد وجود نداشته باشد، خط
ون قان3کند مثالً ماده مشی را براي چگونه عمل کردن راهنمایی و هدایت میقانونگذار، مجریان خط

کند که در صورت عدم وجود نص صریح قانونی مرتبط با دعوي، آئین دادرسی مدنی به قاضی حکم می
تواند بر اساس روح و مفاد قانون اساسی، قوانین موضوعه، آداب و سنن، موضوع مورد اختالف را می

).8و 7هاي فرهنگی ـ اعتقادي حاکم بر جامعه حل و فصل نماید (همان: ص ارزش

گذاري عمومی مشیفرایند خط2-3-2
العمل در برابر وقایع گذاري چنانچه در مواقع بحرانی و یا براي عکسمشیهاي خطبدیهی است فعالیت

گیرد بلکه در طی مراحلی به عنوان یک فرایند شامل غیر مترقبه طبیعی نباشد دفعتاً و فوري صورت نمی
اي مختلفی را چه در داخل سازمان و یا محیط بیرونی آن عملیاتی است که به طور پیچیده عوامل و متغیره

١ Judicial Policies
٢ Executive Policies
٣ Legislative Policies
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مشی در بر دارد. حاصل تعامل تمامی متغیرهاي سازمانی و غیر سازمانی در طی مراحل گوناگون، خط
سازد. عمومی را براي تدوین، تأیید و اجرا آماده می

گذاري شامل مراحل زیر است: مشیبه طور کلی فرایند خط
درك و بیان مسئله یا مشکل. مرحله شناخت،1
هاي عمومی. ارجاع و طرح مسئله در سازمان2
مشیگیري، تهیه و تدوین خط. شکل3
مشی. قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط4
مشی عمومی . ابالغ و اجراي خط5
مشی اجراء شده و کسب اطالعات از بازتاب عملیات اجراء شده. . ارزیابی خط6

شود، بلکه به صورت فرایندي پویا و احل فوق به طور مکانیکی و جدا از هم طی نمیبدیهی است مر
گیرد. البته بعد از مرحلۀ ارزیابی به عنوان یک چرخۀ مداوم جهت داراي ارتباط چند سویه با هم شکل می

گذاران مشیمشی عمومی، مسئوالن و خطمشی و جوابگویی کامل به مسائل و مشکالت خطاجراي خط
دهند و بررسی مسئله عمومی را در قبال این خشی از مشکل را که احیاناً حل نشده باشد مد نظر قرار میب

).11و 10بخش در طی مراحل مذکور به عهده خواهند گرفت (همان: ص

الگوها و مراحل سیاستگذاري عمومی4-2
مشی گذاريمراحل خط1-4-2

باشد، مشی میمشی و ارزیابی خطمشی، اجراي خططمشی گذاري شامل سه مرحله اصلی، تنظیم خخط
):125، ص 1387پور، شود (قلیکه در هر مرحله اقدامات خاصی انجام می

مرحله اول: تدوین و تنظیم 
گام اول: شناخت، درك و بیان مسئله یا مشکل 

ر به گذامشیشناخت صحیح و دقیق مسئله عمومی مستلزم تشریح آن است. در تشریح مسئله، خط
پردازد. عواملی که به تشریح هاي سازمانی میهاي اجتماعی چارچوبچگونگی تناسب مسئله با محیط

ها و اند از: بررسی و تعریف مقدماتی مسئله، بررسی گزارشکنند عبارتدرست مسئله کمک می
و احتیاجات ها، نیازها، کمبودهاهاي سازمانرخدادها، انجام مطالعات و تحقیقات، نقش روابط عمومی
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شود. ها و اجتماعاتی که به صورت نهادي و غیر نهادي در جامعه انجام میموجود جامعه، سخرانی
گام دوم: تعیین دستور کار 

کند گذار مشخص میمشیگذاري است خطمشیدر این مرحله که یکی از اقدامات مهم در چرخه خط
گذاري قرار گیرد یا خیر و اگر جواب مثبت باشد چگونه مشیکه آیا اساساً مسئله باید در دستور کار خط

اي و چگونه شود که چه مسئلهو با چه روشی باید در حل مسئله پرداخته شود. به عبارت دیگر مشخص می
گیرد. گذاري قرار میمشیدر دستور خط

گام سوم: تجزیه و تحلیل و گزینه سازي 
هاي مختلف در محدوده حلها و راهاي از گزینهوعهآوري مجمه جمعبگذار مشیدر این مرحله خط

پردازد. زمانی خاص و ارزیابی مزایا و منافع ناشی از آن می
گام چهارم: انتخاب گزینه

مرحله «گذاري است که به آن مشیترین اقدامات خطآوري شده از مهمهاي جمعانتخاب از بین گزینه
هاي گویند. در این مرحله انتخاب از میان گزینهومی نیز میگذاري عممشیدر فرایند خط» تصمیم گیري

پذیرد. مشی و بررسی آثار احتمالی آنها بر مشکالت مورد نظر انجام میخط
حل حلهاي بالقوه باید به نحوي غربال و تنها یک یا چند راهاین مرحله به این دلیل که بسیاري از راه

آید. بازیگران این مرحله نیز تنها آن گروه رین مرحله به شمار میتمحدود انتخاب و استفاده شوند، سیاسی
از سیاستمداران، قضات و مقامات دولتی هستند که صالحیت اخذ تصمیم در زمینه مورد نظر را دارند. 

گام پنجم: طراحی سیاست 
ها مشیشود. در حقیقت این مرحله سیاستها و خطها طراحی و تصویب میدر مرحله پنجم سیاست

گذار پس از انتخاب گزینه مناسب شوند. سیاستیابند و به تعبیر رایج قانونی میمشروعیت سیاسی می
ها در این مرحله مشیکوشد گزینه انتخابی را به تصویب نهاد قانونی برساند. به عبارت دیگر خطمی

نهادینه سازي خواهند شد. 
هاي ذیل برخودار باشند: ها از ویژگیمشیست خطهاي مناسب الزم ابه منظور تنظیم و طراحی سیاست

بر هاي موجود در نظام را درهاي تمام یا بیشتر گروه. جامع و بدون نقض باشند؛ یعنی نیازها و هدف1
گیرند.

اي که فهم آنها به اطالعات گوناگون در سطح عالی نیاز نداشته . صریح، مفهوم و قاطع باشند؛ به گونه2
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ي متعدد و متفاوتی از آنها نشود. باشد و تفسیرها
اي که اختیارات مدیران حفظ شده، در معرض موانع و . تا حدي قابل انعطاف باشند؛ به گونه3

هاي متعدد قرار نگیرند. محدودیت
تر باشند و ارتباط سلسله مراتبی خود را با آنها حفظ کنند. هاي کلی. مکمل و هماهنگ به سیاست4
ل منطقی باشند. تبعیض و دوگانگی نه تنها به منطق رشد و توسعه منطبق نیست، بلکه به . مستند به دالی5

پاشد؛ روندي که در بسیاري از کشورهاي جهان سوم مشاهده تدریج شیرازه امور کل جامعه را از هم می
شود. می

ت نتایجی کامالً . بتوان به طور عادالنه و به درستی آنها را اجرا کرد. در غیر این صورت، ممکن اس6
آورند. معکوس به بار می

. با مقتضیات مکان و زمان تطبیق داشته باشند. عدم تطبیق با مقتضیات زمان و شرایط مکانی، یا به طور 7
کند. مشی را عمالً از حیز انتفاع خارج میکلی محیط، خط

. در صورت لزوم قابلیت تجدید نظر کلی داشته باشند. 8
ها، کنند مانند بورو کراتها بازیگران مختلفی نقش ایفا میمشیعیت بخشی خطدر طراحی و مشرو

گذاري مشیهاي فشار و ذي نفع، قضات و نهادهاي ناظر بر خطگذاران (نمایندگان)، گروهمشیخط
(شوراي نگهبان در ایران)، سازمانهاي وابسته به نهاد قانونگذاري (مانند مرکز پژوهشهاي مجلس در 

گذارند مانند قانون اساسی یک کشور، ها تأثیر میمشیهمچنین عوامل مختلفی بر طراحی و خطایران).
ها و منابع مالی و بودجه. ها و بخش نامهها، تصویب نامهقوانین موضوعه، آئین نامه

مشیمرحله دوم: اجرا و به کارگیري خط
گذاري به شمار مشیاز مراحل مهم خطمشی یکی اجرا به معناي انجام یافتن و تحقق و کامل شدن خط

مشی در گذاري دیده شود، زیرا شرط موفقیت و اثر بخشی خطمشیتواند جدا از خطآید که نمیمی
هاي عمومی شامل مشیاي است که در آن خطاجراي درست و کامل آن است. اجرا فرایند پیچیده

شود. مایندگی به اقدامات ویژه تبدیل میاهداف کلی، اهداف عینی و ابزارهاي آن توسط یک یا چند ن
توان مشی را میشوند، از این رو اجراي خطها اجرا میها، طرحها و پروژهها از طریق برنامهمشیخط

ها  یا طرحها دانست.فرایند عملی شدن برنامه
این گیري است. با مشی فراهم نکردن تمهیدات خاص در مرحله شکلترین مشکل در اجراي خطبزرگ
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گذاري است که ارتباط دو سویه با مراحل قبلی مشیاي از فرایند خطمشی مرحلهنگاه که اجراي خط
مشی باید سیستمهایی را تعبیه کرد که عوامل بازدارنده در فرایند اجرا حداقل دارد، در مرحله تدوین خط

شود. 
مشی مرحله سوم: ارزیابی خط

گذاري عمومی به بررسی عینی، منظم و تجربی مشیفرایندهاي خطبه عنوان یکی از1مشیارزیابی خط
هاي هدف، تا آنجا که به اهداف منظور نظر مربوط هاي عمومی بر گروهها و برنامهمشیآثار جاري خط

پردازد.شود، میمی
پردازند. هاي زیادي به عنوان بازیگران اصلی به ایفاي نقش میمشی افراد و گروهدر فرایند ارزیابی خط

کنند. حتی مشی نقش ایفا میمشی در ارزیابی خطمداران دولتی مرتبط با آن خطدیوان ساالران و سیاست
ها را ارزیابی مشیمشی دخالت دارند و با رأي خود در انتخابات خطمردم عادي هم در ارزیابی خط

کنند.می
ها در جهت دستیابی مشیور اصالح خطگذار به منظمشیمشی، ارائه بازخورد به خطهدف ارزیابی خط

بهتر به اهداف تعیین شده است. 

گذاريمشیانواع الگوهاي خط2-4-2
شوند گذاري به انواع مختلفی تقسیم میمشیگذاري با توجه به رویکرد حاکم بر خطمشیالگوهاي خط

، 1387،پورگیرند (قلیرار مینگر قکه در طیفی از رویکرد خرد گرایی کامل تا رویکرد تجربه گرا و واقع
). 150ص

یابد. در قالب نظریه مذکور دو خط فکري ها تجلی میتفکر خردگرایی مطلق در نظریه کالسیک سازمان
فیزیولوژیک «قابل تمایز است: اول، خط فکري فردریک تیلور است که در آن، در قالب نظریه 

هاي فیزیکی افراد براي باال بردن کارآمدي آنها شکل هاي علمی بر پایه شناخت فعالیت، تحلیل»هاسازمان
است که به مشکالت سازمانی در بعد تقسیم کار و هماهنگی » اداري-مدیریتی«گرفته است. دوم، نظریه 

پردازد.در خصوص نحوه کار می
این گونه از خردگرایی بر این دیدگاه استوار است که تمام ترجیحات جامعه قابل بازشناسی است و

ها کافی نیست و باید شناخت توان تشخیص داد. بنابراین بازشناسی برخی از ارجحیتاهمیت آنها را می

١ policy evaluation
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مشی کامالً خردمندانه باید کامل نسبت به ارزشهاي جامعه پیدا کرد. به عالوه براي داشتن یک خط
بینی حلها را پیشج تمامی راهها وجود داشته باشد و تحلیلگر باید بتواند نتایحلاطالعات در زمینه تمام راه

و با هوشمندي رابطه بین سود و زیان را بررسی کند.
توان در گرا بر این اصل استوار است که مسائل عمومی را همواره نمیاما در مقابل، رویکرد تجربی و واقع

ل نیست گذار نیز آنقدر کاممشیچارچوبهاي علمی و منطقی تحلیل نمود و عقل و هوش تحلیلگر یا خط
ها را تحلیل کند و بهترین گزینه با بیشترین منفعت را بینی کامل، تمام گزینهکه بتواند با دقت و جامع

اي است که هدف در آن نفع جامعه به گونههاي ذيانتخاب نماید. از طرف دیگر ماهیت مسائل و گروه
جامعه نیست؛ بلکه هدف براي یافتن بهترین گزینه به منظور دستیابی به بیشترین منفعت براي آحاد

گذاران و کارگزاران یافتن راهبردي قابل اجرا با توجه به زمان، شرایط فیزیکی و امکانات مالی و مشیخط
مشی بدون توجه به زمان، اطالعات، شرایط مسئله و اي است. از این رو تالش براي وضع خطبودجه

اد موجود در جامعه امروزي عامل مهمی است که تجربه تنها وقت تلف کردن خواهد بود. تعارض و تض
زنی و سازش روي گیري بر اساس عقل و خرد به چانهسازد تا به جاي تصمیمگذاران را ناچار میمشیخط

). 151آورند (همان: ص
گذاري در دو رویکرد مشیبا توجه به توصیف یاد شده، ادامه این گفتار به تبیین و تشریح الگوهاي خط

پردازد.گرایی میی و واقعخردگرای

زیر نظامهاي رویکرد خردگرا1-2-4-2
گیري در وضعیت مطلوب یا تا حد مطلوب در رویکرد خردگرایی ـ که متغیرهاي تأثیرگذار در تصمیم

ها را کوشد با استفاده از الگوهاي عقالیی یا عقالیی محدود گزینهگذار میمشیخط-(نسبی) قرار دارند
هاي زیر نظام رویکرد بیشترین منفعت عمومی را به دنبال دارند. الگوها و سبکجستجو کند که

اند از: خردگرایی عبارت
گذاري عقالیی کاملمشی) الگوي خط1

گرایی دارد، مکاتبی که این الگو ریشه در نظریه عقالنیت در مکاتب خردگرایی، روشنفکري و اثبات
شرایط زندگی انسان را بهبود بخشند. الگوي عقالیی طرفی کامل و روش علمی کوشند با بیمی

گیري در امور بازرگانی و کسب کاراترست در حالی که الگوي تدریجی یک الگوي سیاسی تصمیم
شود که سطح گذاري عمومی دارد. از این الگو در جایی استفاده میمشیاست و کاربرد زیادي در خط
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ت حداقل باشد. اطالعات موجود زیاد باشد و میزان تغییرا
حداکثر دستاورد «اي است که نتیجه آن کسب مشی شیوهخط1گذاري عقالییمشیدر الگوي خط

مشی عقالیی را قلمداد کرد توان یک خطبا کمترین هزینه خواهد بود. از این رو هنگامی می» اجتماعی
بیشتر و نتایج حاصل از آن از کند آورد از آنچه که هزینه میکه میزان ارزشها و مقادیري که به دست می

تر باشد. هاي قابل انتخاب مطلوبمشیسایر خط
) الگوي رضایت بخش2

گیري عقالیی الگوي جدیدي را شکل داده است که در آن هاي موجود در نظام تصمیممحدودیت
. آورندروي می» به قدر کافی خوب«حلهايگیرندگان به جاي حداکثر کردن مطلوبیت به راهتصمیم

هاي گیرد که محدودیتالگوي رضایت بخش بر اساس تحلیل فورستر در مواردي مورد استفاده قرار می
کوشد بر اساس اطالعات موجود با روش منطقی و گیرنده میشناختی . اطالعاتی وجود دارد، اما تصمیم

دهند. رایی قرار میعلمی به دستاورد منطقی نایل آید. از این رو این الگو را در طبقه الگوهاي خردگ
گیرنده شقوق متعددي را در نظر گرفته، نتایج مورد انتظار هر یک را در الگوي رضایت بخش، تصمیم

کند و به محض آنکه به راهی رضایت بخش رسید آن را به عنوان راه مطلوب ارزیابی و سنجش می
ایج بهتري داشته باشند صرف نظر حلها و جایگزینها که ممکن است نتگزیند و از جستجوي سایر راهبرمی

کند و به ترند رد میگذار نتایجی را که از حد رضایت بخش پایینمشیکند. البته در این الگو خطمی
گیري و نقطه رود تا به حد رضایت برسد. به عبارت دیگر، مرز تصمیمحلهاي دیگري میدنبال راه

انتخاب، تأمین رضایت فعلی و نه تأمین همه اهداف.
) الگوي تدریجی (افزایشی) 3

گیرندگان با چانه زنی و سازش و نیز گذاري فرایند سیاسی است که طی آن تصمیممشیدر این الگو خط
پردازند. در الگوي تدریجی که مشی جدید میهاي گذشته به اتخاذ خطمشیبا تغییرات جزئی در خط

پذیري رد خودگرا است، تصمیمات بر اساس امکانگرا در قبال رویکگرا و واقعناشی از رویکرد تجربه
شود نه با معیار مطلوب بودن. سیاسی اتخاذ می

) الگوي مختلط4
شوند. بدین ترتیب نقایص مدل در این الگو تصمیمات جزئی از تصمیمات اساسی و مهم تفکیک می

١ rational model
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گوي مذکور است. عقالنی مطلق و مدل افزایشی تا حد زیادي مرتفع خواهد شد و ترکیبی از دو ال
دهد که کند و این مجال را به آنها میگیرندگان به اهداف را عمالً تضمین میاین الگو دستیابی تصمیم

وضع موجود جامعه را بر اساس اهداف برتر و اساسی تغییر دهند. 
چون مجموعه تر خواهد شد، البته این توفیق به عواملی تر و اثر بخشبا به کارگیري این الگو سیستم فعال

امکانات و منابع، دانش و اطالعات (قدرت تکنیکی) بستگی دارد. 

گرازیر نظامهاي رویکرد واقع2-2-4-2
توان بر اساس دهد که همواره نمیهاي موجود اجتماعی الزاماتی را شکل میدر این رویکرد، محدودیت

ها یا پرداخت. این محدودیتزدایی شناسی و مسئلهعقل و خرد و منطق به مسئله یابی، مسئله
هاي محیطی (مبادالت و معامالت بین فردي با بین گروهی). هاي شناختی است و یا محدودیتمحدودیت
گذار و تا حدودي نوع مسئله مشیهاي شناختی متأثر از نوع اطالعات و زمان در اختیار خطمحدودیت

بازیگران و ساخت سازمان و تا حدودي نوع هاي محیطی متأثر از نوع و تعدادعمومی است، و محدودیت
گذار در شرایط فوق ناچار خواهد بود از روشهاي غیر مشیمسئله عمومی است. در هر صورت خط

اند از: مدل گروهی، مدل انتخاب عقالیی، مدل مشی بپردازد. این روشها عبارتخردگرایانه به اتخاذ خط
زنی، روش سازمانی و الگوي سطل زباله. در اینجا سیاست بوروکراتیک، سبک جستجوگر، سبک چانه 

شود.چهار روش از هفت روش توضیح داده می
) مدل گروهی 1

کنند، و گذاري ایفا میمشینفوذ و داراي قدرت نقش اصلی را در خطهاي ذيگروه1در مدل گروهی
عامل اصلی تعیین » هان گروهتعامل بی«ها خواهد بود. در واقع، ها حاصل تعادل و تعامل بین گروهمشیخط
هایی ها همسو با مواضع گروهمشیهاي نفوذ متعدد باشند معموالً خطمشی است. در نتیجه اگر گروهخط

هاي متخاصم دهنده تعادلی است که گروهمشی نشاناست که نفوذ بیشتري دارند. در مدل گروهی، خط
داور این مبارزه و رقابت بوده، با داوري خود، تالشهاي گذار کوشند و قانوندائماً براي دستیابی به آن می

کند (همان). هاي پیروز زا تأیید میآمیز گروهموفقیت
هاي نهایی و منطقی باشند ناشی از فرایند ها به جاي آنکه حاصل انتخابمشیدر مدل گروهی، خط

اي از دارند که متشکل از مجموعههایی بیشترین تأثیرگذاري رااند. گروهزنی  مبتنی بر نفع گروهیچانه

١ group model
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تري با نهادهاي سیاستگذاري داشته باشند. افراد با عالیق و نیازهاي مشترك باشند و ارتباط نزدیک
) مدل انتخاب عمومی2

از لحاظ ساخت نظریه، قیاسی است و سطح تحلیل آن هم فردي است، و با 1مدل انتخاب عمومی
گرایی اداره امور دولتی سنتی یا کالسیک، خواهان جهشی به سوي رمانگرایی بیشتر و دور شدن از آواقع

کند. این مدل به کارگیري بهتر منابع است و کاربرد اقتصادي نئوکالسیک را در رفتار سیاسی مطرح می
ناظر بر آن است که عامالن سیاسی هم مانند عامالن اقتصادي براي به حداکثر رساندن سودمندي 

کنند. بر اساس اصول استاندارد رفتار عقالیی، بازیگران سیاسی (مانند رأي مل می(رضایت) عقالیی ع
ها) در پی به حداکثر رساند رضایت نفوذ و بوروکراسیهاي ذيگذاران، احزاب، گروهدهندگان، قانون

خود (قدرت، منزلت، درآمد و مانند آن) هستند؛ اگرچه الگوهاي سنتی علوم سیاسی، این بازیگران را 
تر مانند خدمت به کشور و کردند و معتقد بودند که آنها با آرمانهاي عالیفاقد عالیق شخصی تصور می

شوند.منافع عمومی برانگیخته می
گذاران یا رأي مشیبنابراین در این مدل فرض بر آن است که هدایت کننده عوامل سیاسی (اعم از خط

بهترین مزیت، منافع فردي آنها است.دهندگان) در انتخاب راهکار براي دستیابی به 
رویکرد انتخاب عمومی هیچ تصور مثبتی از سیاست ندارد و به آن با دید منفی و به عنوان نبردي 

کند، و در آن گروه یا افراد خاصی نوعی امتیاز ویژه (رانت) یا جویانه براي کسب منابع نگاه میمنفعت
کنند. حق تقدم از دولت دریافت می

سیاست بوروکراتیک) مدل 3
زنی، بازي سیاسی و مصالحه هاي عمومی در فرایند چانهگیرياین مدل بر این نکته تأکید دارد که تصمیم

هاي سیاسی و برایند مذاکره میان افرادند تا کنند، و تصمیمها بیشتر پیامد بازيسیاسی مفهوم پیدا می
هاي علمی و کارشناسانه. بررسی

هاي گیري عمومی با مدل سیاست بوروکراتیک فرهنگها و ایدئولوژير تصمیمبه اعتقاد آلیسون، د
سازمانی تأثیر گذارند. 

) الگوي سطل زباله (آشفته) 4

١ podlic choice model
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در واقع واکنشی است به الگوهاي عقالیی و رد هر گونه دخالت عقالنیت در 1الگوي سطل زباله
تدریجی. الگوي عقالنی فاقد -گذاري عمومی حتی عقالنیت محدود مورد نظر مدل جزئیمشیخط

ثبات و پر از ابهام امروز است. از این رو الگوي آشفته گیري در دنیاي پیچیده بیقابلیت کافی براي تصمیم
گیري خالق و پیچیده نیاز دارد پیشنهاد کردند. سازمانها در را برا شرایط نامطمئن و غیر آرام که به تصمیم

اند. این ابهام شوند که فاقد وضوح و شفافیتیافته محسوب میسازمانهاينظمی) بیG.Cالگوي آشفته (
به سه صورت است: 

ها. ابهام در اولویت1
. ابهام در روابط علمی و معلولی 2
گیري.. ابهام ناشی از اعضاي دخیل در فرایند تصمیم3

حلها و د، مسائل، راهپایه استوار است که تصمیمات حاصل برخورد اتفاقی افرانالگوي آشفته بر ای
گیري فرایندي کامالً مبهم و غیر هاي انتخاب است. از این رو فرض اساسی آن است که تصمیمفرصت

بینی است که در آن یافتن هدف و ابزارهایی براي تحقق آن هدف تنها به صورت تصادفی قابل پیش
است. 

