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  علمیه ة جایگاه حوز
  در نظام جمهوري اسالمی ایران گذاري فرهنگی در سیاست

  *حسن جعفريمحمد
  يدهكچ

ي از مباحث مهم و مطرح در مباحـث علمـي اسـت.    كگذاري فرهنگي، ي موضوع سياست
هـاي سياسـي،    ومـت، گـروه  كگـذاري عبارتنـد از: ح   ترين عوامل اثرگذار در سياست مهم

 تـوان داراي چهـار   هاي غيرسياسي، نخبگان، و توده مردم. همچنين فرهنگ را مي مجموعه
ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مباني اعتقادي، در نظـام   ارزش  سطح، اعتقادات،

گذاري فرهنگي، داراي نقش اساسي و محوري است. از سـوي   جمهوري اسالمي، سياست
اي مهم و اثرگذار در نظام اسالمي اسـت. در ايـن مقالـه،     وعهديگر، حوزه علميه نيز مجم

گذاري فرهنگي در دو وضعيت موجود و مطلوب بررسـي   جايگاه حوزه علميه در سياست
شده است. نتيجه اين بررسي چنين است: در وضعيت موجود، حوزه علميه بيشتر به وسيله 

ي دخالـت دارد و سـطح   گذاري فرهنگ شده در حوزه، در سياست  اشخاص حقيقي تربيت
تاثير آن نيز بيشتر در سطوح عميق فرهنگ است. اما در وضعيت مطلوب، تأثير حـوزه در  

گذار و در همه سطوح فرهنگ  نهاد مستقل سياستبايد از جايگاه گذاري فرهنگي،  سياست
  صورت گيرد.

، هنـگ ه، نظام جمهوري اسالمي، سـتوه فر ميها: سياستگذاري، فرهنگ، حوزه عل كليد واژه
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  قدمهم
االهی  ه بر اساس تدابیرکدار در فرهنگ والیی است  اي اصیل و ریشه حوزه علمیه، مجموعه

ایـن   ،1در عصـر غیبـت  ریم علم و ارجـاع مـردم بـه علمـا، خاصـه      کت در ائمه اطهار
، در طـول  این مجموعـه دهد.  لی خود ادامه میت تحوکگرفته و به حر لکعظیم ش ۀمجموع

تشـیع داشـته و    ۀبدیلی در نظام اجتمـاعی جامعـ   ثیرات مهم و بیأخود ت ۀعمر چند صدسال
گـذاري نظـام جمهـوري     در دوران معاصر، پایـه ، آن ترین محصول ه مهمکرد کتوان ادعا  می

ه با همت و رهبري عـالمی  کاسالمی ایران است. جمهوري اسالمی ایران نظام نوپایی است 
قم، و با حمایت قریب به اتفاق مردم مسـلمان ایـران، و    ۀعلمی ةته و برخاسته از حوزبرجس

ها، در بیش از سه دهـه   ل گرفت و بر اساس همان بنیانکمتناسب با فرهنگ ناب اسالمی ش
  د و بالندگی خود ادامه داده است.به رش

تــرین و  ی از مهــمکــگــذاري فرهنگــی، ی از سـوي دیگــر موضــوع فرهنــگ و سیاســت 
بر برخـی مبـانی   ن است بناکترین موضوعات در هر نظام اجتماعی است. هرچند مم اساسی

نظـام اجتمـاعی در عـرض سـایر      خـرده  کفرهنگ بـه عنـوان یـ   ها،  ي نظاما پارهري، در کف
ر ک، اما در تف3ادي قرار گیردصنظام اقت یا در ذیل برخی از آنها مثالً 2هاي اجتماعی نظام خرده

م بر سـایر مقـوالت اجتمـاعی اسـت و     کجمهوري اسالمی، فرهنگ، نظام حام بر نظام کحا
ه کـ راتـی  کحتـی در تف گویا البته  4د.دهی و طراحی شو لکها باید بر اساس آن ش سایر نظام

نظام فرهنگی وجـود   کند، ناخودآگاه یک م بر نظام اجتماعی فرض میکمقوالت دیگر را حا
ه بـر  کقع بر اساس آن مبانی نیز نوعی فرهنگ است رده و در واکم که آن مقوله را حاکدارد 