پردازند مشی) به ایفاي نقش میمعه خطهاي مختلفی (جاگذاري گروهمشیبا توجه به فرض فوق، در خط
هاي کند پیشنهادها و دیدگاهو هر یک با توجه به اهداف و منافعی که دنبال و شناختی که از مسئله پیدا می

کنندگان، اي که مشارکتاند از سطل زبالهگیري نیز عبارتهاي تصمیمدهد. فرصتخود را ارائه می
کنند، ترکیب زباله در یک سطل نیز به عواملی در آن ریخته، انبار میحلهاي متعدد خود را مسائل و راه

گیري) و به ترکیب حلهاي مختلف) و نوع سطل (نهادها و فضاهاي تصمیممانند نوع زباله (پیشنهادها و راه
آوري و دور کردن آنها از صحنه بستگی دارد.هاي موجود و سرعت جمعسطل

تعریف سیاستگذاري فرهنگی5-2
مفهوم و ماهیت سیاست و سیاستگذاري فرهنگی1-5-2

اي از موازین، اصول و مقررات کلی که مراجع داراي سیاست در اصطالح، عبارت است از مجموعه
ها، و کنند و به عنوان الگو و راهنما، حدود اعمال، اقدامصالحیت قانونی در هر جامعه وضع می

١ garbage can model
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کنند. در واقع سیاست، رسیدن به اهداف مورد نظر تعیین میهاي اجرایی آن جامعه را، به منظور تصمیم
شود. تدابیري است که براي رسیدن به اهداف قابل دستیابی در چارچوب اصول اساسی و کلی تدوین می

هاي اساسی است و تدابیري که گیريتوان سیاست را، مجموعه تدابیري که راهنماي تصمیمهمچنین می
کند، دانست.ی رسیدن به اهداف قابل حصول را در چارچوب اصول بیان میهاي اساسمشیها و خطراه

ها نامیده و آن را بیان کلی طریق نیل ها و برنامهها، طرحمشیسیاست کلی را چارچوب راهنما براي خط
نمایندهاي اجرایی را هدایت میگیري، سیاستهایی که در سطوح بعدي تصمیماند، راهها دانستهبه آرمان

و به همین دلیل در سیاست کلی، یک چشم به هدف و چشم دیگر به راهی که به آن هدف یا آرمان 
شود.گردد دوخته میمنتهی می

ي فرهنگ، به منظور اصالح و بهبود آن اصطالح سیاست فرهنگی به مجموعه اقدامات دولت در حوزه
یا اجتناب از هر گونه مداخله در شود. این اقدامات ممکن است به صورت مداخله، نظارت وگفته می

هاي گوناگون است که اي از فعالیتحوزه فرهنگ روي دهد. در واقع سیاست فرهنگی مجموعه پیچیده
اي ارگانیک با هم ارتباط دارند.به گونه

نظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص، تدوین سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاق
توان ها در حرکت فرهنگی است؛ همچنین سیاست فرهنگی را میترین اصول و اولویتهمو تعیین م

هایی دانست که مسیر حرکت را نشان اصول راهنماي کارگزاران فرهنگی و مجموعه عالیم و نشانه
دهد؛ به عبارت دیگر نوعی دستورالعمل فرهنگی است روشنگر حرکت است؛  بنابراین سیاست می

اي از اي است که زنجیرهنشده نیست، معاهدهموارد، گویاي نکات نو و بی سابقه و کشففرهنگی در همه
دهد و هم فکري و هم جهتی را با ها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را رسمیت میاولویت

).169، ص 1389کند (نائینی، همکاري و هماهنگی توأم می
مشی فرهنگی، تصمیمی است که در قبال ، باید گفت خطمشی ارائه گردیدبا توجه به تعاریفی که از خط

مشی فقط اتخاذ تصمیم نیست بلکه شود. هرچند باید توجه داشت که خطیک نیاز فرهنگی اتخاذ می
فرایندي است، شامل تمام اقدامات که از زمان احساس نیاز شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از 

گردد.اجراي فرهنگ ختم می
شود. شی در برگیرنده اجزایی است که اصطالحاً هدف، محتوا (برنامه) و اثر (نتیجه) نامیده میمخط

گیرد. محتوا به بخشی مشی فرهنگی براي رسیدن به آن شکل میشود که خطهدف به مقصدي گفته می
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حتوا آید؛ به عبارت دیگر مشود که از انتخاب گزینه مطلوب بدست میمشی فرهنگی اطالق میاز خط
مشی فرهنگی نیز بر تغییراتی که به سبب اجراي همان روش دستیابی به هدف است. اثر یا نتیجه خط

شود، داللت دارد.مشی حادث میخط
کند. گذاري در حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگی را دنبال میگذاري فرهنگی هدف عام تأثیرسیاست

هاي کالن اجتماعی نظیر د که تحوالت در شاخصگذاران به این امر اذعان دارنهاست که سیاستسال
هاي رفاه اجتماعی و مقوالت هاي مشارکت اجتماعی ـ سیاسی، شاخصهاي جمعیتی، شاخصشاخص

پذیرند. گذاري فرهنگی تأثیر میهاي اجتماعی همگی از سیاستدیگري چون آموزش، بهداشت و آسیب
توان بهتر درك نمود.ه میچرایی این موضوع را با ارائه تعریفی از این مقول

ها و راهبردهاي کالن فرهنگی براي رسیدن به مشیتعیین خط«گذاري فرهنگی عبارت است از سیاست
هاي فرهنگی؛ مشارکت فرهنگی؛ میراث فرهنگی و اهداف چهارگانه توسعه فرهنگی یعنی همکاري

،1379ن را مطرح نمود (حسین لی، بار با ارائه مفهوم توسعه فرهنگی آهویت فرهنگی که یونسکو نخستین
گذاري فرهنگی بر این باور است هاي سیاستنظرانِ این حوزه با تمایز بین هدف). یکی از صاحب2ص

گذاري براي توسعه پایدار، که در اولین کاربرد، فرهنگ به مفهوم محدودتر و در دومین که سیاست
شود یر بر نقش مرکزي فرهنگ در توسعه تأکید میرود. در نگرش اختر به کار مینگرش به مفهوم وسیع

گذاري گذاري، سیاستنظر دیگري در چارچوب دانش سیاست). صاحب10ص،1381(اشتریان، 
هاي جامعه (ایدئولوژي) الهام ها و ارزشداند که از آرمانریزي راهبردي میفرهنگی را از نوع برنامه

هاي جرایی) را ریزي کوتاه مدت (طرحها) و برنامهبرنامهریزي میان مدت (گیرد و دو نوع برنامهمی
گذاري پوشانی معنایی سیاستجا الزم است با عنایت به هم). همین59، ص1379کند (اجاللی، هدایت می

ریزي و تبیین رابطۀ آنها با هم پرداخته شود. اجاللی خود چنین ریزي به ارائه تعریفی از برنامهو برنامه
ریزي فرهنگی، برآورد علمی نیازهاي فرهنگی جامعه و امکانات موجود و برنامه«نماید: رائه میتعریفی را ا

ریزي تر برنامهبه عبارت ساده». تعیین اقدامات مورد نیاز براي رفع آنها در یک دوره زمانی مشخص است
امه عمل تحقق جامعه برن«هاي عملیاتی مشخص نظیر هاي دستیابی به اهداف که در قالب اقدامیعنی شیوه
ریزي راهبردي در قالب گذاري فرهنگی را در تطابق با روش برنامهشود. وي سیاستتدوین می» اطالعات

.توان به اشاره نمودگذاري فرهنگی مینماید که در ادامه تعریف سیاستمدلی دوسویه مطرح می
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ایدئولوژي

راهبرد (استراتژي)

ریزي راهبرديامهتبیین سیاستگذاري فرهنگی در تطابق با برن:2-1نمودار شماره

)59،ص1379(اجاللی،منبع:

) 1هاي زیر مورد توجه قرار گیرند: زمینهبایست در سیاستگذاري فرهنگی پیشبراساس این رابطه می
) مفهوم مخاطب 2هاي اجرایی. ها و اقدامهاي کالن نظام و شناسایی و تحلیل طرحشناسایی هدف

) شناسایی 3گوناگونی آن در جامعه و به عبارتی نیازها و اهداف متفاوت مخاطبان. فرهنگی و
) مفهوم هویت 4هاي مختلف تمایالت. هاي فکري و مادي جامعه و گونهخصوصیات فرهنگی، توانایی

هاي نظامخصوصیات رفتاري تقریباً همگن در یک جامعه که در شیوة زندگی،«فرهنگی با تعریف 
) توجه به مسائل و موضوعات تخصصی فرهنگی 5و » یابدابط اجتماعی و تولید فکري بروز میارزشی، رو

هاي رسانی (کتاب) و رسانههاي خویشاوند نظیر آموزش، اطالعدر کنار بررسی ارتباط فرهنگ یا حوزه
ها وجمعی (مطبوعات و صدا و سیما)، محیط زیست و کیفیت زندگی؛ در عین لزوم تفکیک مسئولیت

).114، ص1382وظایف (پهلوان، 
توان به اتکاي منابع و میراث ریزي است که میگذاري فرهنگی و رابطۀ آن با برنامهبا این نگاه به سیاست

گذاري فرهنگ نه فقط سیاست«از آینده سخن گفت و براي ساختنِ آن امید داشت زیرا فرهنگی گذشته،
ي براي پیوند میراث فرهنگی با فرهنگ فرداست. در نگاه گذارگذاري براي امروز، بلکه سیاستسیاست

برنامه

هاي اجراییطرح

واقعیات اجتماعیاجرا

ریزي کوتاه مدتبرنامه

ریزي میان مدتمهبرنا

ریزي دراز مدتبرنامه

هاي جامعهآرمان
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اي بدیع با یکدیگر ترکیب و تلفیق گذاران فرهنگ، نگاه به گذشته و نگاه به آینده باید با شیوهسیاست
) 11، ص1381هاي دیروز، امروز و فرداست (اشتریان، فرهنگی به معناي سیاست پیوند نسلشود. سیاست

اندازها را مد نظر ها و چشمگذاري فرهنگی باید به طور همزمان شالودهسیاستروست که درو از این
داشت.

اهمیت سیاستگذاري فرهنگی2-5-2
انقالب اسالمی ایران با اهداف و عوامل فرهنگی پیوندي ناگسستنی دارد زیرا بر بستري فرهنگی شکل 

اجتماعی ـ سیاسی با ویژگی تأکید بر یک نظام 1357گرفت، با فرهنگ تداوم یافت و سرانجام در سال 
عوامل و عناصر فرهنگی را مستقر کرد. اندیشمندان مسلمان همواره بر نقش فرهنگ به عنوان بنیان توسعه 

هاي ملی و دینی را، مورد توجه تأکید داشته اند و سیاست فرهنگی پایدار و در عین حال مبتنی بر زمینه
ي توسعه و ي سیاست فرهنگی پایدار و تلقی سطحی از مقولهمقولهدادند. غفلت رژیم پهلوي ازقرار می

هاي فرهنگی با استفاده از زا در جهت ایجاد تغییر در بنیانها و اقدامات آسیبرشد اقتصادي و برنامه
ي اقشار اجتماعی به ویژه قشرهاي فرهنگی چون روشنفکران، گرا در بین کلیهرویکردهاي غرب

یت نارضایتی عمیقی را گسترش داده بود که حاصل آن پیروزي انقالب اسالمی به دانشگاهیان و روحان
هاي فرهنگی رهبري حضرت امام خمینی (ره) بود. انقالب اسالمی بعد از پیروزي تاکنون نیز با چالش

مواجه بوده است و مقوالت فرهنگی، هم به عنوان مسأله و تهدید و هم به عنوان فرصت و مزیت از 
هاي مردم، مسؤوالن و کارگزاران بوده و هست. ن دغدغهتریاصلی

هاي ي اخیر مطالعات سیاست گذاري فرهنگی در دستگاهبا وجود تأکید بر اهمیت فرهنگ، در دو دهه
ها کمتر مورد توجه بوده است و در این میان در زمینۀ طراحی عملیاتی و دولتی و حتی در دانشگاه

ایم. هنگی نیز با خال مواجه بودهکاربردي و روش سیاست گذاري فر
ي پایدار ملی یا شهري را تشکیل امروز سیاست فرهنگی بخش اساسی هر نوع سیاست گذاري براي توسعه

ي ي کشورها، به ویژه در دو دههتوجهی به نقش مقوالت فرهنگی در توسعهدهد. بعد از چند دهه بیمی
اي اقتصادي تلقی فت، در قرن بیستم توسعه عمدتاً مقولهپایان قرن بیستم، فرهنگ، اهمیت خود را بازیا

هاي اقتصادي از عوامل اساسی توسعه محسوب شد و تأمین منابع مالی و گسترش زیر ساختمی
گردید. این مفهوم از توسعه گاه معادل رشد اقتصادي و نه چیزي بیش از آن، بود. به تدریج مشخص می

هاي وسیعتر فرهنگی ـ نهادهاي اقتصادي نیز بدون توجه به زمینهشد که حتی تأمین رشد کمی عوامل و
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ي اقتصادي به مقوالت وسیعتر اجتماعی ناممکن است. این امر به گسترش مفهوم سرمایه از یک مقوله
ي سیاسی در ادبیات توسعه جایگاه خود ي اجتماعی و سرمایهي فرهنگی، سرمایهمنجر شد. مفاهیم سرمایه

هاي توجه از مقوالت اقتصادي به مقوالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معطوف کانونرا پیدا کرد و
گشت و در این میان مطالعات فرهنگی و سیاست گذاري فرهنگی برجستگی پیدا کرد. 

ي پایدار تأثیر هاي توسعهي زمینهي داراي اهمیت راهبردي بر کلیهسیاست فرهنگی به عنوان یک مقوله
هاي هاي مشارکت اجتماعی ـ سیاسی، شاخصهاي جمعیتی، شاخصت آتی در شاخصگذارد. تحوالمی

هاي اجتماعی همگی از سیاست گذاري رفاه اجتماعی و مقوالت دیگري چون بهداشت، آموزش، آسیب
هاي پذیرند. آینده علم و فناوري، امنیت ملی و بقاي جامعه نیز مرهون ارتقاء سیاستفرهنگی تأثیر می

ي قرن جاري چه کشورهایی پایداري و تأثیرگذاري هگرایی فزایندباشد. این که در جهانفرهنگی می
هاي فرهنگی این جوامع هاي متفاوت اقتصادي ـ سیاسی حفظ خواهند کرد به سیاستخود را در صحنه

).1391بستگی دارد (اشتریان، 

ي سیاستگذاري فرهنگی در جمهوري اسالمی ایرانپیشینه3-5-2
هاي بعد از ر نظر گرفتن مراجع و منابع اصلی سیاستگذاري در کشور جمهوري اسالمی ایران، سالبا د

1357توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از سال انقالب اسالمی را به لحاظ سیاستگذاري فرهنگی می
باشد.تا زمان حاضر می1368و دوره دوم از سال 1368تا سال 

هاي فرهنگی عمدتاً بر اساس ت فرهنگی مدونی در کشور وجود نداشت، فعالیتي اول، سیاسدر دوره
ها، رهنمودها و فتواهاي حضرت امام (ره) و اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی و ها، دیدگاهاندیشه

کنندگان کاالها و یابد و تولیدکنندگان و عرضهتأکیدات مقطعی مدیران درجه اول نظام مشروعیت می
کوشند تا شکل و محتواي اثر فرهنگی و هنري خود را رهنگی عمدتاً به صورت خودانگیخته میخدمات ف

هاي رهبر انقالب منطبق سازند.با افکار و اندیشه
مبدأ «ي تمام تغییرات اجتماعی و به عنوان در این دوره تأکید مستمري بر فرهنگ به عنوان اساس و پایه

ملت وجود دارد؛ اما مشکالت خاص بعد از انقالب اسالمی و به براي یک » هاها و بدبختیخوشبختی
هاي فرهنگی و هنري به جاي مانده از رژیم قبل، ویژه جنگ تحمیلی و در عین حال لزوم مبارزه با جلوه

هاي فرهنگی اتخاذ شود و اگر در هاي مشخص و بلندمدتی در مورد فعالیتمانع از آن بود که سیاست
تر موقتی و سلبی است تا آنکه ایجابی باشد. نبود شود، بیشاستی تدوین میها سیبعضی از جنبه
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هایی ها در حوزههاي مشخص فرهنگی و هنري در این دوره، در مجموع به معناي رکورد فعالیتسیاست
هاي فرهنگی همچون چاپ و نشر کتاب و همچون سینما و تئاتر و موسیقی است و رونق بعضی از فعالیت

اشی از شرایط خاص این دوره است و دولت نقش مؤثري در رونق آن ندارد.مطبوعات ن
ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آغاز ي اول توسعهسالهي پنجو با برنامه1368ي دوم از سال دوره

توان اولین سندي دانست که در ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را میي اول توسعهشود. قانون برنامهمی
هاي برنامه ریزي آن تأکید شده است. سیاستطور منسجم بر اهمیت فرهنگ، سیاستگذاي و برنامهآن به

هاي مصوب و دراز مدت شوراي عالی انقالب اول و دوم در واقع و تقریباً بی هیچ دخل و تصرفی سیاست
ي ندهفرهنگی است. در حالی که به طور تلویحی فرض بر این است که در آن دوره نهاد تدوین کن

هاي بلند مدت فرهنگی سیاستانطباقکار-ریزيبرنامهومدیریتسازمان–ساله هاي برنامه پنجسیاست
ي پنج ساله هاي روشن و دقیقی براي یک دورههاي اجرایی انجام داده و سیاسترا با مشکالت و سیاست

).187، ص 1389ارائه دهد (نائینی، 

گذاري فرهنگیانواع سیاست4-5-2
تواند از دو گذاري کالنِ ملّی است لذا همانند آن میگذاري فرهنگی بخشی از سیاستاز آنجا که سیاست

که به منظور هماهنگی و برقراري پیوند و ارتباط » نگرکالن«سطحِ مکمل برخوردار باشد. سطح نخست یا 
هاي سایر ر) و سیاستهاي فرهنگی (نظیر میراث فرهنگی، آموزش و هنهاي گوناگون فعالیتبین بخش

گردد و در واقع ها (نظیر آموزش، ارتباطات، علوم، فناوري و محیط زیست) تدوین میحوزه
» خُردنگر«گذاري فرهنگی گذاري براي توسعه عمومی جامعه است. سطح دوم نیز که سیاستسیاست

هایی نظیر ا بخششود مرتبط با فرهنگ به معناي خاص آن است و ماهیتی بخشی دارد و بنامیده می
رسد این است که در هر ارتباطات و گردشگري در ارتباط است. آنچه که تأکید بر آن الزم به نظر می

نگر و خردنگر الزم و ملزوم و در واقع مکمل گذاري فرهنگی کالنجامعه هر دو سطح از سیاست
سالۀ کشور با نداز بیستانگر، در سطحِ استادي چون سند چشمگذاري کالنیکدیگرند. یعنی سیاست

هاي خاصِ حوزة گذاري خُردنگر، در سطح فعالیتهاي توسعه پنج ساله حتماً باید با سیاستبرنامه
ریزي و اجرا بیابد و الّا باشد تا قابلیت برنامه» جهتهمراه و هم«تر هاي زمانی کوتاهفرهنگ و در دوره

ن موجب اختالل در فرآیندهاي تکمیلی چون کردن به یک سطح و رها نمودن سطحِ مکمل آبسنده
).1387ریزي فرهنگی، اجرا و نظارت و بازنگري خواهد شد (همایون، برنامه
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گذاري فرهنگیهاي سیاستامکانات و محدودیت5-5-2
ها به توسعه فرهنگی، از گذاري فرهنگی در جهانِ امروز بنا به دالیلی افزون بر نیازمندي دولتسیاست
هایی نیز هست. دکتر همایون در خاصی برخوردار بوده و البته در کنار آن دچار محدودیتهايفرصت

ضمن بیان مفهوم فرهنگ و سیاستگذاري "درآمدي بر مفهوم و روش سیاستگذاري"پژوهشی با عنوان 
کند:هاي سیاستگذاري فرهنگی بیان میها و محدودیتفرهنگی، موارد زیر را به عنوان مهمترین فرصت

هاي چاپی و پخشی، تلفن و هاي تکنیکی و ظهور انقالب ارتباطات؛ شتاب توسعه رسانه. پیشرفت1
هاي کوچک در نیمه دوم سده اخیر به حدي بوده که امکان تبادل فرهنگی را افزایش ماهواره و رسانه

داده و متناسب با آن، بر اهمیت مدیریت فرهنگی نیز افزوده است.
وسایل ارتباط جمعی و کاهش انحصار تولید فرهنگی موجب شده که همۀ مدیران . گسترش دسترسی به 2

فرهنگی در سطوح ملی یا محلی با چالشی مواجه شوند که بر توان منابع تولید فرهنگ خودي تأثیرگذار 
هایی را براي گیر تبادل فرهنگی، نگرانیاست. این چالش در عمدة  موارد به علت افزایش چشم

فرهنگی پدید آورده است. گذارانسیاست
. فرایند جمعی، صنعتی و تجاري شدن فرهنگ.3
اي، ملی و حتی بومی هاي منطقه. ماهیت فراملی و جهانی شدن فرهنگ و افزایش سیالیت آن که فرهنگ4

گذاران فرهنگی را ناگزیر از توجه، حراست و هاي جدي و به دنبال آن سیاست/ محلی را دچار چالش
هاي خودي نموده است.هنگتقویت فر

هاي فرهنگی زنان، حقوق بشر جهانی، افکار عمومی هاي مدرن اجتماعی نظیر جنش. ظهور پدیده5
گذاران روي سیاستهایی را پیشهاي قومی و زبانی و سایر موارد مشابه نیز محدودیتجهانی، اقلیت

فرهنگی قرار داده است.
هایی را موجب ها در توسعه، حساسیتایگاه بنیادین فرهنگهاي عام و جباید توجه داشت که ویژگی

گذاري فرهنگی را ناگزیر از توجه ویژه به همۀ ابعاد فرهنگ و نیز توجه به شده که در نتیجۀ آن، سیاست
ِ دیگر این تمرکز،هاي مدرن بر تبادالت میان فرهنگی نموده است. اگرچه سويتأثیر رسانه
دیریت بر فرهنگ سیال را همواره و بیش از پیش، چالشی نموده است.هاي جدي است که ممحدودیت

توان ریزي یک سیاست فرهنگی فراگیر، میبندي بخش نخست، ضمن تبیین محورهاي طرحدر جمع
خصوص در گذاران فرهنگی در فرآیند تدوین یک سیاست فرهنگی فراگیر در سطح ملی بهگفت سیاست
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گذاري هاي زیر را در کلیۀ مراحل سیاستباید توصیهبرخوردارند میکشورهایی که از تنوع فرهنگی 
مدنظر داشته باشند.

هاي سنتی.ها و خرده فرهنگ. شناخت هویت فرهنگ1
. ارزیابی و تفکیک عناصر بازدارندة فرهنگی از عناصر مددرسان به جریان توسعه فرهنگی.2
اي که بتواند به فرهنگ سنتی به عنوان ابزار نه. ایجاد حالت مقاوت خلّاق در سیاست فرهنگی به گو3

پیشرفت و اعتالي هویت ملی بنگرد.
مندان از . توجه به آموزش، آگاهی بخشی و افزایش مشارکت مردم و مخاطبان به عنوان بهره4

تنها مصرف کنندگانِ آنها.هاي فرهنگی و نهسیاست
هاي متنوع فرهنگ و کاي به شناختی وسیع از پدیدهمندي از کارگزارانی آگاه و متعهد که با ات. بهره5

هاي فرهنگی را به واقعیت درآورند (همایون، درکی عمیق از مخاطبان فرهنگی، بتوانند اهداف سیاست
1387.(

هاي سیاست فرهنگیگفتمان6-2
دولتها و توجه به سیاست فرهنگی و برنامه ریزي در حوزه فرهنگ متاثر از عوامل متعددي بوده و تمرکز 

هاي گوناگونی بوده است. در دوران مدرن، سیاست فرهنگی تحت مردم به مقوله مذکور ناشی از گفتمان
باشد.تاثیر سه گفتمان دولتی، بازار و جامعه مدنی می

شود که اولین نشانه هاي توجه به فرهنگ از جانب دولتها مربوط به پیدایش در گفتمان نخست مشاهده می
است. در این معنا، تعریف هویت ملی و پروژه ملت سازي دولت از طریق تمسک به ملت ها -دولت

سیاست فرهنگی شکل می گرفت. به بیان دیگر سیاست فرهنگی در مسیر مهندسی اجتماعی قرار داشت. 
گفتمان فوق علیرغم گسترش روندهاي جهانی شدن هنوز هم در جریان است. دومین گفتمان، گفتمانی 

اي بوده که منتهی کرد. در این معنا، سیاست فرهنگی درست نقطهترویج می80در دهه بود که یونسکو
هایی همچون توسعه شد. توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اقتصادي و اجتماعی، با جلوهبه توسعه می

پذیرفت. سومین گردشگري و هنرها، از طریق تمسک به سیاست فرهنگی و مدیریت فرهنگی صورت می
مان با چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی همزمان بوده است. عاملین گسترش و ترویج این گفتمان نه گفت

.هاي اجتماعی پیشرو بوده استدولتها و سازمان هاي ذیربط بلکه به واسطه جنبش
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همانطورکه در باال ذکر گردید، ورود مقوله سیاست گذاري به گفتمان مطالعات فرهنگی همگام با 
بوده است. بنت بر این عقیده بود که مطالعات فرهنگی باید براي سیاست گذاران 1نی بنتتالشهاي تو

در باب حکومت مندي، سعی داشت به نقد نگرش متن 2مفید باشد. بنت با تفسیر خاصی از مفهوم فوکو
با پذیرش ورود مطالعات فرهنگی و پرداختن به 4بپردازد. در مقابل، تام اورگان3محور گرامشی

تام اورگان تاکید کرد که حتی در صورت توجه به «گذاري، مقوله مفید بودگی بنت را نقد نمود. استسی
محدود شود. وي » گذاري نباید مطالعات فرهنگی سیاست محور به سودمندي اجرایی، اداريسیاست

چهار هدف ممکن و متضاد را براي مطالعات سیاست فرهنگی مشخص ساخته است: دولتی، 
رویکرد انتقادي و اصالح گرایانه را در مقایسه 5مک گوییگان». ایانه، انتقادي و آسیب شناسانهگراصالح

با رویکرد دولتی و حاکمیتی تونی بنت ترجیح می دهد. بر همین مبنا، به جاي توجه صرف به اقدامات 
رچسب زنی تجاري، نماید. بدولتها، به شیوه هاي برساخته شدن سیاستها در نظام سرمایه داري تاکید می

مصرف کاال به دلیل مارك برچسب تجاري اش، کاالهاي شرکت نایک و ...، گسترش فناوریهاي 
ارتباطی و فنون بازاریابی در عرصه محصوالت فرهنگی و تقلیل امر فرهنگی به امر اقتصادي همگی 

گوییگان، (مکت روندهایی است که در همه جا، بویژه کشورهاي سرمایه داري نمود بیشتري داشته اس
.)8-5، صص 1388

مک گوییگان در کتاب بازاندیشی در سیاست فرهنگی، با تاکید بر نقش دولت، بازار و جامعه مدنی در 
نماید:سیاستگذاري فرهنگی و طرح سه گفتمان فوق، سیاست فرهنگی را اینگونه تعریف می

شود که نهادهاي اي گفته میی شدهسیاست فرهنگی به اقدامات و فعالیتهاي عامدانه و از پیش طراح
مختلف  از قبیل  دولت، بازار یا جامعه مدنی در جهت تولید، توزیع و اشاعه محصوالت فرهنگی از خود 

دهند.بروز می
شود سیاست فرهنگی کنشی آگاهانه در حوزه فرهنگ است که عموماً به وسیله دولت تدوین و اجرا می

حت تاثیر و نفوذ مستقیم عملکرد تجاري بازار و مبارزات جامعه مدنی اما در دوران اخیر همین مقوله ت
قرار گرفته است.

١ Antonia Bennett
٢ Paul Michel Foucault
٣ Antonio Gramsci
٤ Tom oReagan
٥ Jim Mc Guigan
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گردد. اما مفهوم مذکور سیاست فرهنگی، کنشی عامدانه در قلمرو فرهنگ که به واسطه دولتها اتخاذ می
ان: شود (همشامل عملکردهاي تجاري و اعتراضات جامعه مدنی حول شرایط و برآیندهاي فرهنگ نیز می

).10-8صص 
گفتمان دولتی در کشورها با نظام هاي اقتصادي و اجتماعی متفاوت و در بسترهاي گوناگون اشکال 
متنوعی داشته اما نهایتاً این گفتمان با مهندسی اجتماعی و پروژه ملت سازي پیوند داشته است.براي نمونه، 

نهادهاي هنري و فرهنگی، چه در بودند و » انسان سوسیالیست«کشورهاي کمونیستی در صدد ساختن 
تولید و چه در بازنمایی، آشکار و پنهان هدف فوق را جستجو می کردند. به همین طریق در کشورهاي 

.مبتنی بر نظام بازار آزاد تلویحاً چنین اهدافی را می توان یافت

د. در این دوره گفتمان بازار همزمان با بازگشت به دکترین بازار آزاد در کشورهاي سرمایه داري بو
حمایت دولتها از هنر و محصوالت فرهنگی به طور قابل مالحظه اي کاسته شد و همه امور فرهنگی به 
دست بازي آزاد نیروهاي بازار سپرده شد. شرکتهاي تجاري با منطق اقتصادي و فرصت طلبانه مبادرت به 

ت زبان رسمی و پذیرفته شده شناخت و شکل دهی ذایقه هاي فرهنگی توده ها می کردند و زبان شرک
تمامی سیاست ها است. اسپانسرهاي تجاري و مالی اقدام به حمایت از هنرها و ایجاد شبکه هاي رسانه اي 

.می نمودند که اهداف آنان در درجه اول اقتصادي و کسب سود است تا فرهنگی

در باب حوزه عمومی و 1ماسبرهایورگنهايایدهبهتوجهبامدنی–سوم یعنی گفتمان ارتباطیگفتمان
مطرح شدن دموکراسی اجتماعی پیگیري گردیده است. گفتمان مدنی/ ارتباطی در صدد مقاومت 

جنبش براي عدالت «فرهنگی است. مقاومتی که در جنبش هاي اجتماعی پیشرو، با عناوینی همچون 
ش ها به طور مستقیم یا جلوه گر می شود. این جنب» ضد جهانی شدن«و » ضد سرمایه داري«، »اجتماعی

غیر مستقیم با سیاست هاي فرهنگی دولتی و بازاري درگیر هستند. یگانه پادگفتمانی که قادر به رویارویی 
با این گفتمان مسلط بازاراست، گفتمان مدنی و ارتباطی است که زیر سایه جنبش هاي اجتماعی به 

پادگفتمان در جستجوي شهروندي صورت داوطلبانه درصدد دموکراسی فرهنگی واقعی است.این 
فرهنگی است و در برخی مواقع با یک دموکراسی رادیکال سعی در براندازيِ نظام هاي غیر دموکراتیکی 
دارد که با نام بازار و دولت عرصه ارتباطات انسانی را تنگ کرده و براي رسیدن به هدف حتی خود 

١ Jürgen Habermas
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به سرمایه داري فرهنگی و ابزارهاي خاص آن حمله دموکراسی را دستاویز قرار می دهد. این پاد گفتمان 
.ور می شود که موفقیت آن در گرو مشارکت همدالنه است

توان بیان نمود که، در گفتمان دولتی، دولت به در مجموع سه گفتمان فوق را به طور خالصه اینگونه می
،  بازي آزادانه نیروهاي بازار شود. در گفتمان بازاريمثابه کارگزار کلیدي در سیاست فرهنگی شناخته می

شود. و گفتمان مدنی از جامعه مدنی نشات نه تنها در تجارت بلکه در کل حکومت نیز مقدس قلمداد می
).324، ص 1388گوییگان، گرفته و با دموکراتیک ساختن ارتباطات و فرهنگ پیوند دارد (مک

گفتمان دولت در حوزه سیاستگذاري فرهنگی1-6-2
سیاستگذاري فرهنگی گفتمان دولت بر اساس رویکرد نخست به جایگاه و نقش دولت در تعیین در حوزه 

ي حاکمیت نظام سیاستهاي فرهنگی تأکید دارد. البته منظور از دولت نه تنها فقط قوه مجریه بلکه تمام بدنه
شود.مشی فرهنگی تنها از طریق دولت حاکم تدوین و اجرا میاست و بر این اساس خط

گفتمان بازار در حوزه سیاستگذاري فرهنگی2-6-2
بر این اساس، منطق عرضه و تقاضا تعیین کننده خط مشیهاي فرهنگی خواهد بود. از این منظر شاهد غلبه 
خرده سیستم اقتصاد بر فرهنگ خواهیم بود. توسعه رویکرد صنعتی به فرهنگ نیز زائیده همین گفتمان 

ن رویکرد در فرهنگ کشورهاي جهان سوم با طرد مبانی و ارزش هاي است. چنانچه اشاره شد غلبه ای
فرهنگی کشورها، موجب بسط هژمونی فرهنگ مدرن در قالب صادرات محصوالت فرهنگی حوزه 
مدرن خواهد شد. بنابراین خود سیاستی هوشمندانه از جانب گفتمان فرهنگی مدرن براي ترویج در جهت 

استعمارجدید است.

ارتباطی در حوزه سیاستگذاري فرهنگیگفتمان3-6-2
بر این اساس، از طریق بسط گفتمان هاي اجتماعی مبتنی بر عقالنیت ارتباطاتی و نه کنش استراتژیک در 
سطح نظر و توسعه نظام هاي سیاسی دموکراتیک در سطح عمل، می بایست حقوق شهروندي همکان 

رهنگی در تمامی مراحل بر اساس افکار عمومی مبنی بر مشارکت فرهنگی محترم شمرده شده و سیاست ف
).110-90صورت بندي، اجراء و ارزیابی شود (همان، صص 
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نقد الگوي مدرن سیاستگذاري فرهنگی7-2
باشد که بر اساس آن رئیس دولت و ملت می-الگوي مدرن سیاستگذاري فرهنگی الگوي دو قطبی دولت

ي مرزهاي جغرافیایی به عنوان ملت شناخته شور در محدودههیئت وزیران به عنوان دولت و همه مردم ک
شوند.می

امت وجود دارد که بر اساس این الگو، امام معصوم و در -اما در نظام سیاسی اسالم الگوي دو قطبی امام
دوران غیبت، مرجعیت دینی و والیت فقیه به عنوان امام و همه مسمانان جهان بدون در نظر گرفتن 

شوند.فیایی به عنوان امت شناخته میمرزهاي جغرا
ملت دوقطبی امام و امت وجود دارد. دو قطبی اخیر -در نظام سیاسی اسالم در مقابل دو قطبی دولت

ضمن آن که به لحاظ معرفتی در نقطه مقابل مبادي و مبانی نظریه دولت مدرن قرار میگیرد، در سطح 
پذیرد چرا که مفهوم ی براي تثبیت قدرت حکمران نمیکارکردي نیز الزاماتی چون تعیین مرز جغرافیائ

.شودامت نه بر مبناي سرزمین بلکه بر مبناي ایمان و باور محقق می

امت بایستی به موضوع خطیر والیت و -ملت و امام-به منظور تدقیق بیشتر تفاوت میان گفتمان دولت
چرا که مبناي اصلی نظام سیاسی اسالم آن امامت در نظام معرفتی و سیاسی اسالم به تفصیل پرداخته شود. 

چنان که از آموزه هاي وحیانی بر می آید والیت خداوند و رسول و صاحبان امر (معصومین (س)) است. 
در دوران غیبت معصوم (ع) نیز ساختار سیاسی شیعه در قالب نظام مرجعیت دینی و نظریه والیت فقیه 

.توجیه عقلی و نقلی می باشدصورت بندي می شود که این خود نیز داراي 

رضایت، محور روابط دولت و ملت1-7-2
بعنوان شهروندان صاحب عقل ابزاري و -و ملت-در معناي مدرن-باید محور روابطی که میان دولت

برقرار می شود را با منطق و محور رضایت سامان داد. در حالتی که دولت، فروشنده -جستجوگر منافع
رفاه است و ملت، بعنوان خریدار محاسبه گر، به او مراجعه کرده، تنها رضایت است که آزادي و امنیت و

.می تواند رابطه را تداوم بخشد

بدیهی ترین ثمره چنین سامانی از روابط سیاسی تفکیک جامعه از فرد و دوگانگی دولت و ملت است. 
، تضادهاي موجود در جامعه در چنان که پیش رویم خواهیم دانست که در وضع متکثر وا تمیزه مدرن
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شود و استبداد در دموکراسی راه می یابد (استبداد اقلیت) یا دولت هاي باب دولت، تبدیل به حکومت می
.استبدادي، که براساس دموکراسی بر سر کار می آیند

عبادت، محور روابط امت و امام2-7-2
هیت دینی و الهی آنها و حرکت به سوي این غایت تعمق در مفهوم امت و امام که قدر متیقّن هردوشان، ما

(خداوند) است، نشان می دهد، روابطی هم که میان امت و امام در جامعه بر قرار می شود نه براساس 
تمنّیات مادي، بلکه براساس غایات معنوي و فرا زمینی است. امام و امت، در اندیشه سیاسی تشیع هدفی 

الهی می گذرد ندارند. در این مسیر عمل تکلیف، منطق همه جز اطاعت خدا که از مسیر والیت
هاست. از این منظر رابطه امام و امت بر خالف الگوي دولت و ملت که بر مبناي اطاعت صورت حرکت

.بندي می شد بر مبناي تکلیف استوار خواهد بود
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فصل سوم
اجراي تحقیقروش
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مقدمه 1-3
شناسی درست هاي عام یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روشدستیابی به هدف

یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می
).155، ص1382

طمینان یافت یک تحقیق به توان اها و زیربناهاي علمی و پژوهشی موجود، زمانی میبا وجود همه پشتوانه
اهداف خود نائل میگردد که با روش صحیح مورد نیاز آن گیرد. انتخاب روش درست و مناسب براي هر 

ترین گام هاي یک فرآیند علمی است که محقق را در دستیابی به اهداف و پژوهش از مهمترین اساسی
هاي معتبر اي از قواعد، ابزارها و راهعهمقاصد مورد نظر در انجام تحقیق یاري میدهد. روش تحقیق مجمو

ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است و قابل اطمینان و نظام یافته براي بررسی واقعیت
).201(همان، ص

در این فصل ابتدا به توضیح روش انجام تحقیق پرداخته، سپس روش گردآوري اطالعات و ابزارهاي 
هاي آماري مورد ها و روشاده میشود. در ادامه شیوه تجزیه و تحلیل دادهگردآوري اطالعات توضیح د

استفاده تشریح میشوند.

روش تحقیق2-3
کنند. هدف اصلی از هاي بنیادي و کاربردي تقسیم میهاي علمی را بر مبناي هدف به پژوهشپژوهش

دهند و سرانجام ارائه میهایی است که روي اجراي تحقیق بنیادي تولید دانش بیشتر و درك پدیده
).9، ص1381ها بر پایه نتایج تحقیق است (سکاران، نظریه

ها براي حل مسائل موجود هاي کاربردي هنگامی که محقق با هدف برخورداري از نتایج یافتهاما پژوهش
اختی و پردازد، استفاده خواهد شد. در واقع این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شنبه تحقیق می

هاي بشر مورد استفاده قرار معلوماتی که توسط تحقیق بنیادي فراهم شده است براي رفع نیازمندي
). بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر با توجه به اینکه به دنبال بررسی نقش 41گیرند(همان، صمی

لحاظ هدف یک تحقیق باشد، از گروه خاصی از افراد جامعه (روحانیون) در سیاستگذاري فرهنگی می
کاربردي است.

دهند و بیشتر به دنبال کاربرد علمی دانش و ها را مورد توجه قرار میتحقیقات کاربردي به ندرت علت
). از نظرگاه 202، ص1382یافتن موثرترین اقدام در جهت حل مسائل اجرایی و واقعی هستند (خاکی، 
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اي آزمایشگاهی و غیرآزمایشگاهی (توصیفی) ههاي پژوهشی به پژوهش، طرحروش گردآوري داده
هاي آزمایشی براي کشف و برقراري رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر شوند. پژوهشتقسیم می

هایی از پدیده مورد نظر است از تشریح جنبهگیرد. هدف هر مطالعه توصیفی عبارتمورد استفاده قرار می
).124، ص1381زمانی یا نظایر آن (سکاران، پژوهشگر و با دیدگاهی فردي، سا

توان گفت تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است.بنابراین از جنبه روش گردآوري داده، می
همچنین پژوهش حاضر از نظر نوع روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیل محتوا انتخاب شده 

ها و فضاها به صورت ها، پدیدهي مفاهیم، متناست. این تحقیق به منظور توصیف عینی و کیفی محتوا
هاي مکتوب، شفاهی، تصویري و فضایی شود. در واقع، قلمرو این نوع تحقیق را متندار انجام مینظام

دهد. محقق در چنین تحقیق به دنبال تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب دربارة موضوعی خاص تشکیل می
).75، ص1389نیا، است (حافظ

شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار بندي مییل محتوا عناصر و مطالب مورد نظر گردآوري و طبقهدر تحل
هاي کامل در آثار مکتوب یا شفاهی باشد ها، بنرها و متنها، جملهگیرد. این عناصر ممکن است کلمهمی

).76(همان، ص
ت مسئله و تعریف آن، تدوین هاي تحقیق محقق اقدام به شناخدر روش تحلیل محتوا همانند سایر روش

گیري بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل و نتیجهگیري، گردآوري اطالعات، تنظیم و طبقهفرضیه، نمونه
رسد روش تحلیل محتوا کند. به نظر مینماید؛ یعنی فرایند تحقیق علمی را به طور منظم رعایت میمی

در هر دو تحلیل و تفسیر متن در نظر بوده و از شناسی هرمنوتیک دارد؛ زیراارتباط تنگاتنگی با روش
کنند. در روش تحلیل محتوا تأکید خاصی بر تحلیل هاي تحلیل کیفی در پژوهش استفاده میروش

).77ها وجود دارد (همان، صهاي مستند در متنهاي پیامویژگی
شناختی است. توقع روشهاي تحقیق و اعتبار سنجی آنها از مهمترین مباحثآوردها و روشاز رويسخن

هاي تحقیق است. مطالعات دینی به دلیل ها و روشها، ابزارها، رهیافتشناسی بیان و سنجش شیوهاز روش
هاي بسیار متنوع برخوردار است. براي وسعت در موضوع و دامنه مباحث و پیچیدگی مسائل، از روش

آورند، ند. گاهی به تفسیر مأثور روي میهاي گوناگونی دارمثال، مفسران در فهم آیات قرآن، روش
شوند. متکلمان مند میهاي تحلیل ساختار متن بهرهجویند و گاهی از روشزمانی به تفسیر ادبی توسل می

آورند و زمانی طریق جدل را در پیش مسلمان در برخی از مسائل کالمی، گاهی به روش برهان روي می
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جویند و در مواردي ـ البته به ندرت ـ زارها و دالیل تاریخی توسل میگیرند و در برخی از مسائل، به ابمی
ها و ابزارهاي الزم خود، دانش شوند. فقیهان نیز براي تنقیح روشهاي درون دینی متمسک میبه روش

اند. عالمان اخالق در این میان، با صعوبت مواجه بودند؛ زیرا آنها از طرفی وارث اصول را تأسیس کرده
هاي اخالقی ها و ابزار خاص خود را داراست و از طرفی با آموزهعملی ارسطویی بودند که روشحکمت 

طلبند. بنابراین، در مطالعات دینی رایج در هاي دیگر میاند که استفاده از آنها، روشرو بودهوحی روبه
تحقیقات فلسفی، سنت و فرهنگ اسالمی، تنوع بسیار زیادي وجود دارد. مطالعات دینی، برخالف مثالً

ها را داراي کثرت روش است. کثرت در روش، اهمیت طرح پژوهشی و برنامه دقیق در استفاده از روش
پژوهی انجامد. دینها میدهد. در صورت فقدان طرح و برنامه، کثرت روشن به درآمیختن روشنشان می

).197، ص1380ت (فراملکی، نوین نیز دامنه تنوع روش را بسیار فراتر از گذشته گسترانده اس
نقش روحانیت در سیاستگذاري فرهنگی با 1ي کیفی»تحلیل محتوا«در این پژوهش، روش تحقیق 

هاي شکل که براساس مراحل و فرایند علمی سیاستگذاري و تدوین مقولهرویکرد قیاسی است. بدین
هاي فرهنگی، اجراي هاي تحقیق در زمینه نقش روحانیت در تدوین سیاستتحلیل براساس یافته

ساختن و سامان دادن جایگاه هاي فرهنگی، به یافتن، برجستهو ارزیابی سیاستهاي فرهنگیسیاست
پردازد.روحانیت در هر یک از این مراحل می

هاي نوپدید فن تحلیل محتوا ـ این جستار، رویکرد تحلیل محتواي کیفی قیاسی را ـ به عنوان یکی از شاخه
ه بدین متون برگزیده است. از جمله علل این انتخاب، آن بوده است که این رویکرد، از براي مراجع

گیرد؛ و هاي تحقیق، بهره میها و فرضیههاي علمی ناظر به موضوع در تدوین پرسشها و یافتهنظریه
هاي هاي علوم انسانی و اجتماعی و بیان همخوانیهاي این متون به پرسششکل، براي فهم پاسخبدین

رسد.هاي این دو حوزه، راه مناسبی به نظر میموجود میان دیدگاه
مند نکاتی که به ساختن و بیان نظامهاي عمدة مشاهده اسنادي است که به برجستهتحلیل محتوا از روش

هاي آن مطرح شده، کار خود را ها دربارة موضوع تحقیق و مقولهاي از متنطور پراکنده در مجموعه
کوشد تا تحلیل با درجات قابل قبولی از داند؛ میها میهاي این پیامهاشان و ویژگیآنها، یافتن پیامتحلیل 

ها فراهم آید.پذیر و معتبر از آن متنهاي تکرارروایی و پایایی به انجام برسد؛ و زمینه دستیابی به استنتاج

هاي اسالمی در علوم گیري از آموزهتحلیل محتواي کیفیِ قیاسی و بهره«قیق برگرفته از مقاله . قسمت روش تح1
شناسی است.روش72علیرضا محسنی تبریزي و علی سلیمی، نشریه شماره » اجتماعی
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داند و آنها را اینگونه ه زیر میکریپندورف چارچوب کلی تحلیل محتوا را شکل گرفته از شش مؤلف
کند:تعریف می

گر است.هایی که براي آغاز تحلیل در دسترس تحلیل. مجموعه متنی، یا داده1
گر با بررسی مجموعۀ متنی درصدد پاسخ به آن است.. پرسش تحقیق که تحلیل2
دهد. به نظر او، هت میشود و تحلیل را ج. بافت یا حوزه علمی برگزیده که متن در درون آن فهم می3

ها را در این باره که هاي علمی و مانند آن باشد، بهترین فرضیهتواند در شکل نظریهاین دانش که می
گذارد.گر میتوانند بگویند، در اختیار تحلیلها چه معنایی دارند، یا چه میمتن

ها و او را قادر به استنتاج از دادهگر را درباره بافت، عملیاتی وهاي تحلیل. فرضیه تحلیل که دانسته4
دهد.ها را شکل میسازد؛ و استنتاجمی

ها که مقصود از آنها، پاسخ به پرسش تحقیق است و دستاورد اصلی تحلیل محتوا هستند.. استنتاج5
گر نهایی تحلیل محتوایند.. شواهد رواساز که توجیه6

ها و هاي متنی از طریق شناسایی مضمونتواي دادهتحلیل محتواي کیفی، قسمی براي تفسیر ذهنیِ مح
اند که مند متن به شمار آوردهاي از متون تحلیل نظامکدگذاري آنهاست. در تعریف مشابه، آن را مجموعه

کوشد تا با حفظ مزایاي تحلیل محتواي کمی، آن را در نوعی تحلیل کیفی سازي شتابزده، میبدون کمی
کریپندورف دو ویژگی تحلیل محتواي کیفی را اینگونه برشمرده است:ـ تفسیري به کار بگیرد. 

ـ نیازمند مطالعه دقیق مقادیر نسبتاً کمی از مواد متنی است.
هاي جدید است.ـ شامل بیان دوباره یا تفسیر متون معین با روایت

دانند. ل اجرا میمحققان، تحلیل محتواي کیفی را با دو رویکرد استقرایی، قیاسی یا ترکیب آن دو قاب
ها یا دانش متخصصان و تحقیقات هاي موجود، تجربهتحلیل محتواي کیفی قیاسی با استفاده از نظریه

ها را ها (کدها) و روابط میان آنها و فرضیهها، مقولهها و متغیرها، پرسششود. مفهومپیشین، آغاز می
ها هاي متنی موردنظر را در قالب این مقولهدهکند. در متن و دابراساس این پیشینه، تعریف و تدوین می

).158ـ135، ص1391نماید (محسنی تبریزي و سلیمی، بازچینی یا کدگذاري می
هاي ناظر به سیاستگذاري فرهنگی که هاي خود را در قالب گزارهها و فرضیهها، مقولهاین تحقیق پرسش

ده است. و چگونگی نقش و جایگاه روحانیت در شود، سامان داشامل مراحل، تدوین، اجرا و ارزیابی می
سیاستگذاري فرهنگی را براساس مراحل و فرایند سیاستگذاري، کدگذاري و بازچینی کرده است.
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جامعه آماري3-3
هایی از افراد، اشیاء و ... (واحد) که حداقل در یک صفت مشترك جامعه آماري عبارت است از مجموعه

هاي باشند که از حوزه. جامعه آماري این پژوهش کلیه روحانیونی می)250، ص1388باشند (خاکی، 
اند. البته در این پژوهش منظور از روحانیت، روحانیونی هستند که عالوه علمیه مدرك علمی اخذ کرده

باشند.بر داشتن مدرك حوزوي، ملبس به لباس روحانیت می

هاروش گردآوري داده4-3
ها هاي مختلفی براي گردآوري اطالعات استفاده شده است، که این روشو روشدر این تحقیق از ابزار

عباتند از:
ها، مجالت تخصصی و جستجو در نامهاي: مطالعه کتب فارسی و التین، مقاالت، پایانروش کتابخانه.1

هاي لهاي اینترنتی جهت تدوین و بررسی ادبیات موضوع و یافتن اطالعات خام مورد نیاز در فصپایگاه
بعدي تحقیق، صورت گرفت.

ها روش میدانی به کار گرفته شد، که با توجه به نوع و ماهیت کار روش میدانی: براي گردآوري داده.2
هاي متعددي با افراد مختلف از جمله نخبگان از ابزار مصاحبه استفاده گردید. براي این منظور مصاحبه

جام شد.نظران این عرصه، انحوزوي و دانشگاهی و صاحب

هاروش تجزیه و تحلیل داده5-3
هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آوري شده از روشهاي جمعبراي تجزیه و تحلیل داده

همچنین جهت تحلیل اطالعات از روش تحلیل محتوا استفاده گردید است.
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هاداده
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مقدمه
می تحقیق، تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده است. در هر تحقیق تجزیه و یکی از مراحل روش عل

ها و یا پاسخ به سواالت تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار تحلیل اطالعات براي صحت و سقم فرضیه
شود.هاي تحقیق محسوب میترین و مهمترین بخشاست و از اصلی

آوري شده هاي مورد نیاز جمعي اطالعات دادههاي مختلف گردآوردر این فصل با استفاده از روش
ها پرداخته و سعی شده است نتایج حاصل از آن هاي آماري به تجزیه و تحلیل دادهاست و به کمک روش

به صورت خالصه و به همراه جداول و نمودارهاي مربوطه ارائه گردد.
نقش روحانیت در فرایند تدوین مطالب این فصل در سه بخش تدوین و ارائه گردیده است؛ در بخش اول 

هاي فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت، در بخش دوم نقش روحانیت در نظام سیاست
هاي مجري سیاست فرهنگی بررسی خواهد شد و در هاي فرهنگی با تاکید بر سازماناجراي سیاست

و تحلیل خواهد شد.هاي فرهنگی بررسی بخش سوم نیز نقش روحانیت در ارزیابی سیاست
ها و نهادها مراکز، سازمان"وظایف"و "اهداف"ي شایان ذکر است در این فصل کلیه مواردي که درباره

هاي هاي الکترونیکی و یا کتابخانههاي آن مراکز که در پایگاهآورده شده است به طور کامل از اساسنامه
.آوري گردیده است، اقتباس و جمعباشدآنها موجود می

هاي بررسی و تحلیل نقش روحانیت در نظام تدوین سیاست1-4
فرهنگی

هاي فرهنگی کشور همانطور که اشاره شد در این بخش نقش و جایگاه روحانیت در نظام تدوین سیاست
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براي این منظور در ابتدا شوراي عالی انقالب فرهنگی که به عنوان 

باشد از لحاظ هاي فرهنگی در کشور میمشیگذاري فرهنگی و تعیین کننده خطمرجع عالی سیاست
شود؛ همچنین اند، بررسی میکمیت روحانیونی که از ابتداي تشکیل این شورا در آن عضویت داشته

برخی از واحدهاي زیر مجموعه شوراي عالی انقالب فرهنگی از جمله دبیرخانه شورا، شوراي فرهنگ 
ي تخصصی حوزوي بررسی خواهد شد. پس از آن مجلس شوراي اسالمی که همواره به عمومی و شورا

هاي باشد از لحاظ تعداد نمایندهگذاري در کشور میترین مرجع قانون گذاري و سیاستعنوان اصلی
روحانی در ادوار مختلف مجلس بررسی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
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الب فرهنگیشوراي عالی انق1-1-4
که سال آغازین انقالب فرهنگی محسوب می شود، ستاد انقالب فرهنگی با فرمان بنیان 1359در سال 

گذار جمهوري اسالمی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و با حضور اعضاي اصلی شامل آقایان: علی 
شمس آل احمد و شریعتمداري، محمدجواد باهنر، مهدي ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش،

جالل الدین فارسی تشکیل شد.
در ابتداي تشکیل، وظایف این شورا شامل تربیت استاد و گزینش افراد شایسته براي تدریس در 

ها بود. در ها و تغییر برنامه هاي آموزشی دانشگاهها، گزینش دانشجو و اسالمی کردن دانشگاهدانشگاه
اي و رئیس جمهور وقت و دستور حضرت امام اهللا العظمی خامنهاین ستاد با پیشنهاد آیت1362شهریور 

خمینی (ره) تکمیل شد و افراد دیگري نیز به آن اضافه شدند، از جمله آقایان:
سیدمحمد خاتمی، غالمحسین رحیمی شعرباف، ایرج فاضل، میرحسین موسوي خامنه، محمدعلی نجفی، 

احمد احمدي و محمدرضا مهدوي کنی.صادق واعظ زاده، محمد رحمتی، محمدجواد باهنر،
ستاد انقالب فرهنگی ترمیم و با ترکیبی متفاوت به شوراي عالی انقالب فرهنگی تبدیل 1363آذر 19در 

شد. حضرت امام خمینی (ره) در این روز، طی پیامی فرمان تأسیس شوراي عالی انقالب فرهنگی را صادر 
:نمود. در بخشی از این پیام چنین آمده است

خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزندة اسالمی، ملی و انقالب «
ها در سطح کشور آنچنان محتاج تالش و کوشش است که براي تحقق آن سالیان فرهنگی در تمام زمینه

ستاد دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات
انقالب فرهنگی براي هرچه بارورتر شدن انقالب در سطح کشور، تقویت این نهاد را الزم دیدم. دین 
جهت عالوه بر کلیۀ افراد ستاد انقالب فرهنگی و روساي محترم سه قوه، حجج االسالم آقاي خامنه اي، 

و آقایان سید کاظم آقاي اردبیلی و آقاي رفسنجانی و همچنین جناب حجت االسالم آقاي مهدوي کنی
اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوري و نصر اهللا پور جوادي و محمدرضا هاشمی را به آنها اضافه 

»نمود.
متعاقب این فرمان، رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبري)، نظر امام خمینی (ره) را دربارة اعتبار 

چنین بود:6/12/1363ر در تاریخ مصوبات شورا استفسار کردند. پاسخ امام به این استفسا
»ضوابط و قواعدي را که شوراي محترم عالی انقالب فرهنگی وضع می نمایند، باید ترتیب اثر داده شود.«
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مأموریت شوراي عالی انقالب فرهنگی به مناسبت هاي مختلف و طی دیدارهایی که اعضاي شورا با مقام 
حکمی 14/9/75می گرفت. تا این که به طور مشخص در معظم رهبري داشتند، همواره مورد تأکید قرار

مبنی بر تقویت شوراي عالی و ترکیب اعضاي جدید آن صادر شد. مقام معظم رهبري طی این حکم، 
رسماً افزایش و توسعۀ مأموریت شوراي عالی را تأکید کردند . بخشی از آن معطوف به دانشگاه ها و 

عرصه هاي امور فرهنگی و به ویژه فرهنگ عمومی و مواجهه با بخش دیگر و گسترده تر مربوط به سایر
تهاجم فرهنگی است. در این فرمان آمده است:

تقویت این شورا در شرایط نوین وظیفه اي بر دوش اینجانب است که به کمک الهی با ترکیب تازه و «
»مخاطب سازي دوباره صورت می پذیرد.

دورة تازه، تدوین شرح وظایف و ترسیم خطوط کلی فرهنگی ایشان نخستین وظیفۀ شوراي عالی را در 
کشور ابالغ می فرمایند.

با اعضاي شورا برگزار کردند، 26/9/81عالوه براین، طی دیداري که مقام معظم رهبري در تاریخ 
و » اتاق فرمان فرهنگی کشور«جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی را در کشور بی بدیل و این شورا را 

معرفی می نمایند و در این مورد می فرمایند:» کز مهندسی فرهنگی کشورمر«
این مجموعه در کشور بی بدیل است. در مدیریت راهبردي فرهنگی، ما به غیر از این مجموعه، هیچ «

مرکزي را در کشور نداریم. بخش هاي مختلف چه دولت، چه مجلس، چه حتی مجمع تشخیص 
ند، وظایفی دارند. اما هیچ کدام وظیفه اي را که این شورا بر عهده مصلحت، همان طور که اشاره کرد

دارد و اآلن در قالب شرح وظایف و مواد و بندهاي گوناگون تدوین شده است، بر عهده ندارند. بنابراین 
مرکز بی بدیل است. اینجا را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی 

ي کشور، اعم از دستگاه هاي فرهنگی و سایر دستگاه ها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به دستگاه ها
»حساب آورد.