، از برخـی نظامـات دیگـر   اما وجه ممیز نظام جمهوري اسالمی  5.استم کحاسایر نظامات 
میـت فرهنـگ بـر    کري این نظام، بر نقش هدایتگري و حاکه در مبانی فکاین حقیقت است 

 6انقـالب فرهنگـی   د بر اساس بودن فرهنگ،یکأسایر نظامات اجتماعی تصریح شده است. ت
نظام اجتماعی و موارد مشابه، تصریحاتی است از سوي رهبران نظـام،   7یا مهندسی فرهنگی

  میت فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی داللت دارد.که بر حاک
علمیه با نظـام اسـالمی و نیـز     ةه در خصوص نسبت حوزکبا توجه به اشارات اجمالی 

 ةاهمیت فرهنگ در نظام اسالمی ارائه شد، موضوع اصلی ایـن مقالـه، تبیـین جایگـاه حـوز     
گذاري فرهنگی است. به تعبیر دیگر سؤال اصلی ایـن تحقیـق آن    علمیه در موضوع سیاست

علمیـه چـه جایگـاه و     ةگذاري فرهنگی نظام جمهوري اسالمی، حـوز  در سیاست«ه کاست 



   ۳۵ در نظام جمهوري اسالمي ايرانگذاري فرهنگي  علميه در سياست ة جايگاه حوز

لـوب  وضعیت موجود و وضعیت مط از دو منظرِپرسش ه این کبدیهی است  »دارد؟زلتی من
توان نگاه توصـیفی داشـت    هم میقابل طرح است. به تعبیر دیگر، در پاسخ به سؤال اصلی، 

شـید و هـم   کگـذاري فرهنگـی را بـه تصـویر      جایگاه حوزه در سیاست و وضعیت موجود
د. در ایـن مقالـه   کـر ب براي این جایگاه را توصـیه  توان با نگاه تجویزي، وضعیت مطلو می

  بررسی قرار گیرد. تدقیق ودر کانون سؤال  ۀهر دو جنبشود  تالش می
جایگاه «ه کفرعی پاسخ داد. سؤال اول اینپرسش اصلی باید به دو پرسش براي پاسخ به 
ال دوم نیـز  ؤسـ  »گذاري در نظام جمهوري اسالمی چه جایگاهی اسـت؟  فرهنگ و سیاست
  حوزه با نظام جمهوري اسالمی است.مربوط به نسبت 

یافتن بـه پاسـخ سـؤال اصـلی ابتـدا بایـد دو        فرعی و دستهاي  پرسشقبل از پاسخ به 
چارچوب نظري در خصوص این  کبررسی شود و ی »فرهنگ«و  »گذاري سیاست«موضوع 

سـخ بـه دو   گردد و سپس بر اساس دو چارچوب نظري ارائـه شـده، بایـد پا    دو مقوله ارائه 
  شود. سؤال فرعی و در نهایت پاسخ به سؤال اصلی پیگیري 

  گذاري سياست
در بسـتر دانـش    ه عمـدتاً کـ عمـومی، موضـوعی اسـت     مشـی  گذاري یا تدوین خط سیاست

ـ 8مدیریت دولتی و در ادبیات این رشته موضوع بحث قرار گرفتـه اسـت   تعریـف،   ک. در ی
ها و نبایـدها در جامعـه و سـازمان دانسـته      باید ةنندک مشخصمشی عمومی،  سیاست یا خط

گذاري بـه معنـاي تعیـین و تحقـق الزامـات عمـومی در        . بر این اساس سیاست9شده است
مـدیریت دولتـی، مباحـث متنـوع و      ۀگـذاري در رشـت   جامعه است. در خصوص سیاسـت 

ـ بـراي   صـرفاً  نیسـت و ه موضوع این بحث کاي مطرح شده  گسترده چـارچوب   کیـ  ۀارائ
تـاثیر آنهـا    ةگذاري و نحو رگذار در سیاستثبه عوامل ا اجماالًبحث، پیگیري هومی براي مف

  10:شود اشاره می
گذار در هر نظامی، نهادهـاي   ی از عوامل اصلی سیاستکی: ومتیکومت و نهادهاي حکح

ه برخـی  کـ حـدي اسـت   بـه  نهادهـا    ثیر ایـن أتکارند. متولی این  ه رسماًکومتی هستند کح
ار کـ این نهادها در سطوح مختلف بـه   11.اند گذاري عمومی را دولت دانسته سیاستموضوع 
شـوراي  و  پردازند. مجلس شـوراي اسـالمی   مشی عمومی می گذاري و تدوین خط سیاست

گـذار،   هـایی بـراي ایـن نهادهاسـت. نهادهـاي قـانونی سیاسـت        عالی انقالب فرهنگی مثال
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براي دهند، و  آن را در جامعه عمومیت می؛ ندبخش مشروعیت می، ردهکها را قانونی  سیاست
 نند.ک میوارد اجراي آنها فشار 

  سـب قـدرت رسـمی فعالیـت    کها در راسـتاي   این مجموعه هاي سیاسی: احزاب و گروه
هـا و احـزاب    یگر مجموعهبه تعبیر دنهند.  اثر میگذاري  بر سیاستعرصه نند و در این ک می

ه دستیابی به آنها را از طریق تالش براي دسـتیابی  کد رنداها و اهدافی  آرمان کیسیاسی، هر
ه دیدگاه تساهل یا تسامح فرهنگی کگروه سیاسی  کی نند. مثالًک به قدرت رسمی، دنبال می

تحقـق  در پـیِ  خواهی در مناصب سیاسـی   ت در انتخابات یا سهمکرا داراست، از طریق شر
 دیدگاه فرهنگی خود است.

پردازنـد و   ها به موضوعات اجتماعی مـی  : این مجموعهسیاسیهاي غیر ها و گروه مجموعه
ها و اهدافی در سطح عموم  ها نیز آرمان دارند. این مجموعه  مسائل عمومی فعالیت ۀدر زمین

هاي خود در سطح عموم است، اما  ثیر بر مسائل عمومی و تحقق آرمانأند و هدف آنها تدار
هـاي فمینیسـتی نـه از     گروه نند. مثالًک نمیسب قدرت رسمی دنبال کاین هدف را از طریق 

گذار به دنبـال   ز سیاستکه از طریق فشار به مراکسب قدرت، بلکطریق اقدامات معطوف به 
 12.ندا گذاري هاي خود در سیاست ه دیدگاهیافتن ب دست

هـایی   هایی خاص صـالحیت و تخصـص   ه در حوزهک: افرادي هستند نخبگان و خواص
و از این طریق بر موضوعات ثیرگذاري هستند أي نوعی مرجعیت و تند و در جامعه دارادار

توانـد   دیدگاه مراجع عظام تقلید، در موضوعات فرهنگی میبراي نمونه، گذارند.  عمومی اثر
 گذاري فرهنگی دخیل باشد. در سیاست

ار و رفتـار عمـومی،   کـ دیدگاه عموم مردم و عمل آنهـا و بـه تعبیـر دیگـر اف     مردم: ۀعام
دیـدگاه عمـوم   براي مثال، رگذار باشد. ثهاي بخش عمومی ا گیري سیاست لکد در شتوان می

  .گذاري فرهنگی دخیل است موضوعات فرهنگی مانند حجاب و عفاف در سیاست ةدربار

  فرهنگ
هـاي مختلـف علمـی     ه در گرایشکفرهنگ، موضوعی بسیار گسترده و پردامنه است  ۀمقول

هـاي   رشـته  این مقوله عالوه بر ادبیـات تخصصـیِ  ر بحث و بررسی قرار گرفته است. حوم
توجه است و عموم افراد جامعه نیز تلقی خاصـی از  در کانون علمی، در ادبیات عمومی نیز 

هـاي متعـددي تعریـف     مختلـف بـه گونـه   هاي  گیري با جهترا فرهنگ  13د.این مقوله دارن



   ۳۷ در نظام جمهوري اسالمي ايرانگذاري فرهنگي  علميه در سياست ة جايگاه حوز

هـا، نمادهـا و    ار، ارزشکبه مقوالتی مانند آداب و رسوم، اف و در تعریف آن معموالًاند  کرده
  14.شود ها، اشاره می مرتبط با زندگی اجتماعی انساندیگر مفاهیم مشابه 

بحـث، فرهنـگ بـه    پیگیـري  چارچوب مفهومی براي  کی ۀارائبراي  در اینجا نیز صرفاً
رفتـار، و ظـواهر و   هـا، عـادات و    هـا و گـرایش   هـا، ارزش  ار و اندیشـه کـ نظام جامعی از اف