همچنین معظم له در مورد اهمیت رسالت شوراي عالی انقالب فرهنگی می فرمایند:
فرهنگ کشور کامالً به یک نظم و جهت گیري و جهت یابی و انسجام بخش هاي گوناگون دولتی و «

در باب فرهنگ احتیاج دارد و در اینجا است که این مقوله می تواند تأمین شود، نه در غیر دولتی
یا این عبارت معظم در » کمیسیون دولت، نه مجلس و نه در هیچ جاي دیگر، این مقصود عملی نیست.

مورد ارتباط شوراي عالی انقالب فرهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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به عنوان یک مجموعۀ زبده و ناب که صد درصد فرهنگی است، به مجمع شوراي عالی انقالب فرهنگی،«
تشخیص مصلحت کمک کند و آن را به سمت سیاستی که باید به صورت رسمی به دستگاه ها ابالغ 

»شود، هدایت کند.
در زمینۀ اهمیت و شأن مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی هم ایشان فرموده اند:

ید وظیفۀ خود بدانند مصوبات (شوراي عالی انقالب فرهنگی) را اجرا کنند. آنچه همۀ مسئوالن دولتی با«
مهم است، این است که مصوبات اینجا باید اجرا شود. مصوبۀ این شورا باید به وسیلۀ دبیرخانه ابالغ و 
اجراي آن به وسیلۀ آقاي رئیس جمهور تضمین شود، یعنی وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه 
وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نکند مصوبه را اجرا نکنند؛ باید حتماً اجرا کنند. ما این همه 
آدم هاي صاحب فکر را که یک ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم براي چنین کار مهمی در 

»این شورا جمع کرده ایم. اگر مصوبات اجرا نشود، معنی ندارد.
به تصویب شوراي عالی رسید، سپس 5/12/63عالی انقالب فرهنگی در تاریخ اهداف و وظایف شوراي

، وظایف 28/7/71، دو وظیفۀ دیگر به وظایف ده گانۀ شورا افزوده شد. در مورخ 14/6/68در تاریخ 
شورا هیأتی را تشکیل داد تا 20/9/75شوراي عالی انقالب فرهنگی مورد بازنگري قرار گرفت. در تاریخ 

جلساتی زیر نظر دبیر شوراي عالی نسبت به تهیۀ پیش نویس آیین نامۀ داخلی شوراي عالی با با تشکیل
توجه به ترکیب جدید، شرح وظایف و اهداف شوراي عالی و با توجه به بیانات مقام معظم رهبري و 

ه دهد. تعیین اولویت اقدامات، در مدت کمتر از یک ماه مبادرت ورزد و نتیجه را به شوراي عالی ارائ
تصویب شد.20/8/76سرانجام جایگاه، اهداف و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی در تاریخ 

در این مصوبه، شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرحع عالی سیاست گذاري، تعیین خط مشی، 
تصمیم گیري، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست هاي 
کلی نظام محسوب شده است که تصمیمات و مصوبات آن الزم االجرا و در حکم قانون است. در همین 
راستا، مأموریت شوراي عالی تصحیح و ارتقاي فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی براي حفظ استقالل و 

تحکیم و تعمیق مبانی دینی و فرهنگ دین باوري است.
فرمودند:17/9/76مصوبه در نامۀ مورخ مقام معظم رهبري در ارتباط با این
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اهداف و مأموریت ها جامع و خوب تهیه شده است و باید امیدوار بود که شوراي عالی انقالب فرهنگی «
با این برنامۀ جامع بتواند در دورة زمانی مشخصی، مثالً هفت سال، تغییرات محسوسی در وضع فرهنگی 

»دیده شده است، پدید آورد.کشور با همان گستردگی که در این مصوبات

اهداف شوراي عالی انقالب فرهنگی 1-1-1-4
به شرح زیر است:17/09/76ي ي مورخهاهداف شوراي عالی انقالب فرهنگی طبق مصوبه

و اعتالي فرهنگ عمومیانقالب فرهنگیگسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت -1
از فضاي فرهنگی غربزدگیهاي علمی و فرهنگی از افکار مادي و نفی مظاهر و آثار تزکیه محیط-2

جامعه
ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنري براساس فرهنگ صحیح اسالمی، گسترش و تحول دانشگاه-3

شناسان متخصص، مغزهاي متفکر و تقویت هر چه بیشتر آنها براي تربیت متخصصان متعهد، اسالم
مربیان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل کشورخواه، نیروهاي فعال و ماهر، استادان،وطن

آموزي و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید تعمیم سواد، تقویت و بسط روح تفکر و علم-4
دانش بشري براي نیل به استقالل علمی و فرهنگی

حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی-5
انقالب اسالمی، ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهاي دیگر به ویژه با نشر افکار و آثار فرهنگی -6

ملل اسالمی

وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی2-1-1-4
توان در سه حوزه همچنین وظایفی را که بر عهده شوراي عالی انقالب فرهنگی گذاشته شده است، می

هاي راهبردي ها و طرحتهیه و تدوین سیاست.بندي نمودگذاري، تدوین ضوابط و نظارت تقسیمسیاست
رسانی، چاپ و نشر، هاي زنان، تبلیغات، اطالعهاي مختلف فرهنگی از جمله در حوزهکشور در زمینه

و حوزهها، برقراري روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاري بیسوادي، دانشگاه
طه از جمله وظایف هاي فرهنگی مربوهاي دینی و معنوي، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه، فعالیتدانشگاه
و نیز مراکز علمی و آموزشیشود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس گذاري این شورا محسوب میسیاست

باشد. بررسی و تحلیل ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا می
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و پیامدهاي فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و توسعهشرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهاي 
آموزش کشور و نیز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شوراي عالی انقالب 

باشد.فرهنگی می
بینی شده است:فرهنگی پیشوظابف اساسی زیر براي شوراي عالی انقالب 1376ي سال برابر مصوبه

ریزي فرهنگی و علمی کشور، تدوین نقشه ها و برنامه. تدوین و تصویب اصول، اهداف، سیاست1
مهندسی فرهنگی کشور و روزآمد نمودن آنها.

. تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور.2
. تهیه و تدوین طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم و تربیت کشور.3
هاي فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و رسانه هاي کشور.دایت و ساماندهی مدیریت کالن دستگاه. ه4
هاي ى فعال و مبتکرانه با تهاجم فرهنگی دشمنان با استفاده هدفمند از روشریزي براي مواجهه. برنامه5

کارآمد.
راهبردهاي ارائهوفناوري کشور وهاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش. رصد مستمر تحوالت برنامه6

مناسب.
سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم.و زمینهپردازي،گیري از نظریهو بهره. سیاستگذاري، حمایت 7
انداز و هاي علمی و فرهنگی مورد نظر چشمریزي جامع کشور در زمینه. مشارکت فعال در برنامه8

پیگیري تحقق آن.
مندي از نخبگان، تربیت و براي شناسایی، جذب و ارتقاء بهرههاي خاص ریزي و تهیه طرح. برنامه9

هاي آنان در ها و ابتکارات و خالقیتگیري از تواناییپرورش علمی و معنوي استعدادهاي درخشان و بهره
حوزه فرهنگ و علم.

. تصویب ضوابط و معیارهاي اساسی تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، 10
ها و مراکز پژوهشی و تصویب اساسنامه دانشگا ههاي خاص.ها، دانشگاهفرهنگستان

. تهیه، تدوین و تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران فرهنگی و علمی کشور، استادان، معلمان و 11
دانشجویان.

گیري و . سیاستگذاري براي تعیین سهم اعتبارات فرهنگی، علمی، پژوهشی و فناوري و تعیین جهت12
هاي سالیانه.ساله و بودجههاي پنجکرد اعتبارات در برنامههزینهاولویت 
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هاي مختلف کشور و . طراحی سازوکارهاي مناسب براي اجرایی شدن مصوبات شورا در دستگاه13
نظارت مؤثر بر اجراي مصوبات.

هاي توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور.. ارزیابی برنامه14
هاي فرهنگی و علمی جمهوري اسالمی ایران در خارج از مدیریت فعالیت. سیاستگذاري و ساماندهی15

کشور.
اي جمهوري اسالمی ایران.هاي رسانه. تعیین سیاست16
. سیاستگذاري الزم براي گسترش و حاکمیت فرهنگ اسالم ناب محمدي(ص).17
اي ملی و اسالمی.هاي و معیاره. سیاستگذاري براي تولید محصوالت فرهنگی کشور براساس ارزش18
هاي ملی و کالن اقتصادي، عمرانی و صنعتی کشور.هاي فرهنگی طرح. تصویب پیوست19
ریزي کالن براي وحدت حوزه و دانشگاه.. سیاستگذاري و برنامه20
هاي علوم انسانی و علوم اجتماعی ریزي براي بازبینی و تحول محتوایی در رشته. سیاستگذاري و برنامه21

هاي اسالمی و مقتضیات فرهنگی کشور.ارزشبرمبناي
سازي براي اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور.. زمینه22
هاي فرهنگی. (پایگاه الکترونیکی شوراي عالی انقالب فرهنگی). تعیین و تصویب شاخص23

بررسی کمی عضویت روحانیون در شواري عالی انقالب 3-1-1-4
فرهنگی

عضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی از دو بخش اعضاء حقیقی و اعضاء حقوقی تشکیل می شود.ا
الف) اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی

شود. جدول اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی مستقیماً توسط مقام معظم رهبري تعیین می
ب فرهنگی از ابتداي شکل گیري این شورا تا نشان دهنده اعضاي حقیقی شوراي عالی انقال4-1شماره 

کنون می باشد.
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: اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی4-1جدول شماره 
روحانیخانوادگینام و نامردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

علی شریعتمداري
محمد جواد باهنر

مهدي ربانی
حسن حبیبی

عبدالکریم سروش
شمس آل احمد

جالل الدین فارسی
سید محمد خاتمی

غالم حسین رحیمی شعرباف
ایرج فاضل

میرحسین موسوي
محمد علی نجفی
صادق واعظ زاده

محمد رحمتی
احمد احمدي

سید علی خامنه اي
یلیسیدعبدالکریم موسوي اردب

اکبر هاشمی رفسنجانی
محمدرضا مهدوي کنی

رضا داوري
نصراله پور جوادي
محمدرضا هاشمی

مصطفی معین
علی اکبر والیتی

احمد جنتی
محمدتقی مصباح یزدي
غالمحسین حداد عادل

مهدي گلشنی
سید علی رضا صدر حسینی

ـــــــ
روحانی
روحانی

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

روحانی
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

یروحان
روحانی
روحانی
روحانی
روحانی

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

روحانی
روحانی

ــــــ
ــــــ

روحانی



٧٤

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

محمدحسن زورق
محمد علی کی نژاد

محمد رجبی
احمد پورنجاتی
فمحمدرضا عار

حسن رحیم پور
محمدرضا مخبر دزفولی

علی اکبر صادقی رشاد
علی الریجانی

محسن قمی
محمود محمدي عراقی

منصور کبکانیان
حسین کچونیان

علی رضا اعرافی
حمید پارسانیا

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

روحانی
ــــــ

روحانی
روحانی

ــــــ
ــــــ

روحانی
روحانی

44الی انقالب فرهنگی از ابتداي انقالب تاکنون همانگونه که در جدول فوق نشان داده می شود شوراي ع
نفر غیر روحانی می باشد 28نفر از آنها روحانی و تعداد 16نفر عضو حقیقی داشته است که از این تعداد، 

نشان دهنده فراوانی تعداد روحانیون عضو حقیقی شورا می باشد.7-2جدول شماره 

ضو حقیقی شورا: فراوانی تعداد روحانیون ع4-2جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

16
28

36%
64%

%44100جمع
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روحانی

غیر روحانی

روحانی

غیر روحانی

: فراوانی تعداد روحانیون عضو حقیقی شورا4-1نمودار شماره 

ی می باشند از آنها غیر روحان%64از اعضا حقیقی شورا روحانی و %36همانطور که مشاهده می شود تنها 
موارد اعضاي حقیقی شورا روحانی بوده اند.3/1با توجه به این اطالعات در می یابیم که در بیش از 

لذا مشخص می شود که روحانیت در بخش اعضاء حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی همیشه نقش 
داشته اند و به تناسب از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

شوراي عالی انقالب فرهنگیب) اعضاء حقوقی
طی حکمی از سوي مقام معظم رهبري اعضاء حقوقی شوراي عالی انقالب فرهنگی 1375از سال 

مشخص گردیدند براساس آخرین حکم مقام معظم رهبري اعضاء حقوقی شورا به شرح ذیل می باشد.
ـ رئیس قوه مجریه (رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی)1
ـ رئیس قوه مقننه2
ـ رئیس قوه قضائیه3
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی4
ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوري5
ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی6
ـ وزیر آموزش و پرورش7
)1389ـ وزیر ورزش و امور جوانان (از دي ماه سال 8
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)90ـ معاون علمی و فناوري رئیس جمهور (از سال 9
ـ رئیس صدا و سیما10
)78ئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي (از سال ـ ر11
ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی12
ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی13
ـ رئیس نهاد و نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها14
ـ رئیس جهاد دانشگاهی15
ـ رئیس شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان16
ـ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی17
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلسـ 18
ـ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس19
ـ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس20

به ترکیب اعضاي شورا اضافه شدند، جدول شماره 1375با توجه به اینکه اعضاي حققوي شورا از سال 
نشان دهنده شخصیت هاي حقوقی شوراي عالی انقالب فرهنگی می باشد:4ـ3

اعضاي حقوقی شوراي عالی انقالب فرهنگی: 4ـ3ول شماره جد
روحانی/ غیرروحانیخانوادگینام و ناممدتبه بعد)1375(از سال اعضاي حقوقی شوراردیف

رئیس قوه مجریه1
(رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی)

روحانیاکبر هاشمی رفسنجانیعلی1376الی 1369
روحانیسیدمحمد خاتمی1384الی 1377
____محمود احمدي نژاد1392الی 1385

رئیس قوه مقننه2

روحانینورياکبر ناطقعلی1378الی 1371
روحانیمهدي کروبی1382الی1379
____غالمعلی حدادعادل1386الی 1383

____علی الریجانی1392الی 1387

رئیس قوه قضائیه3

روحانیمحمد یزدي1378الی 1368

1388الی 1379
سیدمحمود هاشمی 

شاهرودي
روحانی
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روحانیصادق الریجانی1392الی 1389

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی4

____مصطفی میرسلیم1375الی 1373

____سیدعطاءاهللا مهاجرانی1378الی 1376

____احمد مسجدجامعی1383الی 1379

____محمدحسین صفارهرندي1387الی 1384

____سیدمحمد حسینی1392الی 1388

ر علوم، تحقیقات و فناوريوزی5

1375الی 1372
محمدرضا هاشمی 

____گلپایگانی

____مصطفی معین1381الی 1376

____جعفر توفیقی1383الی 1382

____محمدمهدي زاهدي1387الی 1384

____کامران دانشجو1392الی 1388

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی6

____لیرضا مرنديسیدع1375الی 1372

____محمد فرهادي1379الی 1376

____مسعود پزشکیان1383الی 1380

____لنکرانیکامران باقري1387الی 1384

____مرضیه وحیددستجردي1391الی 1388

____منفردمحمدحسن طریقت1392الی 1392

وزیر آموزش و پرورش7

____محمدعلی نجفی1375الی 1368

____حسین مظفر1379الی 1376

____مرتضی حاجی1383الی 1380

____محمود فرشید1385الی 1384

____احمديعلیرضا علی1387الی 1386

____باباییحمیدرضا حاجی1392الی 1388

8
وزیر ورزش و امور جوانان

)1390(از سال 
____محمد عباسی1392الی 1390

9
ون علمی و فناوري رئیس جمهورمعا

)1390(از سال 
____نسرین سلطانخواه1392الی 1390
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رئیس سازمان صدا و سیما10
____علی الریجانی1382الی 1373

____اهللا ضرغامیعزت1392الی 1383

11
ریزيرئیس سازمان مدیریت و برنامه

)1386الی 1378(از سال 

____یمحمدعلی نجف1378الی 1376

____محمدرضا عارف1379الی 1379

____فرمحمد ستاري1382الی 1380

____حمیدرضا برادران شرکاء1383الی 1383

____فرهاد رهبر1384الی 1384

____امیرمنصور برقعی1386الی 1385

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی12
روحانیعراقیمحمود محمدي1379الی 1370
روحانیسیدمهدي خاموشی1392الی 1380

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 13
اسالمی

روحانیمحمدعلی تسخیري1380الی 1374
روحانیعراقیمحمود محمدي1385الی 1381
____سیدمهدي مصطفوي1389الی 1386

____محمدباقر خرمشاد1392الی 1390

قیه در فرئیس نهاد نمایندگی ولی14
هادانشگاه

روحانیسیدعلیرضا صدرحسینی1376الی 1372
روحانیمحسن قمی1384الی 1377
روحانیمحمد محمدیان1392الی 1385

رئیس جهاد دانشگاهی15

____محمد رحمتی1376الی 1369

____علی منتظري1385الی 1377

____حمیدرضا طیبی1388الی 1386

____محمدحسین یادگاري1392الی 1389

رئیس شوراي فرهنگی اجتماعی زنان16
____منیره نوبخت1389الی 1372

____کبري خزعلی1392الی 1390

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی17
____عبداهللا جاسبی1390الی 1361

____فرهاد دانشجو1392الی 1391

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس18

____محمدهادي عبدخدایی1377الی 1374

____احمد پورنجاتی1381الی 1378

____عماد افروغ1385الی 1382
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____غالمعلی حدادعادل1390الی 1386

روحانیمرتضی آقاتهرانی1392الی 1391
روحانیاحمد سالکتا کنون1392

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 19
مجلس

1377الی 1374
اکبر موسوي دعلیسی

____حسینی

____احمد شیرزاد1379الی 1378

____عباسعلی اللهیاري1380الی 1379

____احمد شیرزاد1381الی 1380

____علی عباسپور1389الی 1382

____مهدي زاهديتا کنون1390

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 20
مجلس

____ادنژعباس پاك1375الی 1374

____عباس شیبانی1377الی 1375

____علیرضا نوري1380الی 1378

1381الی 1380
الدین وحیدي سراج

____مهرجردي

____حسینعلی شهریاري1385الی 1382

____الدین صدرسید شهاب1387الی 1386

____حسینعلی شهریاريتا کنون1388
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انی تعداد روحانیون عضو حقوقی شورا: فراو4ـ4جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

16
62

20%
80%

%78100جمع

: فراوانی تعداد روحانیون عضو حقوقی شورا4ـ2شماره نمودار

نوان عضو حقوقی نفر به ع78همانطور که از جدول و نمودار فوق مشاهده می شود تاکنون در حدود 
آورده شده است از 4ـ3شوراي عالی بوده اند که طبق بررسی هاي انجام شده و آنچه در جدول شماره 

اعضاي 4/1نفر غیر روحانی هستند، به عبارت دیگر تاکنون کمتر از 62نفر روحانی و 16این تعداد 
بخش اعضاي حقوقی شورا نقش و حقوقی شورا، روحانی بوده اند. لذا نتیجه می گیریم که روحانیت در 

جایگاه زیادي نداشته است.
3/1اما در یک جمع بندي کلی بین اعضاي حقیقی و حقوقی شورا مشخص شد که در مجموع کمتر از 

آنها غیر روحانی می باشند و این 3/2اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، روحانی بوده اند و بیش از 
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روحانی

غیر روحانی

روحانی

غیر روحانی

همیشه در شوراي عالی انقالب فرهنگی و تصمیمات و سیاستگذاري هاي به معناي آن است که روحانیون 
این شورا نقش داشته است و از جایگاه نسبی برخوردار بوده است.

فراوانی تعداد روحانیون شوراي عالی انقالب فرهنگی4-5جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

32
83

28%
72%

%115100جمع

فراوانی تعداد روحانیون شوراي عالی انقالب فرهنگی: 4-3شماره نمودار

دبیر شوراي عالی و دبیرخانۀ شوراي عالی انقالب فرهنگی4-1-1-4
دبیر شوراي عالی باالترین مقام اداري و اجرایی دبیرخانه است که از بین اعضا به پیشنهاد شوراي عالی 

مقام رهبري با حکم رئیس شوراي عالی منصوب می شود. وظایف و اختیارات آن عبارت پس از تنفیذ
است از:

ـ نظارت و هدایت عملیات و فعالیت هاي پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دبیرخانه.
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ـ تعیین سیاست ها و خط مشی هاي کلی دبیرخانه.
ـ ارائۀ خدمات ستادي و پشتیبانی به شوراي عالی.

تور کار و انجام سایر پیشنهادها، طرح ها و برنامه هاي مورد نیاز شوراي عالی و سایر امور محوله ـ تهیۀ دس
از سوي شوراي عالی.

ـ ارائۀ گزارش عملکرد ساالنۀ دبیرخانه و سایر گزارش هاي مورد نیاز به شوراي عالی.
ـ تهیۀ آیین نامه هاي مالی، معامالتی و تشکیالت تفصیلی دبیرخانه.

یۀ اصالحات مورد نیاز در طرح طبقه بندي مشاغل.ـ ته
ـ ابالغ مصوبات شوراي عالی و فراهم آوردن تمهیدات مربوط به زمینه هاي اجراي مصوبات مزبور.

ـ انجام کلیۀ وظایف و مسئولیت هاي ارجاعی از سوي شوراي عالی.
نه در امور اداري و مالی به ، وظایف و اختیارات هیأت امناي دبیرخا25/12/77در ضمن، براساس مصوبۀ 

و به منظور هماهنگی بیش تر میان 12/6/78دبیر شوراي عالی تفویض شده است. همچنین براساس مصوبۀ 
شوراي عالی انقالب فرهنگی و سایر شوراي اقماري و وابسته، دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی می تواند 

وسیلۀ شوراي عالی انقالب فرهنگی تأسیس می شوند، با حق رأي در این شوراها و سایر شوراهایی که به
شرکت کند: شوراي معین، شوراي عالی برنامه ریزي، شوراي عالی جوانان، شوراي عالی اطالع رسانی، 
شوراي عالی آموزش هاي علمی ـ کاربردي، شوراي پژوهش هاي علمی کشور، شوراي فرهنگ عمومی، 

ترش زبان و ادبیات فارسی، شوراي اسالمی شدن مراکز شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، شوراي گس
آموزشی، شوراي هنر، شوراي هدایت استعدادهاي درخشان و شوراي دفتر جذب نخبگان.

دبیران شوراي عالی انقالب فرهنگی1-4-1-1-4
نده نشان ده5ـ4با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار دبیر شورا در امور اداري و اجراي شورا، جدول شماره 

دبیران شورا از ابتدا تاکنون می باشد:
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: دبیران شوراي عالی انقالب فرهنگی4-6دول شماره ج
روحانی/ غیر روحانینام و نام خانوادگیمدتردیف

1
2
3
4

1372الی 1364
1375الی 1372
1384الی 1375
الی تاکنون1384

سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
سید مصطفی میر سلیم

ی کی نژادمحمد عل
محمدرضا مخبر دزفولی

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

همانگونه که از جدول فوق مشاهده می شود تاکنون هیچ یک از دبیران شوراي عالی انقالب فرهنگی 
روحانی نبوده اند، لذا نتیجه می گیریم که روحانیت در این سمت که باالترین مقام اجرایی و اداري شورا 

ن جایگاهی نداشته است و طبیعتاً نقشی ایفا نکرده است.می باشد تاکنو

: فراوانی عضویت روحانیون در پست دبیري شورا4ـ7جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

0
4

0%
100%

%4100جمع

شوراي فرهنگ عمومی5-1-1-4
ترین و فراگیرترین باورها، نگرش ها، گرایش ها، ارزش ها، فرهنگ عمومی منعکس کنندة گسترده

الگوها و عادات رفتاري در یک جامعه محسوب می شود و همۀ مردم در زندگی فردي و اجتماعی آنها را 
به کار می گیرند و اعتقادات و اخالق و روش هاي زندگی مردم را متجلی می سازد. بر همین اساس، 

گی وقتی در باالترین مقیاس خود روي می دهند که به حوزة فرهنگی عمومی تحوالت و فرآیندهاي فرهن
راه یابند، پس می توان فهمید که اهداف و مأموریت هاي انقالب فرهنگی که با ارزش ها و آرمان هاي 
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انقالب اسالمی معطوف بوده اند، بدون تحقق شدن در سطح فرهنگی عمومی، در واقع، به سر منزل 
آیند. به عبارت د یگر، سیاست هاي فرهنگی برخاسته از مقاصد انقالب فرهنگی و برنامه مقصود نایل نمی

ها و اقدامات ناشی از این سیاست ها، تنها هنگامی به اثربخشی مطلوب می رسند که فرهنگ عمومی 
جامعه از آنها مشروب شود. شوراي عالی انقالب فرهنگی با این جهت گیري بود که فرهنگ عمومی را 

شوراي فرهنگ «1364ر دستور کار سیاست گذاري ها و برنامه هاي خود قرار داده است و از سال د
را تشکیل داده است.» عمومی

، شوراي عالی انقالب فرهنگی، به منظور تعیین اهداف و سیاست 14/8/64مورخ 8در جلسۀ شمارة 
ا مصوب کرد. وظایف و ر» شوراي فرهنگی عمومی«گذاري و هدایت فرهنگ عمومی کشور، تشکیل 

اختیارات این شورا، اموري مانند تدوین هدف ها و اصول سیاست هاي فرهنگ عمومی کشور به منظور 
بسط فرهنگ اسالمی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ هاي بیگانه، تدوین طرح هایی براي هماهنگی 

، تدوین سیاست هاي توسعۀ کوشش هاي فرهنگ و هنري و تبلیغی، پیشنهاد تحقق در مسائل مهم فرهنگ
روابط فرهنگی با ملل اسالمی و غیر اسالمی و معرفی فرهنگ اسالمی در سطح جهانی، مطالعه و ارزیابی 
وضع فرهنگ عمومی کشور و تهیۀ گزارش ساالنه، تدوین سیاست هاي رشد و شکوفایی استعدادها، 

هنري غیر آموزشی (غیر حوزه هاي تصویب اساسنامۀ انجمن ها، گروه ها، موسسات و مراکز فرهنگی و
علمیه، موسسات دینی، تبلیغی، غیر دولتی و سازمانهاي زیر نظر شوراي عالی تبلیغات اسالمی بنا بر مصوبۀ 

17/1/64.(
تصویب ضوابط اعطاي جوایز و نشان هاي فرهنگی و هنري و برگزاري جشنواره ها، کنگره ها، فستیوال 

ي است و اعضاي آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (به عنوان رئیس)، ها، نمایشگاه ها و مسابقات هنر
16/6/72یکی از اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، دبیر شوراي عالی تبلیغات اسالمی (بنا به مصوبۀ 

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی)، یکی از اعضاي شوراي سرپرستی سازمان صدا و سیما (پس از حذف 
)، یکی 9/8/68اسی، سرپرست ـ رئیس ـ سازمان صدا و سیما یا نمایندة ایشان بنا به مصوبۀ شورا از قانون اس

از اعضاي کمیسیون ارشاد مجلس، وزیران علوم، تحقیقات و فن آوري و آموزش و پرورش یا 
نمایندگانشان، یکی از اعضاي شوراي مرکزي جهاد دانشگاهی (رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 

)، 23/4/66)، یک از ارباب جراید، سرپرست سازمان تربیت بدنی (براساس مصوبۀ 7/7/77مصوبۀ بنا به
معاون پژوهشی و آموزشی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر کشور یا نمایندة وي (بنا به مصوبۀ 
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نان و ) نمایندة وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در شوراي فرهنگی و اجتماعی ز14/12/69و 2/11/69
)، نمایندة دانشگاه آزاد اسالمی (بنا به مصوبۀ 16/6/72یک نفر زن به انتخاب این شورا (بنا به مصوبۀ 

)، یک نفر از مدیران با سباقۀ 19/8/77)، (رئیس دانشگاه یا معاون مربوط وي بنا به مصوبۀ 13/673
) مدیر 15/12/74به مصوبۀ )، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور (بنا22/8/75فرهنگی (بنا به مصوبۀ 

)، دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت 5/8/74عامل سازمانخبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (بنا به مصوبۀ 
)، دبیر شوراي عالی جوانان یا رئیس مرکز 13/11/77بر کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد (بنا به مصوبۀ 

دهد.) تشکیل می 12/5/78ملی جوانان (بنا به مصوبۀ 

هدف ایجاد شوراي فرهنگ عمومی1-5-1-1-4
سیاست گذاري، هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی کشور، زیر نظر شوراي عالی انقالب فرهنگی.