  15است.مربوط ه به نظام جمعی زندگی بشر کشود  تعریف مینمادهایی 
دو سویه بـا هـم دارنـد تصـویر       ۀه رابطکزیر  ۀالیچهار توان این نظام را به صورت  می

  16:ردک
: ایـن سـطح شـامل اعتقـادات عمـومی جامعـه در       ار و عقاید یا نظـام معنـایی  کسطح اف

مثال اعتقاد به خداي متعـال  براي هاي آن است.  یان پدیدهخصوص جهان هستی و روابط م
 ه بشر مخلوق اوست، در این سطح از فرهنگ قرار دارد.کو این

: این سطح ناظر به تمـایالت عمـومی جامعـه و    ها یا نظام گرایشی سطح اخالق و ارزش
گرایش عمـومی جامعـه بـه     حب و بغض عمومی نسبت به موضوعات مختلف است. مثالً

 گیرد. ایثار و ارزشمند شمردن آن یا نفرت از دنیاطلبی، در این سطح از فرهنگ قرار می
ه کـ : در این سطح رفتار عمومی جامعه و اقـداماتی  یا نظام رفتاري کام و مناسکسطح اح

هـاي مـذهبی    ت در مراسـم کمثـال شـر  راي مد نظر است. بـ در دهند  در مقام عمل انجام می
 هاي ملی. عمومی یا نوع رفتار در مراسم
ه زندگی جمعی بـه  کل ظاهري است ک: مراد از این سطح، شسطح ظواهر و نظام نمادین

ل ظـاهري لبـاس،   کمانند هنـر یـا شـ    ؛شود گیرد و بر اساس آن نمادهایی ایجاد می خود می
 ن، و وسایل زندگی.کمس

ثرات أثیر و تـ أه تـ کند ا نظام کی سطح اجزايچهار مند به فرهنگ، این  نگاه نظام کدر ی
اهش و کـ چهـار  بـه سـطح   یـک  ت از سطح کرگذاري در حرثالبته میزان ا 17ندداردو سویه 

تر فرهنگ (نظام معنایی و نظـام   یابد. به تعبیر دیگر سطوح عمیق میزان اثرپذیري افزایش می
ام نمـادین)  تر و اثرگذارتر است و سطوح بیرونی فرهنگ (نظام رفتاري و نظـ  ارزشی) ثابت

ابتـدا   فرهنگ با فرهنـگ دیگـر معمـوالً    کی ۀدر مواجهغیرتر و اثرپذیرتر است. بنابراین، مت
متري تغییر کهاي درونی با سرعت  و با تغییر آنها، الیه یابد می هاي بیرونی فرهنگ تغییر الیه
  18.ندک می
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دارد ها نیز در درون خود سطوح و مراتبـی   از این الیه کیه هر کالبته باید توجه داشت 
 س آنهاست. مثالًکثیرپذیر و سطوح بیرونی به عأرگذار است تا تثتر بیشتر ا ه سطوح عمیقک

  19.تر است اي تر و برخی سطحی در سطح اعتقادات و نظام معنایی برخی اعتقادات ریشه

  گذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسالمي جايگاه سياست
اي  نـده کگذاري فرهنگی و جزئیات آن مباحث گونـاگون و پرا  در خصوص مباحث سیاست
اسـت.  خـارج  ه پرداختن بـه آنهـا از هـدف ایـن تحقیـق      ک 20در محافل علمی مطرح است
گـذاري   سیاسـت ۀ فرهنـگ و بـه دنبـال آن،    لی مقولک، جایگاه موضوع این قسمت از بحث

م بـر  کر حـا کـ در تفه اشـاره شـد،   کـ ونـه  گ فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی است. همان
گذاري فرهنگی جایگاهی بسیار ممتـاز و   یل نظام جمهوري اسالمی، فرهنگ و سیاستکتش

هاست. نظـام   م و اثرگذار بر سایر مقوالت و سیاستک. این جایگاه، جایگاه حادارد یحساس
ه کـ ت یل شـد و روشـن اسـ   کجمهوري اسالمی بر اساس انقالب اسالمی و به دنبال آن تش

رد کـ ه رویکبل  رد اقتصادي یا سیاسی یا اجتماعی نبود،کروی ۀتی با غلبکانقالب اسالمی، حر
اصلی و هدف  ۀدغدغردي فرهنگی بود. به تعبیر دیگر، کروی  اصلی و غالب در این انقالب،