اهم وظایف شوراي فرهنگ عمومی2-5-1-1-4
مینه و ها و ابزارهاي مهم در این ز. تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون1

اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه گزارش تحلیلی جامع به شوراي عالی.
منظور تعیین نقاط . بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور و سنجش نظام ارزشی جامعه به2

هاي مناسب.حلقوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه
هاي فرهنگی اف و اجراي سیاستمنظور تحقق اهدریزي و هدایت فرهنگ عمومی کشور به. برنامه3

مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی.
ها و هاي فرهنگی و هنري و تبلیغی در سازمانهایی براي هماهنگ کردن کوشش. تهیه و تدوین طرح4

مراکز رسمی فرهنگی و هنري.
که راجع هاي دولتی در اجراي آن بخش از وظایف آنها . فراهم کردن زمینه کاري و هماهنگی دستگاه5

به گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی است.
منظور هاي اقتصادي و اجتماعی بهها و برنامهها و اجراي طرح.  بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست6

اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور.
ها، هاي فرهنگی، شوراها، بیانیهها و سازماني مصوبات شوراي فرهنگ عمومی، شامل تأسیس نهادگستره

هاي فرهنگی است.نامههاي فرهنگی و آیینمناسبت
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روساي شوراي فرهنگ عمومی از ابتدا تاکنون3-5-1-1-4
تشکیل شد و ریاست آن به عهده وزیر 1364همان طور که بیان شد شوراي فرهنگ عمومی از سال 

بیانگر کمیت روساي شوراي فرهنگ عمومی از 4-6ل شماره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد. جدو
زمان تاسیس تاکنون می باشد.

: روساي شوراي فرهنگ عمومی4-8جدول شماره 

نام و نام خانوادگیمدتدیفر
روحانی/ غیر 

روحانی
1
2
3
4
5
6
7

1370الی 1364
1373الی 1370
1376الی 1373
1379الی 1376
1384الی 1379
1388الی 1384
1392الی 1388

سید محمد خاتمی
علی الریجانی

مصطفی میرسلیم
سید عطاء اهللا مهاجرانی

احمد مسجد جامعی
محمد حسین صفار هرندي

سید محمد حسینی

روحانی
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

نفر به عنوان رئیس 7ن، آن چنان که مشاهده می شود در شوراي فرهنگ عمومی از زمان تاسیس تاکنو
این شورا ایفاي نقش کرده اند. که از این تعداد فقط یک نفر از آنها روحانی بوده است.

: فراوانی روساي شوراي فرهنگ عمومی4-9جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

1
6

17%
83%

%7100جمع
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روحانیت در پست ریاست شوراي فرهنگ عمومی: فراوانی4ـ4مودار شماره ن

با توجه به جدول فوق نتیجه می گیریم که جایگاه رئیس شوراي فرهنگ عمومی که به عنوان باالترین 
مقام اداري و اجرایی این شورا و همچنین موثرترین جایگاه در تصمیم گیري هاي این شورا می باشد در 

اوقات به دست روحانیون بوده است. و لذا روحانیت در جایگاه رئیس شوراي فرهنگ 4/1کمتر از 
عمومی نقش بسیار کمی داشته است.

شوراي تخصصی حوزوي (کمیسیون حوزوي)6-1-1-4
کمیسیون حوزوي شوراي عالی انقالب فرهنگی، باهدف مشارکت دادن فضالي حوزه در مهندسی 

ن علمی آموزشی نظام اسالمی و فعال کردن آنان در تبیین جایگاه گذاري هاي کالفرهنگی و سیاست
هاي علمی درنظام معرفتی و علمی جامعه اسالمی و تدبیر سیستم هاي آموزشی وپ ژوهشی در حوزه

جهت وضعیت مطلوب و به منظور تقویت هویت دینی طرح ها و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی 
است.در دبیرخانه شورا تاسیس شده 
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ترین کمیسیون حوزوي پس از ارتباط تشکیالتی با حوزه علمیه به عنوان کارگروه مشترك میان عالی
هاي علمیه و شوراي عالی انقالب فرهنگی) رسمیت شوراهاي علمی فرهنگی کشور (شوراي عالی حوزه

تقا دهد.ار» شوراي تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی«یافت و توانست سطح کاري خود را در حد 
دراین راستا شوراي عالی انقالب فرهنگی سعی در تحقق ایده مقام معظم رهبري مبنی بر لزوم عقبه 

حوزوي براي شوراي عالی انقالب فرهنگی دارد تا این مسیر هر چه بیشتر و بهترگشوده شود.
غرفه این شوراي رهبر معظم انقالب در بازدید از نمایشگاه عملکرد مراکز پژوهشی قم، ضمن بازدید از 

هاي به عمل آمده، تاکید داشتند که:تخصصی با تجلیل از فعالیت
شما نباید همتان را منحصر به چیزهایی کنید که در شوراي عالی انقالب فرهنگی در رابطه با حوزه "

میخواهد مطرح شود؛ بلکه این تزریق نگرش حوزوي در کل سیاست هاي فرهنگی کشور باید باشد. 
ها که خألش را درآموزش و پرورش داریم میبینیم، در صدا و سیما میبینیم، در دانشگاههمین چیزي

میبینیم، در خیلی جاهاي دیگر، در نقشه کالن اداره کشور داریم میبینیم. این باید اینجا تأمین شود... این 
".1کاري که کردید باید ناظر به مسأله کالن اداره کشور و فرهنگ کشور باشد

مصوبه تشکیل شوراي تخصصی حوزوي1-6-1-1-4
شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاري، هماهنگی و هدایت امور علمی فرهنگی 
کشور و شوراي عالی حوزه به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیري حوزه هاي علمیه، نیازمند ارتباط 

این دو نهاد » کارگروه مشترك«به عنوان » وزويشوراي تخصصی ح«فعال و مستمر فکري بایکدیگرند. 
شوراي عالی انقالب فرهنگی براي تأمین 700شوراي عالی حوزه و مصوبه جلسه 577بر اساس مصوبه 

این نیاز تشکیل شده است.

اهم وظایف شوراي تخصصی حوزوي2-6-1-1-4
ي از آنها به منظور سیاستگذاري و گیرهاي علمیه و بهرههاي حوزهها و ظرفیت*شناخت و معرفی قابلیت

برنامه ریزي علمی براي مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و رصد فرهنگی کشور

اه بیانات رهبر معظم انقالب در هنگام بازدید از غرفه شوراي تخصصی حوزوي، در نمایشگاه مشکات قم، آبان م1
1389.



٨٩

هاي مطالعاتی و پاسخگویی به *شناخت و معرفی نیازهاي فکري ومعرفتی در حوزه دین براي تهیه طرح
آنها از سوي مراکز حوزوي

هاي دینی و معنوي در کشورورها وگرایشهاي الزم براي رشد و تقویت با*پیشنهاد سیاست
*ارائه طرح و پیشنهاد در راستاي تحقق اهداف و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی و اصول سیاست 

فرهنگی مورخ انقالبعالیشوراي288فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (مصوبه جلسه شماره 
) در عرصه مسایل دینی20/05/1371

هاي هاي حوزه علمیه و مراجع عظام و شوراي عالی حوزه و تهیه طرحدغدغهها و *شناسایی حساسیت
هاي علمیهمرتبط با مسایل و مشکالت حوزه

هاي حضور فعال فرهنگی دینی درعرصه بین الملل.*بررسی و پیشنهاد سیاست

اعضاي شوراي تخصصی حوزوي3-6-1-1-4
ی حوزه و تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی اعضاي شوراي تخصصی حوزوي بنا بر پیشنهاد شوراي عال

باشند. لذا نتیجه می گیریم نفر است، روحانی می17شوند. کلیه اعضاي این شورا که مشتمل بر تعیین می
اي که شوراي تخصصی حوزوي تماما در اختیار روحانیت است و روحانیون در آن نقش و جایگاه ویژه

دارند.

مجلس شوراي اسالمی2-1-4
س شوراي اسالمی رکن اصلی و قوة مقننه در نظام جمهوري اسالمی ایران است که از نمایندگان مجل

منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شوراي نگهبان براي اجرا به قوة مجریه و قوة 
قضائیه ابالغ خواهد شد.

گردد. در این دوران، مجلس مهستان از اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می
میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل می شد. در زمان ناصرالدین شاه، وي در چند مورد مجوز تشکیل 

و مجلس » مجلس مشورت«یا به اختصار » مصلحت خانه«نفره 25مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس 
وکالي تجار.

مرداد 16قالب مشروطه باز می گردد که فرمان تشکیل آن در روز تشکیل اولین مجلس ملی کشور، به ان
سال به 83در حدود 1368تا 1285از سوي مظفرالدین شاه امضا شد. مجلس شوراي ملی از 1286سال 
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حیات خود ادامه داد تا این که سرانجام در جریان بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در 
مجلس شوراي ملی به مجلس شوراي اسالمی تغییر کرد.نام آن از1368سال 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مجلس شوراي اسالمی از نمایندگان ملت که به طور 62طبق اصل 
مستقیم و با رأي مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می شود. دورة نمایندگی در این مجلس چهار سال 

از پایان دورة قبل برگزار شود، طوري که کشور در هیچ زمان بدون است که انتخابات هر دوره باید پیش 
مجلس نباشد. عدة نمایندگان مجلس شوراي اسالمی دویست و نود نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 

پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست 1368
تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوري و کلدانی نفر نماینده می

در مجموع، یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت 

د و تصویب طرح ها و لوایح، طبق آیین نامۀ مصوب داخلی انجام می گیرد، مگر در مواردي که در می یاب
قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. براي تصویب آیین نامۀ داخلی مجلس شوراي اسالمی 

موافقت دو سوم حاضران الزم است.
از طریق رادیو و روزنامۀ رسمی مذاکرات مجلس شوراي اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن

براي اطالع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراري و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب 
کند، به تقاضاي رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسۀ غیر علنی تشکیل می شود. 

ضور شوراي نگهبان به تصویب سه چهارم مصوبات جلسۀ غیر علنی در صورتی معتبر است که با ح
مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراري 

براي اطالع عموم منتشر شود.
مجلس شوراي اسالمی در عموم مسائل از جمله مسائل فرهنگی در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند 

اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. قوانینی وضع کند که با 
تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت هم بر عهدة شوراي نگهبان است. مجلس شوراي اسالمی نمی تواند 
اختیار قانون گذاري را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در مورد ضروري می تواند اختیار وضع 

کمیسیون هاي داخلی خود تفویض کند، در این صورت، این قوانین در مدتی که در بعضی از قوانین را به 
مجلس تعیین می نماید، به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
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مجلس شوراي اسالمی داراي تعدادي کمیسیون تخصصی است که هر یک در محدودة تخصصی خود به 
ایح و سایر امور مرتبط با مجلس می پردازند. برخی از کمیسیون هاي تخصصی بررسی طرح ها و لو

مجلس عبارتند از: آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادي، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژي، برنامه 
و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، کشاورزي، آب و 

. مجلس شوراي اسالمی عالوه بر کمیسیون هاي تخصصی داراي چند کمیسیون خاص هم منابع طبیعی
است، از جمله کمیسیون هاي تحقیق و تدوین آیین نامۀ داخلی مجلس و اصل نود قانون اساسی. به اجمال 
حوزة عمل و وظیفه، توضیح چند کمیسیون مرتبط با حوزة فرهنگ از جمله کمیسیون آموزش و 

آید. وظیفۀ مشترك این کمیسیون ها سیون اجتماعی و کمیسیون فرهنگی مجلس در پی میتحقیقات، کمی
ساله وساالنه و پیشنهاد قوانین و بررسی لوایح مربوطه 5هاي بررسی سیاست ها، اهداف و برنامه

).58، ص1389باشد(نائینی، می
ـ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی

نجام وظایف محوله در محدودة آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه اي، این کمیسیون براي ا
آموزش عالی، تحقیقات و فناوري تشکیل می شود. به عبارت دیگر می توان گفت اجرایی کردن سیاست 
هاي آموزشی در حوزة مدیریت کالن فرهنگی کشور و تدوین سیاست و اهداف اجرایی و همچنین 

مورد نیاز در این خصوص را این کمیسیون بر عهده دارد.برنامه ها و قوانین 
ـ کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی

این کمیسیون براي انجام وظایف محوله در محدودة امور اداري و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و 
سیاست ها، تعاون تشکیل می شود. امور اجتماعی یکی از زیر سیستم هاي نظام جامع کشور است که 
اهداف و برنامه هاي آن تأثیرات بسیار تعیین کننده در تحقق سیاست هاي فرهنگی کشور دارد.

ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی
این کمیسیون براي انجام وظایف محوله در محدودة فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و 

ان و خانواده تشکیل می شود. تدوین سیاست ها و اهداف ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زن
میان مدت و کوتاه مدت در حوزة مطبوعات، سینما، رسانه، تربیت بدنی، چاپ و نشر، هنر و موسیقی و... 
و تبدیل آن به برنامه هاي پنج ساله و ساالنه از وظایف اساسی این کمیسیون است. بنابراین عملکرد این 

در تولید قدرت فرهنگی و بازدارندگی نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن دارد.کمیسیون نقش اساسی 
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روساي مجلس شوراي اسالمی در ادوار مختلف مجلس1-2-1-4
رئیس مجلس طبق آئین نامه داخلی مجلس از بین نمایندگان انتخاب می شود و نقش مهم و تأثیرگذاري 

روساي مجلس در 4-10دارد. جدول شماره در تشکیل جلسات مجلس و روند تصویب طرح ها و لوایح 
ادوار مختلف را نشان می دهد.

: روساي مجلس در ادوار مختلف4-10جدول شماره 
روحانی / غیرروحانیخانوادگینام و نامدوره
روحانیاکبر هاشمی رفسنجانیاول
روحانیاکبر هاشمی رفنسجانیدوم
یروحاناکبر هاشمی رفسنجانی، مهدي کروبیسوم

روحانیعلی اکبر ناطق نوريچهارم
روحانیعلی اکبر ناطق نوريپنجم
روحانیمهدي کروبیششم
ــــــغالمحسین حداد عادلهفتم
ــــــعلی الریجانیهشتم

ــــــعلی الریجانینهم

س مجلس نفري که به عنوان رئی9با توجه به اطالعات جدول فوق مشخص می شود که تاکنون از تعداد 
دوره اخیر روحانی نبوده است. لذا 3دوره از مجلس روحانی و فقط 6در ادوار مختلف بوده اند، رئیس 

از دوره هاي مجلس جایگاه رهبري مجلس در اختیار روحانیت بوده و روحانیت 3/2نتیجه می گیریم در 
نقش به سزاي در این منصب داشته است.
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انیت در جایگاه رئیس مجلس: فراوانی نقش روح4-11دول شماره ج

نمایندگان ادوار مختلف مجلس2-2-1-4
دوره داشته است، که بررسی کمی تعداد 9همانطور که گفته شد مجلس شوراي اسالمی تاکنون 

.بیان شده است10ـ4دوره در جدول شماره نمایندگان روحانی در هر

: نمایندگان ادوار مختلف و فراوانی نمایندگان روحانیون در هر 4ـ12جدول شماره 
دوره

ادوار مجلس
تعداد کل 

نمایندگان

تعداد 
نمایندگان 

روحانی

درصد نمایندگان 
روحانی نسبت به کل 

نمایندگان

%32716350اول

%27714552دوم

%3088327سوم

%2746724چهارم

%2745420پنجم

%2973612ششم

فراوانی
شاخص

درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

6
3

67%
33%

%9100جمع
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%2914315هفتم

%2914415هشتم

%2903311نهم

%262966825جمع

: فراوانی تعداد نمایندگان روحانیون مجلس نسبت به کل نمایندگان4-5نمودار شماره 

ن مجلس از روحانیون بوده اند اما در دوره هاي سوم، در دو دوره اول مجلس تقریباً نیمی از نمایندگا
9، 8، 7، 6تقلیل یافته است و در ادامه این فرآیند در دوره هاي 4/1چهارم و پنجم این مقدار به حدود 

/ از کل نمایندگان مجلس بوده اند.15و چیزي در حدود 4/1تعداد نمایندگان روحانی بسیار کمتر از 
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از آنها روحانی 4/1دوره تنها 9مجموع از کل نمایندگان مجلس در این همچنین مشخص شد که در
بوده اند و لذا نتیجه می گیریم که روحانیت در جایگاه نمایندگان نقش بسیار چشمگیر و زیادي نداشته 

است.
نکته قابل توجهی که در بررسی کمی تعداد نمایندگان روحانی در این قسمت بدست آمد این بود که 

نمایندگان روحانی در سال هاي بعد از انقالب به ترتیب در هر دوره کمتر از دوره قبل بود و این به تعداد
معناي کمرنگ تر شدن نقش روحانیت در بین نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در سال هاي اخیر می 

باشد.
ول مجلس نتیجه گیري دومی که از این بخش می توان کرد آن است که در مصوبات دوره هاي ا

روحانیت نقش بسزایی داشته و تأثیرگذار بوده است اما در دوره هاي اخیر مجلس روحانیت در مصوبات 
مجلس نقش قابل توجه نداشته است.

روساي کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی3-2-1-4
ن هاي مجلس در ارتباط با مقوله فرهنگ و سیاستگذاري فرهنگی، کمیسیویکی از مهمترین بخش

باشد.نشان دهنده روساي کمیسیون فرهنگی مجلس می4-13باشد. جدول شماره فرهنگی مجلس می

: روساي کمیسیون فرهنگی مجلس4-13جدول شماره 

نام و نام خانوادگیمدتردیف
روحانی/ غیر 

روحانی
1
2
3
4
5
6
7

1366الی 1362
1369الی 1366
1377الی 1369
1381الی 1377
1385الی 1381
1390الی 1385
1392الی 1390

محمدهادي عبدخدایی
محمدسعید تسلیمی

محمدهادي عبدخدایی
احمد پورنجاتی

عماد افروغ
غالمعلی حداد عادل

مرتضی آقاتهرانی

روحانی
ــــــ

روحانی
ــــــ
ــــــ
ــــــ

روحانی
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نفر 3کمیسیون ایفاي نقش کرده اند نفر که به عنوان رئیس این 7شود از تعداد آن چنان که مشاهده می
باشد.نفر غیر روحانی می4روحانی و 

: فراوانی روساي کمیسیون فرهنگی مجلس4-14جدول شماره 

فراوانی
شاخص

درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

3
4

43%
57%

%7100جمع

ایگاه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که به عنوان یکی از گیریم که جبا توجه به جدول فوق نتیجه می
از اوقات %50باشد، به طور متوسط در هاي مرتبط با سیاستگذاري فرهنگی در مجلس میمهمترین بخش

به دست روحانیون بوده است. و لذا روحانیت در این جایگاه نقش متوسطی داشته است.
جمع بندي:

اعضاي شوراي 4/1بخش در می یابیم که در بیشتر مواقع بیش از در یک جمع بندي کلی از مطالب این
عالی انقالب فرهنگی از روحانیون بوده اند، اما در هیچ زمانی دبیر این شورا روحانی نبوده است. از بین 
روساي شوراي فرهنگ عمومی فقط یک نفر از آنها روحانی بوده است و اعضاي شوراي تخصصی 

موارد رئیس مجلس شوراي اسالمی روحانی بوده 3/2ند. همچنین در بیش از حوزوي تماما روحانی هست
از کل نمایندگان مجلس از روحانیون بوده اند، و رئیس کمیسیون فرهنگی 4/1است. و به طور کلی 

مجلس در نیمی از موارد روحانی بوده است.
وحانیت در نظام تدوین لذا از مطالب این بخش نتیجه می گیریم که در سالهاي بعد از انقالب ر

هاي فرهنگی همیشه نقش داشته است و از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده است.سیاست
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هاي بررسی و تحلیل نقش روحانیت در نظام اجراي سیاست2-4
فرهنگی

گیرد. هاي فرهنگی مشخص و مورد بررسی قرار میدر این بخش نقش روحانیت در فرایند اجراي سیاست
ترین نهاد اجرایی کشور که مسئولیت اجراي قانون اساسی ین منظور ابتدا قوه مجریه به عنوان عالیبراي ا

هاي زیر مجموعه قوه مجریه که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با را نیز به عهده دارد و همچنین بخش
ن صدا و سیما مقوله فرهنگ مرتبط هستند بررسی خواهد شد. سپس به بررسی نهادهاي مانند سازما

باشد هاي فرهنگی میهاي مجري سیاستترین سازمانجمهوري اسالمی ایران که به عنوان یکی از اصلی
و همچنین سازمان ملی جوانان و سازمان تبلیغات اسالمی که در حوزه فرهنگ دینی فعالیت دارند، 

خواهیم پرداخت.

قوة مجریه (هیأت دولت)1-2-4
مقام رسمی کشور بعد از رهبري است و مسئولیت اجراي قانون اساسی و ریاست رئیس جمهور عالی ترین 

قوة مجریه را جز در اموري که مستقیم به رهبري مربوط می شود، بر عهده دارد. رئیس جمهور براي 
مدت چهار سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به طور متوالی تنها براي یک 

است. رئیس جمهور مسئول مستقیم انتخاب کابینه و معاونان خود است. او باید وزرایش را دوره ممکن 
براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس شوراي اسالمی معرفی کند. رئیس جمهور ایران، ریاست شوراي عالی 

امنیت ملی ایران و ریاست شوراي عالی انقالب فرهنگی را نیز برعهده دارد.
ز سوي رئیس جمهور و اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسالمی، به عضویت هیأتی وزرا پس از تعیین ا

در می آیند که هیأت وزیران یا هیأت دولت یا کابینۀ دولت نامیده می شود. هیأت دولت شامل رئیس 
جمهوري، معاون اول رئیس جمهوري، وزیران، معاونان رئیس جمهوري، رئیس کل بانک مرکزي، 

و سیما و دبیر هیأت دولت است. سایر اشخاص در مواقع ضروري با موافقت رئیس رئیس سازمان صدا 
جلسات هیأت دولت حق حضور دارند.

مصوبات هیأت وزیران اعم از این که سیاسی باشد یا فرهنگی یا مربوط به مسائل کلی یا جزئی باشد، 
ه باشد، جزو مقررات عمومی تصویب نامه نامیده می شود. اگر مصوبات هیأت وزیران به صورت آیین نام

بوده و رعایت آن براي عموم الزامی است. البته مصوبات هیأت وزیران نباید مخالف و ناقض قانون باشد و 
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تصویب نامه هاي هیأت وزیران از لحاظ سلسله مراتب اداري، بر تصمیمات و آیین نامه هاي خود وزیران 
مقدم است.

رتخانه ها را برعهده دارد. وزارتخانه مجموع ادارات و دوایر هر یک از وزیران مسئولیت یکی از وزا
133دولتی است که به منظور ادارة یک سلسله امور و خدمات عمومی تشکیل شده است. به موجب اصل 

قانون اساسی، تعیین تعداد وزارتخانه ها و حدود اختیارات هر یک از آنها با مجلس شوراي اسالمی است. 
وزارتخانه و حدود اختیارات آنها را به عهدة مجلس شورا است، در عمل، تغییر و اگرچه قانون تعداد 

تبدیل وزارتخانه و سازمانهاي مربوط به آنها، منوط به تصمیم دولت است که البته با مسئولیت دولت که 
مجري ادارة امور است همخوانی دارد.

حجم کار وزارتخانه، داراي چند معاون هر وزارتخانه تحت مسئولیت وزیر قرار دارد و هر وزیر برحسب
است. امور و مشاغل هر وزارتخانه براساس اصل تقسیم کار، بین ادارات کل، ادارات، دوایر و شعب 
تقسیم می شود. هر ادارة کل مرکب از چند اداره و هر اداره مرکب از چند دایره و هر دایره مرکب از 

اتب اداري وجود دارد. ادارة کل، باالترین تقسیمات چند شعبه است. بین واحدهاي مزبور سلسله مر
وزارتخانه و شعبه پایین ترین آنها است. در رأس هر ادارة کل، یک مدیر کل قرار دارد که تحت نظارت 

).48، ص1389معاون وزارتخانه انجام وظیفه می کند (نائینی، 

هاي مختلفروساي قوه مجریه در دولت1-1-2-4
نشان 15-4جمهوري اسالمی ایران ده دولت داشته است. جدول شماره 1392تا سال از بعد از انقالب 

دهنده روساي قوه مجریه در دولت هاي مختلف می باشد.

: روساي قوه مجریه4-15جدول شماره 

خانوادگینام و نامسالدولت
روحانی/ 

غیرروحانی
ـــــابوالحسن بنی صدر1359الی 1358اول
ـــــمحمد علی رجاي1360الی1359دوم
روحانیسید علی خامنه اي1364الی 1360سوم
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روحانیسید علی خامنه اي1368الی 1364چهار
روحانیعلی اکبر رفسنجانی1372الی 1368پنجم
روحانیعلی اکبر رفسنجانی1376الی 1372ششم
روحانیسید محمد خاتمی1380الی 1376هفتم
روحانیسید محمد خاتمی1384لی ا1380هشتم

ـــــمحمود احمدي نژاد1388الی 1384نهم
ـــــمحمود احمدي نژاد1392الی 1388دهم

همانطور که از جدول فوق مشاهده می شود تاکنون جمهوري اسالمی ایران ده دولت داشته است که از 
دوره از روحانیت بوده اند. لذا نتیجه می 6دولت غیر روحانی بوده است و4این تعداد ریس قوه مجریه 

از روساي جمهور ایران روحانی بوده اند.3/2گیریم در حدود 
: روساي قوه مجریه4-16جدول شماره 

فراوانی
شاخص

درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

6
4

60%
40%

%10100جمع
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وه مجریه: روساي ق4-6نمودار شماره 

2

گري روحانیون در بررسی و تحلیل کمی روند تصدي1-2-4-
هاي مختلفدولت

هاي ختلفگري روحانیون در دولت: تصدي4-17جدول شماره 
خانوادگینام و نامسمتدولت

محمدرضا مهدوي کنیوزیر کشوراول

دوم

محمدجواد باهنرنخست وزیر
ي کنیمحمدرضا مهدووزیر کشور

عبدالمجید معادیخواهوزیر ارشاد ملی

سوم

ايسید علی خامنهرئیس جمهور
عبدالمجید معادیخواهوزیر ارشاد اسالمی

اکبر ناطق نوريعلیوزیر کشور

ايسید علی خامنهرئیس جمهورچهارم
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شهريريمحمد محمديوزیر اطالعات

پنجم

اکبر هاشمی رفسنجانیعلیرئیس جمهور
عبداهللا نوريوزیر کشور

علی فالحیانوزیر اطالعات
شوشتريوزیر دادگستري

سید محمد خاتمیوزیر ارشاد اسالمی

ششم

اکبر هاشمی رفسنجانیعلیرئیس جمهور
علی فالحیانوزیر اطالعات

شوشتريوزیر دادگستري

هفتم 

سید محمد خاتمیرئیس جمهور
موسوي الري-ري عبداهللا نووزیر کشور

یونسی-آبادي نجفدريوزیر اطالعات
شوشتريوزیر دادگستري

هشتم

سید محمد خاتمیرئیس جمهور
موسوي الريوزیر کشور

یونسیوزیر اطالعات
شوشتريوزیر دادگستري

نهم

پورمحمديوزیر کشور
ايمحسنی اژهوزیر اطالعات

علی اکبريحاج رئیس سازمان ملی جوانان

دهم
الدینیحمیدرضا میرتاجمعاون پارلمانی رئیس جمهور

حیدر مصلحیوزیر اطالعات

هاي بعد از انقالب در جمع اعضاي هیئت شود، در تمامی دولتهمانطور که از جدول فوق مشاهده می
روحانی و در ها حداقل یک نفر دولت روحانیون حضور داشته اند، به صورتی که در برخی از دولت

نفر روحانی نیز حضور داشته است.5ها تا برخی دیگر از دولت
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی2-2-4
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یکی از اصلی ترین مجریان سیاست هاي فرهنگی جمهوري 

لیت ها و مراکز فرهنگی اسالمی ایران سازمانی است که وظیفۀ سنگین هماهنگی، هدایت و نظارت بر فعا
کشور را به عهده دارد.

حضرت امام خمینی (ره) در وصیت نامۀ سیاسی الهی خود، گسترش ارزش هاي اسالمی در داخل و 
خارج از کشور را رسالتی سنگین و در اولویت وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار می دهند.

خصوصاً در این عصر حاضر که ویژگی خاص دارد، وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همۀ عصرها «
آن است که براي تبلیغ حق مقابل باطل و ارائۀ چهرة حقیقی جمهوري اسالمی کوشش کنند. ما اکنون در 
این زمان که دست ابرقدرت ها را از کشور کوتاه کرده ایم، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه هاي 

م، چه دروغ ها و تهمت ها که گویندگان و نویسندگان وابسته گروهی وابسته به قدرت هاي بزرگ هستی
به ابرقدرت ها به این جمهوري نوپا نزده و نمی زنند، مع األسف اکثر دولت هاي منطقۀ اسالمی که باید 
دست اخوت به ما بدهند، به عداوت با ما برخاسته و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم 

(وصیت نامۀ سیاسی الهی حضرت امام، » تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است.آورده اند و قدرت
)22ص

اهداف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1-2-2-4
رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوي.-1
استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.-2
اي مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و اعتالي آگاهی هاي عمومی در زمینه ه-3

ابتکار در جامعه.
رواج فرهنگ و هنر اسالمی.-4
آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقالب اسالمی.-5
گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.-6
هاي وحدت میان مسلمین.فراهم آمدن زمینه-7
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وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی2-2-2-4
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که مسئول اجراي سیاستهاي رسمی نظام جمهوري اسالمی ایران در زمینه 

:باشددار میعهده1اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده فرهنگ عمومی است وظایف

گیري از وسائل و امکانات هنري، هر، اهداف انقالب اسالمی به جهانیان با بهرهشناساندن مبانی، مظا.1
هاي فرهنگی و سایر اقدامات الزم در داخل و آییبرگزاري گردهمسمعی و بصري، کتب، نشریات و

.خارج از کشور با همکاري وزارت امور خارجه و سایر دستگاههاي ذیربط

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بایستی هماهنگ با وزارت امور فعالیتهاي خارج از کشور -1تبصره 
.مزبور صورت پذیردخارجه طبق شرح وظیفه مصوب وزارت

دستگاههاي فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههایی که از امکانات و کمک دولت -2تبصره 
وانند در خارج از کشور به تفرهنگ و ارشاد اسالمی میکنند به شرط هماهنگی با وزارتاستفاده می

.فعالیت بپردازند

هاي هاي جهانی و کشف روشهاي مورد عمل آنها و اتخاذ شیوهمطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه.2
.مناسب مقابله با آن در صورت لزوم

ر بندي کلیه مدارك فرهنگی انقالب اسالمی از قبیل فیلم، کتاب، تصویر و سایگردآوري و طبقه.3
.نشر موارد الزمانتشارات مربوط به جمهوري اسالمی ایران و

هاي دستگاههاي دولتی و ها و فعالیتتمرکز و بررسی اخبار و اطالعات مربوط به پیشرفت برنامه.4
.آنهانهادهاي انقالب اسالمی به منظور انتشار

مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر اجراي قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات.5
.داخل و خارج کشورهاي دولتی و اجراي آن درانواع آگهی

انعقاد قرارداد در زمینه مبادالت فرهنگی، هنري، سینمایی، جهانگردي، خبري، مطبوعاتی و شرکت در .6
مور خارجه با المللی در موارد مربوطه با همکاري و هماهنگی وزارت ابیناي وجلسات سازمانهاي منطقه

.رعایت قانون اساسی

ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهاي فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و .7
.شودکه به عهده آنان نهاده میمطبوعاتی و نظارت کامل بر اجراي وظایفی

یر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ انجام همکاریهاي فرهنگی و ارشادي با مراکز اسالمی و فرهنگی سا.8
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.اسالمی

.اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهار چوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه.9

گردآوري خبرها، گزارشها، مقاالت و عکسهاي مربوط به ایران و کشورهاي جهان و توزیع آن بین .10
دادهاي مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و انعکاس رویهاي گروهی کشور و همچنین پخشرسانه

.کشورهاي جهانو تحوالت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسائل ارتباط جمعی

برداري از تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي از هر نوع که مناسب باشد و ایجاد و توسعه و بهره.11
ردي، جمعی جهانگردان ایرانی خارجی در داخل کشور اعم فهمچنین تأمین وسائل الزم براي مسافرتهاي

پیشرفتهاي مملکتی و از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردي و اقدامات الزم براي ارائه
.هاي جهانگردي ایرانشناساندن تحوالت فرهنگی و تمدن و جاذبه

هنگی و هنر اسالمی و ایرانی از طریق تشویق و هاي فرتقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه.12
هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیتهاي فرهنگی جهان حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا،

.فرهنگی و هنري افراداسالم و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق

.هاي مربوطنامههاي فرهنگی و هنري در چهارچوب آیینزمینهتعیین ضوابط اعطاي جوائز در .13

هاي عمومی و تأسیسات فرهنگی، هنري و سینمایی وابسته به . ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه14
.سراسر کشوروزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در

مایندگیهاي خبرگزاریها و . صدور اجازه تأسیس، انحالل و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبري و ن15
براي خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات هاي خارجی و صدور اجازه فعالیترسانه

.مربوطه

ها و . صدور اجازه تأسیس، انحالل و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاي تبلیغاتی، چاپخانه16
ها و کارهاي ر کیفیت و محتواي آگهیچاپ و نظارت بمؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت

.چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه

. صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحالل مؤسسات آزاد آموزشهاي هنري و فرهنگی و سینمایی و نیز 17
هاي مربوط و نظارت بر اجراي آنها طبق ضوابط و مقررات نامهآیینانجمنهاي فرهنگی و هنري و تصویب

.نونی مربوطهقا

گذاري مستقیم ریزي در جهت ایجاد و اصالح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردي از طریق سرمایه. برنامه18
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ها و صدور یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهاي دولتی و شهرداريو یا اعطاي وام به بخش خصوصی و
مسافرتی و جهانگردي و ی و دفاتر خدماتاجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهاي اقامتی و پذیرای

.گذاري این تأسیسات با همکاري سازمانهاي ذیربطبندي و نرخسیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه

هاي دینی و مذهبی شناخته شده در قانون هاي فرهنگی، هنري، تبلیغاتی اقلیتنظارت بر فعالیت.19
.اساسی

سمعی و بصري، آثار هنري، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی . صدور اجازه ورود و خروج آثار 20
اي خواهد بود که به تصویبنامهنمشکوك از غیر مشکوك طبق آییو فرهنگی مشکوك که تعیین موارد

.هیأت وزیران خواهد رسید

هنري و ها و نمایشگاههاي فرهنگی،ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنوارهنامه. تهیه و تدوین آیین21
.کشورمسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج

. صدور اجازه تأسیس یا انحالل مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبري، هنري، 22
انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهاي آنها و همچنین سینمایی، سمعی و بصري و مؤسسات

.رچوب ضوابط و مقررات مربوطفروشان در چهاناشرین و کتاب

سازي، سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم.23
نوار سمعی و بصري و صدور اجازه تأسیس و یا انحالل آن ها و تولیدکنندگاننمایش فیلم، عکاسخانه

.مقررات مربوطگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و 

.نظارت بر فعالیتهاي فرهنگی، هنري، تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران با همکاري دستگاههاي ذیربط.24

ها و فعالیتهاي گفتاري، تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میران تأثیر برنامه.25
.اري دستگاههاي ذیربطشده در افکار عمومی با همکتصویري، مطبوعاتی و خبري و متون چاپ

انجام مطالعات و تحقیقات الزم پیرامون مسائل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر .26
ریزیهاي فرهنگی و هنري و دیگر امور از نتایج حاصل در برنامههاي هنري مربوط به منظور استفادهزمینه

.مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله

ها ریزي فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاري بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامهبرنامه.27
.ارائه آن به هیأت وزیرانو فعالیتهاي دولت در افکار عمومی و

هاي گسترش فرهنگ انقالب اسالمی و اشاعه زبان فارسی در کشورهاي مختلف جهان . ایجاد زمینه28
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فرهنگ و آموزش عالیت امور خارجه و وزارتبا همکاري وزار
. تنظیم سیاستهاي کلی فرهنگی، هنري، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شوراي اسالمی جهت 29

.جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسی74تصویب با رعایت اصل 

ي مختلف فرهنگ، هاتأسیس و اداره مؤسسات آموزشی الزم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته.30
.دیگر بر حسب مورد با همکاري دستگاههاي ذیربطهنر، ارشاد و جهانگردي و امور مربوط

وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمی3-2-2-4
تاکنون می باشد.1358نشان دهنده وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 4-18دول شماره ج

: وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمی4-18جدول شماره 
روحانی/ غیرروحانینام و نام خانوادگیمدت
1359الی 1358
1360الی 1359
1361الی 1360
1370الی 1361
1373الی 1370
1376الی 1373
1379الی 1376
1384الی 1379
1388الی 1384
1392الی 1388

ناصر میناچی
عباس دوزدوزانی

عبدالمجید معادیخواه
سید محمد خاتمی

یعلی الریجان
مصطفی میرسلیم
عطا اهللا مهاجرانی

احمد مسجد جامعی
محمدحسین صفا هرندي

سید محمد حسینی

ــــــ
ــــــ

روحانی
روحانی

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

نفر به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد 10همچنان که از جدول فوق بر می آید از ابتداي انقالب تاکنون 
نفر دیگر غیر روحانی می باشند. به عبارت 8نفر از آنها روحانی و 2ده اند که از این تعداد تنها اسالمی بو
/ از مواقع وزیر فرهنگ و ارشاد غیر روحانی بوده است. لذا نتیجه می گیریم روحانیت در 80دیگر در 

رهنگی می باشد تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که یکی از مهم ترین نهادهاي اجرایی سیاست ف
نقش و جایگاه قابل توجهی نداشته است.
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: فراوانی وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمی4-19جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

2
8

20
80

10100جمع

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی3-2-4
ریتی در امور تبلیغات خارج از کشور و برخورداري از سیاست گذاري واحد و به منظور ایجاد تمرکز مدی

هماهنگی در فعالیت هاي فرهنگی، تبلیغی خارج از کشور و نیز استفادة بهینه از امکانات مادي و معنوي 
موجود، بنا به پیشنهاد جمعی از مسئوالن فرهنگ کشور و تصویب شوراي عالی تبلیغات خارجی و تأیید 

، آن بخش از نهادها، موسسات دولتی و عمومی که در خارج از کشور 1374معظم رهبري در سال مقام
سازمان فرهنگ و ارتباطات «فعالیت فرهنگی ـ تبلیغی دارند، در یکدیگر ادغام و سازمان واحدي به نام 

و سازمان تشکیل می شود. شایان ذکر است که قبل از تشکیل این سازمان، حدود دوازده نهاد» اسالمی
مختلف در خارج از کشور به فعالیت هاي فرهنگی مشغول بودند.

این سازمان داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و 
براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تصمیمات شوراي عالی انقالب فرهنگی با رعایت سیاست هاي 

عالیت می کند.خارجی نظام ف
اساسنامه و تنفیذ آن از سوي مقام رهبري، آن بخش از اختیارات وظایف و امکانات انسانی و 6طبق مادة 

مادي و اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت امور خارجه و سازمان تبلیغات اسالمی کهب ه 
زمان منتقل می شود و هیچ یک از فعالیت هاي فرهنگی تبلیغی در خارج از کشور مروبط است، به سا

دستگاه هاي دولتی یا سازمان هایی که از کمک هاي دولت استفاده می کند، راساً مجاز به انجام فعالیت 
فرهنگی تبلیغی در خارج از کشور نیستند.

ذیل این ماده، کلیۀ نهادها و موسسات غیر دولتی مکلف هستند فعالیت هاي فرهنگی 1براساس تبصرة 
ذیل همین ماده 2ی خود در خارج از کشور را با هماهنگی سازمان به انجام برسانند. همچنین تبصرة تبلیغ
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سازمان می تواند در صورت ضرورت و با تصویب شوراي عالی بخشی از فعالیت «تصریح می نماید که 
»ها و امور اجرایی خود در خارج از کشور را به سایر دستگاه ها و نهادها واگذار نماید.

اهداف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی1-3-2-4
ـ گسترش و تقویت مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف، به ویژه کشورهاي مسلمان به منظور مبادالت 

فرهنگی و عرضۀ صحیح فرهنگ و تمدن ایران اسالمی.
ازمانهاي فرهنگی جهان.ـ تنظیم و تقویت مناسبات فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با سایر کشورها و س
ـ فراهم آوردن زمینه هاي وحدت میان مسلمانان براساس اصول مسلم اسالمی.

ـ عرصه و معرفی صحیح مکتب اهل بیت (علیهم السالم) در زمینه هاي اعتقادي، فقهی و اخالقی.
ـ تبیین تحوالت معنوي، فکري و اجتماعی و تحوالت ناشی از انقالب اسالمی ایران.

ت و تعمیق زمینه هاي بحث و گفت و گو با مجامع و علماي ادیان الهی.ـ تقوی

وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی2-3-2-4
ـ سیاست گذاري و هماهنگی کلیۀ فعالیت هاي فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور.

ـ هدایت و پشتیبانی فعالیت هاي فرهنگی بخش غیر دولتی در خارج از کشور.
رت بر حسن اجراي موافقت نامه ها و برنامه هاي مبادالت فرهنگی، هنري و تبلیغی با سایر کشورها.ـ نظا

ـ تعیین ضوابط و مقررات تهیه و انتشار کتب، نشریات و سایر محصوالت فرهنگی تبلیغی بر حسن اجراي 
آن.

و ایرانی، به ویژه ـ انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی و حمایت از پژوهش هاي اسالمی
شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار و جریان هاي فرهنگی در جوامع مختلف.

ـ شناخت جمعیت ها، انجمن ها و شخصیت هاي فرهنگی و مذهبی جهان.
ـ کمک به ایجاد و گسترش فعالیت هاي دانشگاهی در خارج از کشور.

گی ایران و مراکز اسالمی و فرهنگی وابسته به جمهوري ـ ایجاد، توسعه و ادارة کلیۀ نمایندگی هاي فرهن
اسالمی در خارج و تعیین نمایندگی فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجراي وظایف آنها.

هاي فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج از ها و نمایشگاهها، جشنوارهـ برگزاري گردهمآیی
کشور.
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سی و تقویت کرسی هاي زبان فارسی و ایران شناسی.ـ اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فار

روساي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی3-3-2-4
نفر ریاست این 4تأسیس گردید و از آن زمان تاکنون 1374سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از سال 

ز ابتداي تأسیس تاکنون نشان دهنده روساي این سازمان ا4-20سازمان را به عهده داشته اند جدول شماره 
می باشد.

: روساي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی4-20جدول شماره 

خانوادگینام و ناممدت
روحانی/ 

غیرروحانی
روحانیمحمد علی تسخیري 1381الی 1374
روحانیمحمود محمدي عراقی1386الی 1381
ـــــسید مهدي مصطفوي1390الی 1386
ـــــمحمد باقر خرمشاد1392الی 1390

نفر از آنها 2نفري که تاکنون ریاست این سازمان را به عهده داشته اند 4همانطور که مشاهده می شود از 
نفر دیگر غیر روحانی می باشد لذا نتیجه می گیریم که روحانیت در مدیریت سازمان فرهنگ 2روحانی و 

بلیغاتی فرا ملّی می باشد نقش داشته است و از جایگاه و ارتباطات اسالمی که یک سازمان فرهنگی و ت
خوبی نیز برخوردار بوده است.

: فراوانی روساي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی4-21جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

2
2

50%
50%

%4100جمع
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رشوزارت آموزش و پرو4-2-4
هاي رسمی جامعه که وظیفه انتقال فرهنگ و شکوفاسازي آن و الگوي کلی نهادها، موسسات و سازمان

ي افراد و تربیت فرزندان جامعه را بر عهده دارد، به اصطالح نظام آموزش و پرورش پرورش همه جانبه
هاي جوان و پلی حساس شود. این نظام به عنوان نظامی بنیادي و کارآمد در شکوفایی استعدادنامیده می

در انتقال معارف و میراث گذشتگان به نسل جدید، مهمترین نقش را در رشد، شکوفایی و سقوط و 
دار است، زیرا تنها پس از حکم و قضاي خداوندي، انتقال هر فکر بلند، انحطاط هر قوم و ملتی عهده

یق نظام تعلیم و تربیت منتقل هاي بعد از طرهاي عملی از نسل پیشین به نسلفرهنگ غنی و آگاهی
شود.می

هاي این کشور است. از بهاترین سرمایهنهاد آموزش و پرورش در واقع با تقبل چنین نقشی امانتدار گران
ها و هنجارهاي رفتاري، بخشی از ساختار فرهنگ و بنیان ارزشی جامعه به سوي دیگر نظر به انتقال ارزش

یابد.وسیله این نهاد هدایت و هویت می
نگاهی وسیع به اهداف آموزش و پرورش، نمایانگر اهمیت نقش این وزارتخانه در توسعه و پیشرفت 

ي فرهنگی و حساسیت فعالیتهاي انجام شده در آن است. در همین راستا، وزارت کشور، به ویژه توسعه
ي فرهنگ کشور، ساز در ارتقاآموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از نهادهاي فرهنگی مهم و سرنوشت

هاي فرهنگی کشور معرفی شده است.از سوي شوراي فرهنگ عمومی، از مجریان خاص اصول سیاست

اهداف اساسى وزارت آموزش و پرورش1-4-2-4
مجلس شوراي اسالمی، 25/11/66مطابق با قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 

ست:اهداف اساسی این وزارتخانه به شرح زیر ا
آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف : تقویت و تحکیم مبانى اعتقادى و معنوى دانش1ماده -

عشرى براساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).احکام دین مبین اسالم و مذهب جعفرى اثنى
وان قانون اساسى در مناطقى که پیر12: وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل 1تبصره -

آموزان مطابق دیگر مذاهب اسالمى سکونت دارند ترتیبى اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینى دانش
فقه مذهب آنان باشد.
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قانون اساسى در تألیف کتب درسى دینى و تدریس آنها 13هاى دینى طبق اصل : اقلیت2تبصره -
رت آموزش و پرورش آزاد هستند.براساس کتب دینى و آئین و سنت خود در مدارس خود با نظارت وزا

:2ماده -
ي اسالمآموزان بر پایه تعالیم عالیه. رشد فضایل اخالقى و تزکیه دانش1
آموزان براساس آنهاهاى اسالمى و پرورش دانش. تبیین ارزش2
نفس. تقویت و تحکیم روحیه اتکاء به خدا و اعتماد به3
به احکام اسالمى. ایجاد روحیه تعبد دینى و التزام عملى 4
هاى مختلف، جهت مشارکت آگاهانه در . ارتقاء بینش سیاسى براساس اصل والیت فقیه در زمینه5

سرنوشت سیاسى کشور
هاى الزم براى حفظ و تداوم استقالل فرهنگی، اقتصادى و سیاسى از طریق آشنا ساختن . ایجاد زمینه6

هاى موجود در کشوریاز جامعه براساس اولویتآموزان به علوم، فنون، صنایع و حرف مورد ندانش
آموزان و تقویت روح بررسى و تتبع و تحقیق و . شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهاى دانش7

هاى علمی، فنی، فرهنگى و علوم اسالمى با تأکید بر نفى روحیه ابتکار و خالقیت در تمام زمینه
گرائىمدرك

ستیزى و مبارزه با تبعیضات ناروا و گسترى و ظلمپذیرى و عدالتالت. رشد دادن و تقویت روحیه عد8
حمایت از مظلومین و مستضعفین

اى همگانى و متقابلعنوان وظیفه. تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر به9
لیم عالیه اسالم. ایجاد روحیه پاسدارى از قداست و استوارى بنیان و روابط خانواده براساس تعا10
رى عموم مردم از حقوق . ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجراء آن و حمایت از برخوردا11

قانونى
. ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسالمى و تعاون عمومى و انفاق و ایثار12
زدگىجوئى و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف. ایجاد روحیه صرفه13
تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندى به نظم و انضباط.. 14
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وظایف اساسی وزارت آموزش و پرورش2-4-2-4
مجلس شوراي اسالمی، 25/11/66مطابق با قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 

وظایف اساسی این وزارتخانه به شرح زیر است:
هاى آن.) و اصالحیه27/11/1358وزش و پرورش براساس قانون (مصوب . تشکیل شوراى عالى آم1
اى که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شوراى اسالمى خواهد . تشکیل شوراهاى منطقه2

رسید.
هاى فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سایر . هماهنگى با وزارتخانه3

ها در چارچوب منظور هماهنگ کردن آموزشحوى در امر آموزش دخالت دارند بهنهائى که بهدستگاه
نظام آموزشى کشور.

مدت و بلندمدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش.هاى میان. تهیه و پیشنهاد برنامه4
آموزى.التعلیم و تقویت نهضت سواد. زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان الزم5
انسانى آموزشى و پرورشى وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز . تأمین نیروى 6

اى.هاى فنى و حرفهمعلم و آموزشکدهتربیت
متوسطه.يي مردم تا پایان دوره. تأمین آموزش و پرورش رایگان براى همه7
طح توانائى شغلى آنان.منظور ارتقاء س. آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به8
بندى هاى زمانریزىهاى درسى و نشریات کمک آموزشى براساس برنامه. تألیف، چاپ و توزیع کتاب9

اسالمى ایران و با رعایت شده در چارچوب نظام آموزشى با رعایت اصل پانزده قانون اساسى جمهورى
بافت متناسب زندگى روستائی، عشایرى و شهرى.

ها.ها و سنجش و ارزیابى نتایج حاصل از برنامهنامهجراء صحیح و دقیق کلیه آئین. نظارت بر ا10
آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده . ارتباط مستمر با اولیاء دانش11

در این امر خطیر.
هاى هنرى آنان و نیز خالقیتآموزان، پرورش . توجه الزم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش12

هاى آموزشى و تربیتى.استفاده از هنر در فعالیت
ي مفید و سازنده از اوقات فراغت هاى جاذب و متنوع به منظور استفادهریزى و اجراء برنامه. برنامه13

دمى.هاى مرربط با استفاده از کمکهاى اجرائى ذىي اعتبارات مصوب دستگاهآموزان در محدودهدانش
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وزراي آموزش و پرورش3-2-4-4
وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یکی از مجریان خاص سیاست هاي فرهنگی کشور می باشد. 

وزراي این وزارت خانه از ابتداي انقالب تاکنون به شرح زیل می باشد.
: وزراي آموزش و پرورش4-22جدول شماره 

نام و نام خانوادگیمدت
روحانی/ 
نیغیرروحا

____محمدعلی نجفی1375الی 1368

____حسین مظفر1379الی 1376

____مرتضی حاجی1383الی 1380

____محمود فرشید1385الی 1384

____احمديعلیرضا علی1387الی 1386

____باباییحمیدرضا حاجی1392الی 1388

موزش و پرورش روحانی نبوده اند به همانطور که از جدول فوق مشاهده می شود هیچ یک از وزراي آ
عبارت دیگر در جایگاه تصدي وزارتخانه آموزش و پرورش هیچ نقش و جایگاهی نداشته است.

: فراوانی وزاري آموزش و پرورش4-23جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

0
6

0%
100%

%6100جمع
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آوريوزارت علوم، تحقیقات و فن5-2-4
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که به عنوان یکی از مجریان خاص اصول سیاست فرهنگی کشور 
معرفی شده است و بخش قابل توجهی از مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی از ابتداي تشکیل مربوط 

است.به چگونگی ساماندهی فرهنگ آموزشی کشور و اداره دانشگاه ها 

اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري1-5-2-4
این وزارتخانه که متولی اجراي بخشی از سیاست هاي فرهنگ کشور است، به منظور تحقق اهداف زیر 

تشکیل شده است:
ـ شناخت، توسعه و ارتقاي علوم و معارف در کشور.

ـ تربیت و تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کشور.
آوردن زمینه هاي الزم براي توسعۀ تحقیقات، نوآوري، انتقال و جذب فن آوري.ـ فراهم 

ـ رشد و تعمیق انگیزه ها و شناخت اسالمی از طریق توأم نمودن تعلیم و تزکیه در محیط هاي دانشگاهی و 
تحقیقاتی و تأمین و تضمین و تحکیم استقالل علمی ـ فرهنگی.

وسعۀ آموزش عالی کشور.ـ برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی در ت
ـ حفظ، احیاء و معرفی آثار فرهنگی (اساسنامه وزارت علوم).

وظایف اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري2-5-2-4
این وزارتخانه در راستاي تحقق اهدافی که براي رسیدن به آن شکل گرفته است، عهده دار وظایف 

اساسی چندي است از جمله:
هاي اساسی و خط مشی هاي کلی و برنامه ریزي در سطوح مختلف فرهنگ و ـ بررسی ارائۀ هدف

آموزش عالی و پژوهش هاي علمی در کشور و ایجاد ارتباط میان آنها.
ـ تعیین اصول کلی برنامه هاي آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات فرهنگ و آموزش 

عالی و پژوهشی.
قیقات فرهنگی دانشگاهی و برنامه ریزي براي ارتقاي فرهنگ اسالمی ـ طرح و تدوین برنامه ها و تح

فعالیت هاي اجتماعی دانشگاه ها.
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ها و کاوشهاي ریزي در راستاي حفظ، احیاء و معرفی میراث فرهنگی کشور و انجام پژوهشـ برنامه
تحقیقاتی.

تاریخی، علمی و فرهنگی و ـ انتشار و توزیع کتاب و مجالت علمی، فرهنگی، متون و مراجع تحقیقاتی،
فراهم آوردن تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی.

ـ انجام اقدامات الزم در راستاي ارتقاي زمینه هاي فرهنگی در واحدهاي تابعه با همکاري و هماهنگی 
واحدها.

ـ ایجاد هماهنگی در برنامه ریزي فرهنگی با همکاري واحدهاي ذي ربط.
پیشنهادها در زمینۀ مسائل فرهنگی به واحدهاي تابعه.ـ ارائۀ طرح ها و

ـ ارائۀ پیشنهاد و اجراي پروژه هاي تحقیقاتی در زمینۀ مسائل فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهشی از طریق وزارت یا مراکز پژوهشی و دانشگاهی برحسب مورد.