، هـدف و آرمـانی فرهنگـی بـود و بـر اسـاس آن هـدف        گذاران انقالب و نظـام  غایی بنیان
بـدیهی   امالًکـ نظام سیاسی پیگیري شد. بنابراین،  یافتن به آن، تغییر دستفرهنگی و جهت 

ـ  ۀشود، مقول یل میکه به دنبال چنین انقالبی تشکاست در نظامی  م بـر  کحـا  ۀفرهنگ، مقول
  21.ر نظامات باشد و نظام سیاسی و اقتصادي و ... بر اساس آن طراحی شودگید

ه مبنـاي  کـ پرداختـه شـود ایـن اسـت     ه الزم است در این بحـث بـه آن   کدیگري  ۀتکن
ه بیان شد کگذاري فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی چیست؟ به تعبیر دیگر حال  سیاست

م کحـا فرهنگ بر سایر نظامـات اجتمـاعی    ۀم بر نظام جمهوري اسالمی، مقولکر حاکدر تف
 گذاري فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی بـر  ه سیاستکاین است پرسش عد دیگر ب  است،

  اساس چه مبنایی باید صورت پذیرد؟
هاي فرهنگی در هر نظام بایـد بـا مبـانی     گذاري و سیاست ه سیاستکباید توجه داشت 

باشد و اگر چنین نباشد، آن نظام در بلندمدت مبانی مشـروعیت  هماهنگ م بر آن نظام کحا
ی در خصوص نظـام جمهـوري اسـالم    22یافت.خود را از دست خواهد داد و دوام نخواهد 

 23ل گرفته استکهاي عمیق فقهی شیعه ش بر اساس اسالم ناب و بنیانآن مبانی  کش ینیز ب
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اسـالم  بر پایـۀ  هاي فرهنگی این نظام نیز  گذاري و سیاست ه سیاستکو بنابراین الزم است 
  ل گیرد.کهاي عمیق تفقه شیعی ش ناب و بنیان

  علميه با نظام جمهوري اسالمي ةحوز ةرابط
تـرین تحلیـل از    رسـد بهتـرین و دقیـق    حوزه با نظام اسالمی به نظر می ۀدر خصوص رابط

ه مقام معظم رهبـري در دیـدار اخیـر    کحوزه با نظام جمهوري اسالمی، تعبیري است  ۀرابط
ایشان در تبیین ایـن رابطـه    24.علمیه قم بیان فرمودند ة، فضال و طالب حوزاستادانخود با 
  اساسی اشاره دارند: ۀتکبه دو ن

ري و اعتقادي نظام کآن است. هم مبانی ف ةنندک مادر نظام و تولیده حوزه، کاول این ۀتکن
گـذار آن در ابتـدا و    جمهوري اسالمی محصول علمی و تحقیق حوزوي است و هـم بنیـان  

ه کـ اي اسـت   حوزه مجموعهند. بنابراین،  ا ة علمیهرهبران اصلی آن در ادامه برخاسته از حوز
ترین سـطح   ري و نظري و هم از جهت نیروي انسانی در عالیکت فنظام اسالمی هم از جه

  است.وابسته خود به آن 
نون کسیس تا أعلمیه از ابتداي ت ةومتی است. حوزکدوم، استقالل حوزه از نظام ح ۀتکن

سی مختلفی بر نظـام  ثیرات سیاأگوناگون، تاوضاع هاي مختلف متناسب با  چند در دورانهر
ومتی محسوب شده است. در تمـام  کاي مستقل از نظام ح مجموعه هموارهاجتماعی داشته، 

ومـت عضـو و   کومت و زیرمجموعه آن بـوده و نـه ح  کتاریخ حوزه، نه حوزه عضوي از ح
  ومت است.کنهادي مستقل از ح حوزه ماهیتاًشمرده شده است. بنابراین، حوزه  ۀزیرمجموع

ه وابسـته بـه   کـ ه در عـین این ه حوزکتوان گفت  اساسی می ۀتکحال با توجه به این دو ن
م و وثیق بـا آن دارد و  کاي مح نظام جمهوري اسالمی و نهادي از نهادهاي آن نیست، رابطه