گی مرتبط با وزارت.ـ شرکت در برنامه ریزي هاي ملی و بین المللی فرهن
ـ ایجاد تفاهیم میان نهادهاي دست اندرکار مسائل فرهنگی و همکاري با آنها.

ـ برقراري ارتباط با نهادها و موسسات فرهنگی کشور به منظور همکاري با آنها.
ـ برقراري ارتباط با نهادها و موسسات فرهنگی کشور به منظور تبادل افکار و امکانات.

ات، سمینارها و سمپوزیوم هاي مرتبط با امور فرهنگی به منظور بررسی مسائل و موانع ـ برگزاري جلس
توسعۀ فرهنگی.

ـ انتشار فصل نامه و نشریات فرهنگی برحسب ضرورت.

وزراي علوم تحقیقات و فناوري3-5-2-4
باشد. وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان یکی از مجریان خاص سیاست هاي فرهنگی کشور می 

وزراي این وزارتخانه از ابتداي انقالب تاکنون به شرح زیل می باشد.
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: وزراي علوم، تحقیقات و فناوري4-24جدول شماره 

نام و نام خانوادگیمدت
روحانی/ 

غیرروحانی
ــــــعلی شریعتمداري1359الی 1358
ــــــسید حسن عارفی1360الی 1359
ــــــفیمحمد علی نج1364الی 1360
ــــــمحمد فرهادي1368الی 1364

ــــــمصطفی معین1372الی 1368
ــــــمحمدرضا هاشمی گلپایگانی1376الی 1372
ــــــمصطفی معین1382الی 1376
ــــــجعفر توفیقی1384الی 1382
ــــــمحمد مهدي زاهدي1388الی 1384
ــــــکامران دانشجو1392الی 1388

اند به عبارت دیگر در همانطور که از جدول فوق مشاهده می شود هیچ یک از وزراي علوم روحانی نبوده
نقش تصدي وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوري هیچ نقش و جایگاهی نداشته است.

: فراوانی وزاري علوم4-25جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

0
10

0%
100%

%10100جمع
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سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران6-2-4
صدا و سیما به عنوان یکی از اصلی ترین سازمان هاي مجري سیاست هاي فرهنگی نقشی نافذ و گسترده 

پرورش در زمینۀ رشد ارش ها و فرهنگ اصیل جامعه، حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی، رشد و
استعدادها و حفظ کرامت انسانی بر عهده داشته و نقش و مسئولیت خطیري را در دست یاب یبه اهداف 
فرهنگی نظام و توسعۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشور بر عهده دارد. در راستاي ایفاي این نقش، در 

عی (رادیو و تلویزیون) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز تصریح شده است که وسایل ارتباط جم
باید در راستاي روند تکاملی انقالب اسالمی و در خدمت اشاعۀ فرهنگ اسالمی قرار گیرند و در این 
زمنیه از برخورد سالم اندیشه هاي متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت هاي تخریبی و ضد 

اسالمی به طور جدي پرهیز کنند.
ی ایران باید از طریق ارتقاي سطح آگاهی هاي مکتبی، سیاسی و اجتماعی صدا و سیماي جمهوري اسالم

و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشاي توطئه ها و نقشه هاي دشمنان داخلی و خارجی انقالب در 
راستاي حفظ و تداوم انقالب تالش نماید و زمینه را براي رشد و شکوفایی استعدادها و باروري خالقیت 

تا مرز داخلی و خارجی انقالب در راستاي حفظ و تداوم انقالب تالش نماید و زمینه را براي هاي انسان
رشد و شکوفایی استعدادها و باروري خالقیت هاي انسان تا مرز خلیفه الهی آماده نماید. رسالت ارشادي 

امید و اعتماد در و پیامبرگونۀ این رسانۀ عمومی، حضور فعال در کلیۀ جریانات اجتماعی و ایجاد روحیۀ
جامعه است. همچنان که باید واقعیت هاي تلخ و خطراتی که نظام را تهدید می کند، پیشگویی کرده و به 
موقع هشدار دهد. مردم را به سوي خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکالت راهنماي 

مرجع حل مشکالت قلمداد نماید، روشنی بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود را
بلکه تنها با ایفاي نقش ارشادي و آگاهی دهنده، باید زمینه ساز حرکتی شتابگیر و انقالبی در متن جامعۀ 
اسالمی باشد. در این راه باید کلیۀ رویدادها و وقایع را آنگونه که هست، به اطالع مردم رساند و با بهره 

شه هاي پربار به آموزش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و گیري از خالقیت هاي هنري و اندی
هنري و باال بردن سطح آگاهی و دانش جامعه بپردازد. همچنین با ارائۀ اندیشه و فرهنگ اسالمی در سطح 

جهانی صدور انقالب را عینیت بخشد.
ا و سیما می فرمایند حضرت امام (ره)، بنیانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمی، در مورد نقش اساسی صد

)16، ص4(صحیفۀ نور، جلد» رادیو و تلویزیون دستگاهی است که باید همۀ ملت را آموزش دهد.«
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صدا و سیما به «مقام معظم رهبري هدف هاي اساسی زیر را براي صدا و سیما به شرح زیر تبیین می نمایند 
ملی، افزایش امید به آیندة روشن عنوان اثرگذارترین مجموعۀ فرهنگی کشور، باید... تقویت وحدت 

کشور، ترغیب ملت به حضور در صحنه هاي مختلف و افزایش شجاعت مسئوالن و قشرهاي تأثیرگذار را 
)1383اردیبهشت 29(روزنامۀ جام جم، » سرلوحۀ اهداف خود قرار دهد.
است. با توجه به فرهنگ مایۀ اصلی هویت و رمز بقا و پیشرفت هر ملت «یا در جاي دیگري می فرمایند 

دگرگونی عمیقی که پس از انقالب در نگرش به فرهنگ و هویت ملی روي داده است، صدا و سیما می 
تواند با فعالیت هاي هنرمندانۀ خود، عطر فرهنگ صحیح را در جان جامعه جاري سازد و در مقابل تهاجم 

(روزنامۀ جام » ین وظیفه برآمده است.بسیار پیچیده دشمن بایستد که به یاري پروردگار تاکنون از عهدة ا
)1383اردیبهشت 29جم، 

روساي سازمان صدا و سیما1-6-2-4
روساي سازمان صدا و سیما از ابتداي انقالب تاکنون به شرح جدول زیر می باشد؛

: روساي سازمان صدا و سیما4-26جدول شماره 

روحانی/ غیرروحانینام و نام خانوادگیمدت

ـــــصادق قطب زاده1361تا 1358

ـــــمحمد هاشمی1373تا 1361

ـــــعلی الریجانی1383تا 1373

ـــــعزت اله ضرغامیتاکنون1383

همانطور که از جدول فوق مشاهده می شود تاکنون هیچ یک از روساي سازمان صدا و سیما که به عنوان 
گی می باشد روحانی نبوده اند لذا روحانیت در ریاست این اصلی ترین سازمان مجري سیاست هاي فرهن

سازمان نقش و جایگاهی نداشته است.
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: فراوانی روساي سازمان صدا و سیما4-27جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

0
4

0%
%100

%4100جمع

زارت ورزش و جوانان)سازمان ملی جوانان (و7-2-4
ي نظام جمهوري اسالمی ایران به حل مسائل جوانان هایی که با عنایت به اهتمام ویژهیکی دیگر از سازمان

هاي این نسل شکل گرفته است و ي بهینه از استعدادها و تواناییو اعتال و رشد نسل جوان کشور و استفاده
باشد.مهوري اسالمی است، سازمان ملی جوانان میهاي فرهنگی جبه تعبیري متولی بخشی از سیاست

سازمان ملی جوانان سازمانی دولتی است که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، جهت ساماندهی اساسی امور جوانان کشور تشکیل شد.

با سازمان تربیت بدنی ادغام 1389دیماه 8ریخ هرچند سازمان ملی جوانان طبق مصوبه مجلس هشتم در تا
شد و منجر به تشکیل وزارت ورزش و جوانان گردید. از آن پس وزارت ورزش و جوانان به عنوان 

باشد.ترین مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به ورزش و جوانان در ایران میعالی
هاي فرهنگی است، به بررسی سیاستاز آنجا که موضوع بحث مربوط به حوزه فرهنگ و نهادهاي مجري 

سازمان ملی جوانان و اهداف، وظایف و روساي این سازمان تا قبل از ادغام با سازمان تربیت بدنی، 
پردازیم.می

اهداف و وظایف سازمان ملی جوانان1-7-2-4
عالی توان به، فراهم نمودن موجبات اجراي مطلوب مصوبات شوراياز اهداف سازمان ملی جوانان می

هاي نسل جوانان، حل مسایل جوانان، اعتال و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی
جوان اشاره نمود.
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هاي راهبردي امور جوانان، تدوین همچنین این سازمان داراي وظایفی چون، مطالعه و پژوهش در حوزه
هاي اجرایی مرتبط با امور گزارش عملکرد دستگاهبرنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، دریافت

ها، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان، تهیه هاي این دستگاهجوانان و بررسی فعالیت
هاي مناسب براي استفاده بهینه از استعدادها و گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی، ارایه شیوه

باشد.هاي جوانان و...میتوانایی

روساي سازمان ملی جوانان2-7-2-4
که این سازمان با سازمان 1390تأسیس گردید و از آن زمان تا سال 1379سازمان ملی جوانان از سال 

نشان دهنده 28-4نفر ریاست این سازمان را به عهده داشته اند جدول شماره 4تربیت بدنی ادغام شد، 
باشد.تا زمان ادغام میروساي این سازمان از ابتداي تأسیس 

: روساي سازمان ملی جوانان4-28جدول شماره 

روحانی/ غیرروحانیخانوادگینام و ناممدت

ـــــمرتضی میرباقري 1382الی 1379

ـــــرحیم عبادي1384الی 1382

روحانیاکبريعلیمحمدجواد حاج1388الی 1384

ـــــمهرداد بذرپاش1390الی 1388

نفر از 1نفري که تاکنون ریاست این سازمان را به عهده داشته اند تنها 4همانطور که مشاهده می شود از 
نفر دیگر غیر روحانی می باشد لذا نتیجه می گیریم که روحانیت در مدیریت سازمان 3آنها روحانی و 

اشته است و از جایگاه ملی جوان که یک سازمان فرهنگی مرتبط با امور جوانان می باشد نقش کمی د
خوبی  برخوردار نبوده است.
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: فراوانی روساي سازمان ملی جوانان4-29جدول شماره 
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

1
3

25%
75%

%4100جمع

سازمان تبلیغات اسالمی8-2-4
فت و آنگاه ضرورت ایجاد نهادها و ارگان هایی که با حدوث انقالب، جمهوري اسالمی ایران شکل گر

بتوانند هر یک به یک نوعی مروج آرمان هاي فرهنگی و دینی و باورهاي فکري رهروان امام و پیروان 
اسالم در جامعۀ اسالمی باشند، به صورت بی وقفه مد نظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت. در این راستا، 

ام راحل نهادهاي انقالبی یکی در پی دیگري شکل گرفتند و به انجام خدمات دیري نپایید که با فرمان ام
محول شده مشغول شدند. بر همین اساس، سازمان تبلیغات اسالمی بنا به دستور بنیان گذار جمهوري 

به منظور پرداختن به امر تبلیغات مردمی، احیا و 1/4/1360اسالمی ایران، حضرت امام (ره)، در تاریخ 
معارف، فرهنگ و تاریخ شیعه و تنویر افکار عمومی در مقابله با تهاجم فرهنگی تأسیس شد. در پی اشاعۀ 

آن، مجلس شوراي اسالمی این سازمان را به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی تصویب کرده است.
ان تبلیغات بنابراین یکی از مهمترین سازمانها و نهادهاي دینی ایجاد شدة پس از انقالب اسالمی، سازم

اسالمی است که هم اکنون این سازمان در کلیۀ مراکز استان ها و بسیاري از شهرستان هاي کشور داراي 
دفاتر و مراکز فرهنگی تبلیغی است و از جهت نظارتی در تابعیت مقام معظم رهبري است. برابر مصوبۀ 

اسالمی در نهادهاي فرهنگی شوراي عالی انقالب فرهنگی، نمایندة سازمان تبلیغات 16/6/72جلسۀ 
همچون شوراي فرهنگ عمومی و شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان عضویت دارد.

سازمان تبلیغات اسالمی از جمله نهادهایی است که با هدف اعتالي فرهنگ نغز و پربار اسالم راستین و 
سال هایی که از تبلور حیات معنوي و تعیین و ترویج شاخص هاي اعتقادي، بنیان نهاده شد. در طی

فعالیت این سازمان سپري شده است، به اقتضاي نیازمندي ه اي مطرح در سطح جامعه و به تناسب سیاست 
هاي کلی نظام اسالمی فعالیت هاي این سازمان دستخوش تغییر و تحول بوده است. در گذشته این سازمان 
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محمدي عراقی و قبل از آن به وسیلۀ به دست بزرگانی چون آیت اهللا احمد جنتی، حجت االسالم محمود 
شورایی متشکل از شهید حقانی، شهید شیرازي، آیت اهللا جنتی، آیت اهللا مهدوي کنی و آیت اهللا امامی 

کاشانی اداره شده است.

روساي سازمان تبلیغات اسالمی1-8-2-4
تداي تأسیس تاکنون تأسیس گردیده است و روساي این سازمان از اب1360سازمان تبلیغات اسالمی سال 

به شرح ذیل می باشد:
: روساي سازمان تبلیغات اسالمی4-30جدول شماره 

روحانی/ غیرروحانیخانوادگینام و ناممدت

1368الی 1360
شوراي متشکل از: ش غالم حسین حقانی، ش 

شیرازي، احمد جنتی، مهدوي کنی، امامی کاشانی 
روحانی

انیروحاحمد جنتی1370الی 1368
روحانیمحمود محمدي عراقی1380الی 1370
روحانیسید مهدي خاموشیتاکنون1380

همانطور که مشاهده می شود کل روساي سازمان تبلیغات اسالمی از زمان تأسیس تاکنون روحانی بوده 
اند و لذا نتیجه می گیریم مدیریت این سازمان تماماً به دست روحانیون بوده است.

: فراوانی روساي سازمان تبلیغات اسالمی4-31ره جدول شما
فراوانی

شاخص
درصدتعداد

روحانی
غیر روحانی

4
0

100%
0%

%4100جمع
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جمع بندي:
از موارد رئیس قوة مجریه در 3/2یک جمع بندي کلی از مطالب این بخش در می یابیم که در بیش از 

. یا به عبارتی رئیس دولت در شش دوره از ده دورة ریاست جمهوري روحانی ایران روحانی بوده است
بوده است. همچنین مشخص شد که در تمام دولت هاي پس از انقالب روحانیون در تصدي پست هاي 
دولتی مانند وزیر حضور داشته اند. اما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به عنوان یکی از اصلی 

ست هاي فرهنگی کشور است روحانیون جایگاه کم رنگ تري داشته اند به صورتی که ترین مجریان سیا
مواقع تصدي %80از مواقع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روحانی بوده است و در %20تاکنون تنها در 

این وزارت خانه توسط اشخاص غیر روحانی بوده است. اما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که 
از سازمان هاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است روحانیون وضعیت بهتري داشته اند یکی 

مواقع ریاست این سازمان توسط روحانیون بوده است. %50به صورتی که تقریباً در 
پس از بررسی وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مجریان خاص اصول سیاست هاي فرهنگی 

ر هیچ دوره اي وزیر آموزش و پرورش روحانی نبوده است. و لذا روحانیت در این وزارت دریافتیم که د
خانه هیچ جایگاهی نداشته است.

همچنین با بررسی وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان یکی دیگر از مجریان خاص سیاست هاي 
این وزارت خانه از روحانیون فرهنگی مشخص شد که در هیچ زمانی در سال هاي بعد از انقالب مدیریت 

نبوده اند. و لذا روحانیت در این وزارت خانه هم هیچ نقش و جایگاهی نداشته است.
پس از بررسی وزارت علوم سازمان صدا و سیما به عنوان اصلی ترین سازمان مجري سیاست هاي فرهنگی 

چ دوره اي رئیس سازمان صدا و کشور بررسی شد که نتایج به دست آمده از آن بیانگر این بود که در هی
سیما از روحانیون نبوده است و لذا روحانیون در مدیریت این سازمان هم نقش و جایگاهی نداشته 
همچنین با بررسی سازمان ملی جوانان که تا قبل ادغام با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و 

از مواقع 4/1هوري اسالمی ایران بود تنها در جوانان به عنوان متولی بخشی از سیاست هاي فرهنگی جم
رئیس این سازمان روحانی بوده است و در اکثر اوقات ریاست این سازمان از روحانیون نبوده است و لذا 

روحانیت در این سازمان هم نقش و جایگاه قابل توجهی نداشته است.
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ات اسالمی بود، که یکی از آخرین نهادي که در این بخش مورد بررسی قرار گرفت سازمان تبلیغ
مهمترین سازمان ها و نهادهاي دینی ایجاد شده پس از انقالب اسالمی می باشد. روساي این سازمان تماماً 

از روحانیون بوده اند که البته با توجه به ماهیت دینی این سازمان این موضوع امري طبیعی است.
ي فرهنگی برخالف نظام تدوین روحانیون نقش در مجموع می توان گفت که در نظام اجراي سیاست ها

بسیار کمی داشته اند و از جایگاه خوبی برخوردار نبوده اند.
نکته قابل توجه در اینجا آن است که با توجه به تصریح بنیان گذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امام 

مختلف ایشان از ابتدا نظر خمینی (ره) مبنی بر عدم حضور روحانیت در کارهاي اجرایی که بنابر اقوال
مبارکشان این بود که روحانیون در کارهاي اجرایی کشور دخالت نکنند و حتی در اولین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري اجازه ندادند روحانیون جزو کاندیداها باشند. لذا بخشی از حضور کمرنگ تر 

ین، طبیعی به نظر می رسد. هر چند که روحانیت در نظام اجرایی سیاست هاي فرهنگی نسبت به نظام تدو
در حوزة اجراي سیاست هاي فرهنگی دینی روحانیت نقش مهمی را بر عهده داشته و از جایگاه قابل 
توجهی در نهادهاي متولی فرهنگ دینی برخوردار بوده است. که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم)1
فتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم، از نهادهاي دینی تشکیل شده در بدو انقالب است. این نهاد در ابتدا د

با توجه به گستردگی دامنۀ جنگ تحمیلی و لزوم تبلیغات مذهبی در جبهه هاي جنگ موجودیت و سپس 
فظ اصول سنتی و مردمی در ابعاد ملی توسعۀ بیش تري یافت. اعزام مبلغ به استان هاي مختلف کشور با ح

با حمایت این دفتر شکل سازمان یافته تري پیدا کرد.
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ قم جزو نهادهاي عمومی غیر دولتی و وابسته به نهاد رهبري است. براین 

وده اساس، تدوین مجموعه سیاست ها و راهکارهایی اجرایی این نهاد مبتنی بر آرا و دیدگاه هاي رهبري ب
و روابط سازمانی مشخص با نهاد رهبري در خصوص نحوة انجام فعالیت ها دارد. بر این اساس، این دفتر 

داراي اساسنامۀ مصوب مقام معظم رهبري است.
روساي دفتر تبلیغات عبارتند از: حجت االسالم محمد جعفري گیالنی، حجت االسالم سید حسن ربانی، 

حجت االسالم احمد واعظی.
هماهنگ تبلیغات اسالمیشوراي )2
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ي فرهنگی و هاي برجستهبه پیشنهاد جمعی از چهره1359مرداد 12شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی در 
ي ولی فقیه و با مذهبی و با موافقت حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شد. این شورا تحت نظارت نماینده

مدتا در حوزه هاي تبلیغاتی، ارتباطی، هاي مختلف که عمشارکت نهادهاي انقالب اسالمی و دستگاه
فرهنگی واطالع رسانی فعالیت دارند، مأموریت ها و وظایف خودرا انجام می دهند.

مجلس شوراي اسالمی در فهرست 19/04/1374ي شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی بر اساس مصوبه
) 1369جمهوري اسالمی وقت (ي ریاست محترمنهادهاي عمومی غیردولتی قرار گرفته و برابر بخشنامه

هاي عمومی گذاري، نظارت و اجراي مراسم رسمی و مناسبتریزي، هماهنگی، سیاستمسئولیت برنامه
نظام جمهوري اسالمی ایران را عهده دار است.

باالترین مقام اجرایی در شوراي هماهنگ تبلیغات اسالمی دبیر این شورا می باشد که دبیران این شورا از 
االسالم شهید غالمحسین حقانی، حجت االسالم عبدالمجید ي تاسیس تاکنون عبارتند از: حجتابتدا

معادیخواه، حجت االسالم سید حسین موسوي تبریزي و آیت اهللا احمد جنتی.
سازمان اوقاف و امور خیریه)3

ت فرهنگ و هایی است که از نظر تشکیالتی زیر نظر وزارسازمان اوقاف و امور خیریه از جمله سازمان
هاي فرهنگی نیز عهده دار مسئولیت است. این سازمان براي ي فعالیتارشاد اسالمی بوده و در عرصه

تحقق اهدافی چند، از جمله موارد زیر، شکل گرفته است:
ي امور موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه و اماکن مذهبی اسالمی و اداره_

باقیه، محسوبات، نذور، صدقات و هر مال دیگري که به غیر از عنوان وقف براي امور عام همچنین اثاث 
اي که از طرف دولت یا سایر مراجع ذي هاي خیریهالمنفعه و خیریه اختصاص یافته و مؤسسات و انجمن

صالح به سازمان محول شده باشد، طبق قوانین و مقررات مربوط.
پ و نشر و تبلیغ معارف اسالمی و علوم قرآنی، خدمات فرهنگی، هاي کمک به چاگسترش برنامه_

المنفعه از محل درآمد موقوفات و اماکن متبرکه طبق مفاد اجتماعی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه عام
ها.وقف نامه

ي میراث مطلقه وقف شده، در امور مصرف درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه_
ي معارف اسالمی و عمران و آبادانی موقوفات.ط به تحقیق و تبلیغ و نشر کتاب در زمینهمربو

هاي مربوط.کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی طبق قانون و آیین نامه_
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اعزام مبلغ به مناطق محروم ومورد نیاز کشور._
تعمیم و آموزش قرآن مجید در  بین کلیه اقشار جامعه._
هاي برگزاري مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در سطح داخلی و بین المللی و گسترش فعالیت_

فرهنگی و تبلیغی و انجام امور خیریه و عام المنفعه.
روساي این سازمان عبارتند از: حجت االسالم محمد علی نظام زاده، حجت االسالم حیدر مصلحی، 

حجت االسالم علی محمدي.
ازستاد اقامه نم)4

هایی که از سوي ي نماز و تعمیم فرهنگ آن در جامعه بر اساس ضرورتي نماز، به منظور اقامهستاد اقامه
مسئولین نظام احساس میشد و پس از تأیید مقام معظم رهبري تشکیل شد. این ستاد هم اکنون عالوه بر 

ي نماز، حسب وط به اقامهگذاري، هماهنگی و سازماندهی امور مربایفاي وظایف حاکمیتی نظیر سیاست
هاي اجرایی را نیز بر عهده دارد. با توجه به دینی بودن نظام کشور و اصل سوم ضرورت برخی فعالیت

ي ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی ایجاد مندي دولت در زمینهقانون اساسی مبنی بر وظیفه
هاي اخالقی است، از وظایف ترین فضیلتزو مهمها وتسهیالت الزم براي اقامه فریضه نماز که جظرفیت

هاي آن، حکم مقام معظم رهبري است. حاکمیتی دولت است. مستند قانونی تشکیل ستاد و ادامه فعالیت
ي مصوب و قانون تشکیل است و به منظور افزایش توانمندي ستاد در ایفاي وظایف ستاد فاقد اساسنامه

ي فرهنگ نماز به تصویب هیئت وزیران رسیده است و در آن، نحوهاي به نام ترویج نامهمحول، آیین
هاي مختلف دولتی و غیردولتی مشخص شده است. در حال حاضر رئیس ستاد ارتباط این ستاد با سازمان

اقامه نماز حجت االسالم و المسلمین قرائتی می باشد.
ینی حضور پررنگ تري داشته و همانطور که مشاهده می شود روحانیت در سازمان هاي مجري فرهنگ د

از نقش و جایگاه بسیار باالیی برخوردار است تا جایی که در برخی از این سازمانها مانند دفتر تبلیغات 
حوزة علمیه قم و یا ستاد اقامه نماز و... روحانی بودن رئیس آن سازمان از الزامات آن سازمان می باشد.

می رود با توجه به درهم تنیدگی فرهنگ با مبانی و معارف دینی اما با توجه به همۀ این موارد انتظار 
هاي فرهنگی پا را فراتر از حوزة فرهنگی دینی گذاشته و در حوزه هاي دیگر روحانیت در اجراي سیاست

فرهنگی مانند آموزش و پرورش، سینما، موسیقی و... ورود داشته باشند.
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هاي زیابی سیاستبررسی و تحلیل نقش روحانیت در نظام ار3-4
فرهنگی

هدف این بخش آن است که نقش روحانیت در ارزیابی سیاست هاي فرهنگی اجرا شده در کشور مورد 
بررسی و تحلیل گیرد و مشخص گردد که آیا روحانیت در رصد وضعیت فرهنگی کشور و ارزیابی 

ش و جایگاه داشته سیاست هاي فرهنگی که توسط مجریان سیاست فرهنگی در حال اجرا می باشد نق
است یا خیر؟

هاي انجام شده ارزیابی سیاست هاي فرهنگی به طور مشخص توسط سازمان یا نهاد براساس بررسی
اي براي این منظور وجود ندارد. هر چند سازمان هایی پذیرد و نظام ارزیابی سازمان یافتهخاصی انجام نمی

هاي نه چندان دقیقی در حوزة بودجه ساالنه، ارزیابیمانند دیوان محاسبات کشور با تدوین گزارش تفریق
کلیۀ برنامه هاي اجرا شده اعم از: اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، تولیدي، توسعه اي و فرهنگی دارد؛ 

» هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی«همچنین در خود شوراي عالی انقالب فرهنگی بخشی با عنوان 
و بر اساس وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی تشکیل شده است، اما 1379وجود دارد، که در سال 

باشد، و نه این هیأت ارزیابی وضع فرهنگی و علمی موجود کشور میطبق شرح وظایف آن هدف
هاي فرهنگی اجرا شده در کشور.ارزیابی سیاست

گی است و لذا البته بخشی از این موضوع مداخله رویکرد سیاسی در فرآیند خط مشی گذاري فرهن
ارزیابی ها فاقد کارکرد حرفه اي و اطالعات الزم می باشد و بیشتر مبتنی بر اهداف و مقاصد سیاسی 

صورت می گیرد.
با توجه به این موارد مشخص می شود که ارزیابی به طور نهادي توسط روحانیت کمتر صورت می گیرد 

د و آیات عظام آن هم به صورت رصد و نظارت اما به طور شخصی توسط روحانیون و به ویژه مراجع تقلی
سیاست هاي فرهنگی و در مواردي موضع گیري و انتقاد از سیاست هاي اجرا شده مخصوصاً در حوزة 

فرهنگ دینی انجام می شود.
گیري مراجع در خصوص آنها به هاي فرهنگی و موضعبراي نمونه مواردي از ارزیابی و رصد سیاست

باشد:شرح ذیل می
هاي جمعیتی کشورزیابی و رصد مراجع از سیاستار-1
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هاي حضرت آیت اهللا مکارم شیرازي که یکی از مراجع تقلید می باشد بارها و بارها در خصوص سیاست
هاي خود گیري کرده و تذکراتی را به مجریان فرهنگی کشور داده اند؛ ایشان در سخنرانیجمعیتی موضع

شود در آینده نه است و پیش بینی می%2دهد رشد جمعیت کمتر از آمارها نشان می"اظهار داشته اند، 
چندان دور جمعیت کشور نصف شده و از سوي دیگر جمعیت دچار سالخوردگی خواهد شد. بنا به 

فرزند داشته باشد و از فرهنگ 3تأکید این مرجع تقلید براي نجات از این وضع هر خانواده باید حداقل 
. وي اهتمام به افزایش جمعیت را وظیفه شرعی و اجتماعی دانست همچنین "یمتک فرزندي فاصله بگیر
، ولی با تذکر جدي به "دهدخداوند رازق است و خودش روزي فرزندان را می"ایشان تصریح کردند که 
ها در این امر مسئولند؛ همچنین ایشان در جایی دیگر نسبت به پیامدهاي کاهش مسئولین فرمودند دولت

با صراحت اعالم می کنم طبیبی که مخفیانه زن یا مرد "شور هشدار جدي داده و تأکید کردند: جمعیت ک
)1392/آذر/27. (روزنامه جوان، "را عقیم بکند جنایت می کند و باید تحت تعقیب واقع شود

همچنین حضرت آیت اهللا نوري همدانی یکی دیگر از مراجع تقلید در درس خارج فقه خود شعار فرزند 
اند. ایشان در تذکري به مسئوالن نظام هاي اسالمی دانستهتر زندگی بهتر را شعاري بر خالف آموزهکم

یادآور شدند که باید شرایط ازدواج نسل جوان فراهم و موانع فرزندآوري از جمله مسائل معیشتی و 
اقتصادي که دغدغۀ برخی افراد است، برطرف شود.

عیت یک سیاست آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی براي کشورهاي ایشان با اشاره به این که کاهش جم
. (روزنامه جوان، "ما نیز در دام افتاده و فریب ایشان را خورده ایم"جهان سوم بوده است، اظهار داشته اند: 

)1392/آذر/27
انتقاد مراجع تقلید از وضعیت فرهنگی جشنواره هاي فجر-2

برخی رفتارهاي ناشایست در جشنواره فجر اظهار داشت: آیت اهللا نوري همدانی ضمن محکوم کردن 
اي به نام تمام ابعاد انقالب، فجر آفرینان و معمار انقالب مشخص است و این در حالی است که عده"

، ایشان در این خصوص تذکر "دهندهایی برخالف آرمان هاي انقالب انجام میجشنواره فجر حرکت
امعه را نیازمند نظریه پردازي دانستند. (سایت خبري تحلیلی جدي داده و بعد فرهنگی و سیاسی ج

)1392/بهمن/20االمین، روح
موضع گیري مراجع در خصوص وسایل ارتباط تصویري (رایتل)-3
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اپراتور سوم تلفن همراه به نام رایتل به صورت یکباره در چند استان راه اندازي شد که با قابلیت ارسال 
لمه به عنوان یک خطر بالقوه کیان خانواده و نسل جوان جامعه را تهدید مستقیم تصاویر طرف هاي مکا

می کند با تأملی هرچند کوتاه و سطحی به امکاناتی که این تکنولوژي به سادگی و در سطح وسیع در 
اختیار دختر و پسر معصوم کشور قرار می دهد، مضرات خانمان برانداز این تکنولوژي براي کسی پوشیده 

نیست. 
این خصوص مراجع عظام تقلید با رصد این موضوع و موضع گیري صریح خود با صدور فتاوایی در

آید:مخالفت خود را با رایتل اعالم کرده اند که در پی فتاواي برخی از مراجع در این خصوص می
در قرار گرفتن چنین گوشی هاي موبایل"الف) متن فتواي مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهللا سبحانی: 

دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زیادي دارد، باید از خرید و فروش آن جلوگیري شود و نباید 
. "دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار دهد. فواید جزیی آن در مقابل مضرات بسیار کوچک است

)1391/بهمن/22(خبرگزاري ایسنا، 
نظر به این که نسل سوم اپراتور "هللا علوي گرگانی: ب) متن فتواي مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت ا

تلفن هاي همراه با آموزه هاي دینی در تضاد است و می تواند عفت عمومی جامعه را خدشه دار کند، 
نصب و راه اندازي این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صالح نیست و 

)1391/بهمن/22. (خبرگزاري ایسنا، "تهرگونه اقدامی در این مسیر خالف شرع اس
با توجه به این که مفاسد این کار "ج) متن فتواي مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اهللا نوري همدانی: 

زیاد است و امکان از هم گسستن اساس خانواده ها هست و عالوه بر آن عفت عمومی را مورد تهدید قرار 
)1391/بهمن/22. (خبرگزاري ایسنا، "نیستمی دهد بنابراین اقدام به انجام آن جایز

حمایت مراجع از سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها:-4
هاي کشور و یا جداسازي دانشگاه هاي اخیر بحث اجرایی شدن سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاهدر سال

ر این خصوص مواضع باشد داندرکاران امر میهاي دختران و پسران بسیار مورد توجه مسئولین و دست
هایی از ي اجراي این سیاست قابل توجه است، که در ذیل نمونهصریح و حمایت مراجع تقلید درباره

شود:نظرات و بیانات مراجع در این مورد اشاره می
الف) حمایت حضرت آیت اهللا صافی گلپایگانی از سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاهها
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با اینکه تفکیک جنسیتی از اهم مظاهر "هاي خود اظهار داشتند، انیآیت اهللا صافی گلپایگانی در سخنر
هویت نظام اسالمی و جامعه مسلمان است، هزینه اجراي تفکیک جنسیتی هر چه هم سنگین باشد قابل 

)1391/دي/11. (خبرگزاري ایسنا، "تحمل است
ب) حمایت آیت اهللا نوري همدانی از سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاهها

آیت اهللا نوري همدانی در پاسخ به استفتاء طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههاي ایران، این اقدام حضرت 
اقدام بسیار خوبی است و مقدمه فوائد و "را مقدمه فوائد و محسنات بسیاري دانست و اعالم کردند: 

)1390/تیر/1. (خبرگزاري مهر، "محسنات بسیاري خواهد بود
یرازي از سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاههاج) حمایت آیت اهللا مکارم ش

آیت اهللا مکارم شیرازي در پاسخ به استفتائی درباره تفکیک جنسیتی دختران و پسران دانشجو در 
وظیفه مسئوالن و دانشجویان این است از چنین کاري به "ها، اعالم کردند: دانشگاهها، اردوها و سرویس

)1390/تیر/1. (خبرگزاري مهر، "رعی خود بدانندطور قطع استقبال کنند و آن را وظیفه ش
همچنین ایشان در پاسخ به استفتائی درباره اختالط دانشجویان پسر و دختر در پروژه هاي علمی، اعالم 

قطعا هرگاه ضرورتی ایجاب نکند، اولویت دارد هر کدام با جنس خود مشکالت تحصیلی و "کردند: 
)1390/تیر/1. (خبرگزاري مهر، "شد اختالط دانشجویان حرام استعلمی را حل کنند و اگر بیم فسادي با

د) حمایت آیت اهللا علوي گرگانی از سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاهها
ها، هاي صورت گرفته با طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهاهللا علوي گرگانی با انتقاد از مخالفتآیت

اند. ي قرآنی و معارف اهل بیت(ع) اعالم کردههااختالط در این مراکز و نهادها را خالف آموزه
)1390/تیر/21(خبرگزاري نسیم، 

شدن سازي علوم انسانی و اسالمیتاکید و حمایت مراجع از سیاست اسالمی-5
ها:دانشگاه

نسبت عقل و «آیت اهللا عالمه جوادي آملی از جمله اندیشمندانی است که در دو دهه اخیر نسبت به مقوله 
، مباحث فراوانی را ارائه نموده و در کتب مختلف خود، ابعاد این »علم دینی«ع آن در مسئله و به تب» دین

بندي نظریه موضوعات را کاویده اند و نظریه پردازي کرده اند. آیت اهللا جوادي آملی خود در جمع
است و این داشتن دانشگاه اسالمی منوط به داشتن علوم اسالمی«خویش چنین نگاشته اند: به طور خالصه 

شود که اوالً علم رابه حریم هندسه معرفت دینی راه دهیم و چتر دین را بر سر آن علوم زمانی فراهم می
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بگسترانیم. ثانیاً طبیعت را خلقت ببینیم و میان طبیعت شناسی و الهیات وفاق و آشتی برقرار کنیم و از سیر 
ب، اندیشه سرَه، عقل صرف و رهاورد عالم افقی و فقط در مسیر علم دست برداریم و هرگونه فکر نا

، 598(پایگاه تحلیلی خبري ». صائب را موهبت الهی بدانیم که به انسان عطا کرده است
)1391/اردیبهشت/25

باشند با رصد دائمی وضعیت شود مراجع تقلید که جزء روحانیون طراز اول میهانطور که مشاهده می
اجرا شده در نظام جمهوري اسالمی ایران، دائما در حال نظارت و هاي فرهنگی فرهنگی کشور و سیاست

هاي اجرا شده حمایت می کنند و در ها می باشند. و در مواردي از سیاستبه عبارتی ارزیابی این سیاست
نمایند.هاي اجرا شده را مورد نقد قرار داده و در برابر آن موضع گیري میمواردي دیگر سیاست

باشد و طبق جمهوري اسالمی ایران که حکومتی دینی و بر مبناي احکام اسالمی میهمچنین در نظام 
امت که در فصل دوم به آن اشاره شد، باالترین مقام سیاسی ایران مقام معظم رهبري و به -الگوي امام

ي هتعبیري والیت فقیه است، که ایشان نیز از روحانیون هستند و به نوع خود در حال رصد و ارزیابی کلی
باشند و همیشه در مواقع حساس تذکراتی را به مسئوالن نظام و سران سه هاي اجرا شده در نظام میسیاست

اند. قوه ابراز داشته
هاي ذکر شده در میابیم که روحانیت فقط در سطح علما و مراجع و آن لذا با توجه به موارد فوق و نمونه

هاي فرهنگی نقش داشته است و هیچگونه یابی سیاستهم بیشتر از باب رصد و نظارت، در نظام ارز
پذیرد؛ در نتیجه اکثر روحانیون در ارزیابی اي توسط سازمان روحانیت انجام نمیریزي شدهارزیابی برنامه

باشند.هاي فرهنگی نقش نداشته و در این حوزه از جایگاه مطلوبی برخوردار نمیسیاست
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فصل پنجم
اتدپیشنهاو گیري نتیجه
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مقدمه1-5
در پایان فعالیت تحقیقی، با توجه به مسئله تحقیق و سواالت اصلی و فرعی، محقق باید نتیجه کار، که 

باشد را ارئه نماید. نتایج حاصل از فرایند تحقیق پاسخی به سواالت تحقیق و یا حل مسئله تحقیق می
هاي مهم گیرد. بنابراین یکی از قسمتس آنها شکل میهایی هستند که پیشنهادات پایانی تحقیق براساپایه

تحقیق که در واقع می تواند راهی براي تبدیل نظریات به عمل براي موفقیت در آینده باشد، 
هاي هایی که براساس تحلیلگیريهاي صحیح و پیشنهادات مربوط در هر تحقیق است. نتیجهگیرينتیجه

ت موجود در آن موضوع را مرتفع سازد و یا به بهبود وضعیت تواند مشکالصحیح برپا شده باشد می
موجود منجر شود.

ها و نتایجی که در طی فرایند تحقیق به دست آمده، در این فصل، سعی شده است با استفاده از یافته
پذیر و سودمند در ارتباط با موضوع تحقیق به مسئوالن نظام جمهوري هایی امکانپیشنهادات و توصیه

می ارائه شود. همچنین پیشنهاداتی به محققان و پژوهشگران براي تحقیقات در آینده ارائه شده است.اسال

بندي نتایججمع2-5
براساس مسئله و پرسش اصلی تحقیق هدف این پژوهش مشخص نمودن جایگاه روحانیت در نظام 

مبانی نظري تحقیق در سیاستگذاري فرهنگی کشور بود. براي این منظور پس از تعاریف جامعی که از
فصل دوم ارئه شد، فرایند سیاستگذاري فرهنگی نیز تشریح گردید. پس از آن با توجه به سواالت فرعی 
تحقیق به بررسی نقش روحانیت در هر یک از مراحل فرایند سیاستگذاري فرهنگی که شامل مراحل، 

تحقیق پرداختیم.هاي باشد براساس اصول علمی و روشمیتدوین، اجرا، و ارزیابی 
بر این اساس نتایج ذیل درباره نقش روحانیت در هریک از مراحل سیاستگذاري فرهنگی بدست آمد:

هاي فرهنگینقش روحانیت در نظام تدوین سیاست1-2-5
هاي فرهنگی کشور مورد بررسی قرار در بخش اول نقش و جایگاه روحانیت در نظام تدوین سیاست

گذاري در ابتدا شوراي عالی انقالب فرهنگی که به عنوان مرجع عالی سیاستگرفت. براي این منظور 
باشد از لحاظ کمیت روحانیونی که از ابتداي هاي فرهنگی در کشور میمشیفرهنگی و تعیین کننده خط

اند، بررسی شد؛ همچنین برخی از واحدهاي زیر مجموعه شوراي تشکیل این شورا در آن عضویت داشته
ب فرهنگی از جمله دبیرخانه شورا، شوراي فرهنگ عمومی و شوراي تخصصی حوزوي مورد عالی انقال
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ترین مرجع قانون بررسی قرار گرفتند. پس از آن مجلس شوراي اسالمی که همواره به عنوان اصلی
هاي روحانی در ادوار مختلف مجلس باشد از لحاظ تعداد نمایندهگذاري در کشور میگذاري و سیاست

و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بررسی
اعضاي شوراي عالی انقالب 4/1بندي مطالب این بخش مشخص شد که، تا کنون بیش از پس از جمع

اند، اما در هیچ زمانی دبیر این شورا روحانی نبوده است. از بین روساي شوراي فرهنگی از روحانیون بوده
بوده است و اعضاي شوراي تخصصی حوزوي تماما فرهنگ عمومی فقط یک نفر از آنها روحانی 

موارد رئیس مجلس شوراي اسالمی روحانی بوده است. و به طور 3/2روحانی هستند. همچنین در بیش از 
از کل نمایندگان مجلس از روحانیون بوده اند، و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نیمی از 4/1کلی 

موارد روحانی بوده است.
هاي فرهنگی همیشه د که در سالهاي بعد از انقالب روحانیت در نظام تدوین سیاستلذا مشخص گردی

نقش داشته است و با حضور فعال در مناصب مرتبط با این امر از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده 
است.

هاي فرهنگینقش روحانیت در نظام اجراي سیاست2-2-5
ها هاي فرهنگی، ابتدا سازمانفرایند اجراي سیاستدر بخش دوم جهت مشخص شدن نقش روحانیت در

و نهادهاي مجري سیاست فرهنگی شناسایی شده و سپس مهمترین آنها انتخاب گردیده و مورد بررسی 
ترین نهاد اجرایی کشور که مسئولیت اجراي قرار گرفت. براي این منظور ابتدا قوه مجریه به عنوان عالی

هاي زیر مجموعه قوه مجریه که به طور مستقیم و یا غیر دارد و همچنین بخشقانون اساسی را نیز به عهده 
مستقیم با مقوله فرهنگ مرتبط هستند بررسی شد. سپس به بررسی نهادهاي از جمله، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و همچنین سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی 

هاي فرهنگی، و سازمان ملی جوانان و هاي مجري سیاستترین سازمانان یکی از اصلیایران به عنو
سازمان تبلیغات اسالمی که در حوزه مختلف فرهنگی فعالیت دارند، پرداخته شد.

از موارد رئیس قوة مجریه در ایران 3/2بعد از جمع بندي مطالب این بخش مشخص شد که، در بیش از 
به عبارتی رئیس دولت در شش دوره از ده دورة ریاست جمهوري فردي روحانی روحانی بوده است. یا

هاي پس از هاي مختلف ایران مشخص شد که در تمام دولتبوده است. همچنین با بررسی کابینه دولت
اند.انقالب روحانیون در تصدي پست هاي دولتی مانند وزیر حضور داشته
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عنوان یکی از اصلی ترین مجریان سیاست هاي فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به
از موارد وزیر فرهنگ و %20اند به صورتی که تاکنون تنها در تري داشتهرنگاست روحانیون جایگاه کم

مواقع تصدي این وزارت خانه توسط اشخاص غیر روحانی %80ارشاد اسالمی روحانی بوده است و در 
ن فرهنگ و ارتباطات اسالمی که یکی از سازمان هاي وابسته به وزارت فرهنگ و بوده است. اما در سازما

موارد ریاست این %50ارشاد اسالمی است روحانیون وضعیت بهتري داشته اند، به صورتی که تقریباً در 
سازمان توسط روحانیون بوده است. 

هاي خاص اصول سیاستپس از آن با بررسی وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مجریان
فرهنگی دریافتیم که، در هیچ دوره اي وزیر آموزش و پرورش روحانی نبوده است. و لذا روحانیت در 

این وزارت خانه هیچ جایگاهی نداشته است.
هاي همچنین با بررسی وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان یکی دیگر از مجریان خاص سیاست

یچ زمانی در سال هاي بعد از انقالب مدیریت این وزارتخانه توسط فرهنگی مشخص شد که در ه
روحانیون نبوده است. در نتیجه روحانیت در این وزارت خانه هم هیچ نقش و جایگاهی نداشته است.

پس از بررسی وزارت علوم سازمان صدا و سیما به عنوان اصلی ترین سازمان مجري سیاست هاي فرهنگی 
ایج به دست آمده از آن بیانگر این بود که در هیچ دوره اي رئیس سازمان صدا و کشور بررسی شد که نت

اند، سیما از روحانیون نبوده است و لذا روحانیون در مدیریت این سازمان نیز نقش و جایگاهی نداشته
زش و همچنین با بررسی سازمان ملی جوانان که تا قبل از ادغام با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ور

هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران بود، مشخص شد که تنها جوانان به عنوان متولی بخشی از سیاست
از موارد رئیس این سازمان روحانی بوده است و در اکثر اوقات ریاست این سازمان از روحانیون 4/1در 

.نبوده است و لذا روحانیت در این سازمان هم نقش و جایگاه قابل توجهی ندارد
آخرین نهادي که در این بخش مورد بررسی قرار گرفت سازمان تبلیغات اسالمی، که یکی از مهمترین 

باشد، بود. پس از بررسی این سازمان ها و نهادهاي دینی ایجاد شده پس از انقالب اسالمی میسازمان
ر این سازمان نقش و جایگاه دریافتیم که روساي این سازمان تماماً از روحانیون بوده اند، و لذا روحانیون د

اي دارند، که البته با توجه به ماهیت دینی این سازمان این موضوع امري طبیعی است.ویژه
هاي فرهنگی بندي مطالب این بخش مشخص شد که در نظام اجراي سیاستدر مجموع پس از جمع

برخوردار نبوده اند.برخالف نظام تدوین روحانیون نقش بسیار کمی داشته اند و از جایگاه خوبی
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هاي فوق، نهادهاي که متولی البته براي بررسی این بخش به همین مقدار اکتفا نکرده و عالوه بر سازمان
اجراي فرهنگی دینی در کشور هستند را نیز بررسی کردیم. براي این منظور نهادهایی مانند: دفتر تبلیغات 

سالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه و ستاد اقامه نماز اسالمی حوزة علمیه قم، شوراي هماهنگ تبلیغات ا
مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی این نهادها مشخص شد که تمامی مدیران عالی آنها از روحانیون 

هستند.
لذا مشخص شد که روحانیت در سازمان هاي مجري فرهنگ دینی حضور پررنگ تري داشته و از نقش و 

برخورداراند، تا جایی که در برخی از این سازمانها مانند دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم جایگاه بسیار باالیی 
و یا ستاد اقامه نماز و... روحانی بودن رئیس آن سازمان از الزامات آن سازمان می باشد.

هاي فرهنگینقش روحانیت در نظام ارزیابی سیاست3-2-5
نقش روحانیت در ارزیابی سیاست هاي فرهنگی اجرا در آخرین مرحله فرایند سیاستگذاري فرهنگی، 
شده در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

هاي فرهنگی به طور مشخص توسط سازمان یا هاي انجام شده دریافتیم که ارزیابی سیاستبراساس بررسی
دارد. هر چند سازمان اي براي این منظور وجود ننهاد خاصی انجام نمی پذیرد و نظام ارزیابی سازمان یافته

هایی مانند دیوان محاسبات کشور با تدوین گزارش تفریق بودجه ساالنه، ارزیابی هاي نه چندان دقیقی در 
هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، تولیدي، توسعه اي و حوزة کلیۀ برنامه هاي اجرا شده اعم از برنامه

فرهنگی دارد. لذا با ذکر مواردي از جمله:
هاي جمعیتی کشوررصد مراجع از سیاستارزیابی و
انتقاد مراجع تقلید از وضعیت فرهنگی جشنواره هاي فجر
(رایتل) موضع گیري مراجع در خصوص وسایل ارتباط تصویري
حمایت مراجع از سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها

هان دانشگاهشدسازي علوم انسانی و اسالمیتاکید و حمایت مراجع از سیاست اسالمی

مشخص شد که ارزیابی به طور نهادي توسط روحانیت کمتر صورت می گیرد اما به طور شخصی توسط 
هاي فرهنگی و روحانیون و به ویژه مراجع تقلید و آیات عظام آن هم به صورت رصد و نظارت سیاست
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نگی دینی، انجام می هاي اجرا شده، مخصوصاً در حوزة فرهگیري و انتقاد از سیاستدر مواردي موضع
شود.

هاي ذکر شده در میابیم که روحانیت فقط در سطح علما و مراجع و آن لذا با توجه به موارد فوق و نمونه
هاي فرهنگی نقش داشته است و هیچگونه هم بیشتر از باب رصد و نظارت، در نظام ارزیابی سیاست

پذیرد؛ در نتیجه اکثر روحانیون در ارزیابی م نمیاي توسط سازمان روحانیت انجاریزي شدهارزیابی برنامه
باشند.هاي فرهنگی نقش نداشته و در این حوزه از جایگاه مطلوبی برخوردار نمیسیاست

نتیجه گیري3-5
بندي کلیه نتایج بدست آمده در این تحقیق و همچنین در پاسخ به سوال اصلی تحقیق در نهایت پس جمع

پی یافتن نقش روحانیت در فرایند سیاستگذاري فرهنگی بودند، نتایج ذیل از و نیز سواالت فرعی که در 
این پژوهش بدست آمد:

هاي فرهنگی همیشه نقش داشته است در سالهاي بعد از انقالب روحانیت در نظام تدوین سیاست-
و با حضور فعال در مناصب مرتبط با این امر از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند.

هاي فرهنگی برخالف نظام تدوین روحانیون نقش بسیار کمی دارند و از م اجراي سیاستدر نظا-
هاي مجري فرهنگ دینی حضور باشند. اما روحانیت در سازمانجایگاه خوبی برخوردار نمی

پررنگ تري داشته و از نقش و جایگاه بسیار باالیی برخورداراند، تا جایی که در برخی از این 
ی بودن رئیس آن از الزامات آن سازمان می باشد.سازمانها روحان

هاي فرهنگی، روحانیت فقط در سطح علما و مراجع و آن هم بیشتر از در نظام ارزیابی سیاست
هاي فرهنگی باب رصد و نظارت نقش داشته است و لذا اکثریت روحانیون در ارزیابی سیاست

باشند.ار نمینقش نداشته و در این حوزه از جایگاه مطلوبی برخورد

پیشنهادات4-5
در این بخش با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی، ابتدا جهت بهبود و ارتقاء نقش روحانیت در 

شود:نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور و سپس پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می
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پیشنهادات جهت ارتقاء نقش روحانیت در نظام سیاستگذاري1-4-5
فرهنگی

هاي مختلف فرهنگی از جمله سینما، موسیقی، تئاتر و ... موجب روحانیت با ورود به عرصه-1
هاي فرهنگی گردند.ارتقاء نقش و جایگاه روحانیون در نظام اجراي سیاست

هاي تخصصی جهت رصد و ارزیابی اهتمام مسئوالن نظام براي ایجاد نهادها و سازمان-2
در کشورهاي فرهنگی اجرا شدهسیاست

ها از هاي ارزیاب سیاست فرهنگی و انجام ارزیابی سیاستمشارکت فعال روحانیون در سازمان-3
نگاه دینی.

پیشنهادات براي تحقیقات آتی2-4-5
هاي فرهنگیبررسی و نقد عملکرد روحانیت در نظام تدوین سیاست-1
هاي فرهنگیبررسی و نقد عملکرد روحانیت در نظام اجراي سیاست-2
هاي فرهنگیی و نقد عملکرد روحانیت در نظام ارزیابی سیاستبررس-3
تر و بررسی نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاستگذاري فرهنگی کشور به صورت جزئی-4

ها، نهادها و شوراها نیز بررسی ها و اعضاي سازمانها (به طوري که معاونتسطوح پایینی سازمان
شود).

مهندسی فرهنگی نظام اقتصادي کشوربررسی نقش و جایگاه روحانیت در-5
بررسی نقش و جایگاه روحانیت در مهندسی فرهنگی نظام سیاسی کشور-6
ي دولت هاي فرهنگی اجرا شدهتبیین جایگاه روحانیت در پذیرش و یا عدم پذیرش سیاست-7

توسط مردم

ها و موانع تحقیقمحدودیت5-5
هایی جهت گرفت، موانع و محدودیتهایی که براي آن صورترغم تالشدر این تحقیق علی

شود:آوري اطالعات مورد نیاز وجود داشت، که در ذیل به مواردي از آنها اشاره میجمع
هاي مورد بررسی.در دسترس نبودن اطالعات کافی از سوابق و سنوات سازمان-1
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دشوار بودن تشخیص روحانی و یا غیر روحانی بودن برخی از اشخاص مورد مطالعه.-2
ها و نهادهاي زیادي باید ها، سازمانندگی بسیار زیاد قلمرو تحقیق به طوري که وزارتخانهپراک-3

گرفت.مورد مطالعه و بررسی قرار می
هاي بعد از انقالب تا زمان کنونی، بایستی مورد گستردگی بازه زمانی تحقیق به طوري که از سال-4

گرفت.مطالعه قرار می
نابع موثق و مستند به علت محرمانه بودن آنها.عدم امکان دسترسی به برخی از م-5
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Abstract:

Examine the role of clergy in the country's cultural policy
(Years after the Iran revolution)

Speak about the impactclergyattendance in power and politics is a great deal which is

more or less having been increasedin our country political and cultural literature.

Perhapsclergymen are the only rank in the Iran who are cared and review by other and

civil society. So evaluation the role of the clergy as one of the most important elements

of the social and cultural system of the Islamic Republic of Iran in political, economic

and cultural development has long noted.

Therefor this research to determine the role of clergy in the field of cultural policy of

country and to determine the sanctuary of clergy in these areaswere carried out and the

main question in this study was that the what is the place of clergy of in the cultural

policy of country?

The research is a functional-descriptive study and aimed to describe the types of

situations or phenomena under study and the type of applied research as well. A survey

method was used in this paper in order to collect the primary data.The descriptive and

inferential statistics were used to analyze the data. Statistical society includes all

clergymen who have a degree of seminary clergy and are clergy dressed.

Finally, after summing up all the results obtained in this study reached the conclusion

that, in the years after Iran revolution, the clergy are involved in the formulation of

cultural policies and have enjoyed a good place. But unlike the formulation of cultural

policies, clergy have very little role in the execution of cultural policies. However,

further investigation determined that the clergy had a strong presence the upper role in

the organizations which are executer of religious culture. The clergy are involved in the

evaluation of cultural policies and due to the acceptability of juridical authorities for

public, their role is more affect and have a special place.

Keywords:clergy, politics, culture, the role, cultural policy
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