در مـورد  تواند  نظام جمهوري اسالمی نیز نمیکه  اعتنا باشد، چنان تواند نسبت به آن بی نمی
از هـم و در   حوزه و جمهوري اسالمی دو مجموعه مسـتقل توجه باشد. بنابراین،  حوزه بی

  د.نا اري متقابلکعین حال داراي هم

  گذاري فرهنگي نظام جمهوري اسالمي جايگاه حوزه در سياست
گذاري و فرهنگ، و پاسخ  سیاست ۀبا توجه به تبیین چارچوب نظري در خصوص دو مقول

 ۀگذاري فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی و رابط جایگاه سیاست ةبه دو سؤال فرعی دربار
ه کـ  چنـان رسـد.   اصلی فرا مـی پرسش با نظام جمهوري اسالمی، حال نوبت پاسخ به حوزه 
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اصلی دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تصور شـده و  سؤال اشاره شد براي پاسخ به 
  شود. جویی می ل در هر دو وضعیت پیپاسخ به سؤا

  گذاري فرهنگي نظام جمهوري اسالمي در سياست ةوضعيت موجود حوز. الف
گـذاري و فرهنـگ، در ایـن قسـمت      با توجه به دو چارچوب ارائه شده در بحـث سیاسـت  

شـود.   گذاري فرهنگی به اجمال بررسـی مـی   آن با سیاست  وضعیت موجود حوزه و نسبت
نگاه اولی به موضوع است و با توجـه بـه قـرائن و     که این بررسی در حد یکاست گفتنی 

اجـراي  ا بررسـی دقیـق موضـوع نیازمنـد     شواهد در دسترس عموم تهیـه شـده اسـت. لـذ    
هاسـت. بنـابراین،    بررسی علمی شاخص ها و ی با تعیین شاخصشهوپژهاي مختلف  پروژه

  در این خصوص به هیچ وجه ادعاي قابل مناقشه نبودن این بررسی وجود ندارد.

  گذاري فرهنگي جايگاه موجود حوزه به لحاظ عوامل اثرگذار در سياست
گـذار فرهنگـی    هاي سیاست در نهاد  حضور رسمی حوزهگویا : ومتیکومت و نهادهاي حکح

از نهادهـاي اصـلی    کیـ  در وضعیت حداقل قرار دارد و حوزه به صـورت رسـمی در هـیچ   
گذاري فرهنگی حضور جدي و پررنگی ندارد. البته حضور افراد حوزوي با عنـوان   سیاست

هاي مختلف، با شـدت   رانگذار فرهنگی در دو در نهادهاي سیاست  شخصیت حقیقی خود،
اما حضور رسـمی و شخصـیت حقـوقی حـوزه در نهادهـاي        و ضعف قابل مشاهده است،

مرنگ است و معموال در سطوح فرعی و بـا نقـش مشـورتی    کگذار فرهنگی، بسیار  سیاست
ضعیت موجود در گذاري فرهنگی در و شود. به تعبیر تخصصی، بعد نهادي سیاست دیده می

 اختیار حوزه نیست.

گـروه   کثیر حوزه از این طریق نیز حداقل است و حوزه به عنوان یأ: تهاي سیاسی گروه
البتـه افـراد حـوزوي بـا عنـاوین      . گذاري فرهنگی دخالتی نداشته اسـت  سیاسی در سیاست

اما  25،اند هاي سیاسی بوده هاي فرهنگی از طریق فعالیت سیاسی پیگیر سیاست سیاسی یا شبه
گیري سیاسی  اي با جهت اقدامی انجام نداده است و مجموعه شخصیت حقوقی حوزه چنین

 یل نشده است.کخالص در درون حوزه یا وابسته به حوزه تش

گـذاري فرهنگـی از ایـن     ثیر حوزه در سیاستأرسد ت : به نظر میهاي غیرسیاسی مجموعه
ی علمـ  ۀمجموعـ  کاصلی حوزه به عنوان ی ۀزیادي بوده است و هم بدن طریق در حد نسبتاً
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تنومنـد،   ۀز و مؤسسات وابسته به حوزه، به عنوان شاخ و برگ آن تنـ کفرهنگی، و هم مراـ 
  اند. گذاري فرهنگی نظام جمهوري اسالمی داشته ثیرات بیشتري در سیاستأت

ــان ــواص و نخبگ ــاثیر بســزایی در   خ ــت خــواص و نخبگــان ت ــق تربی : حــوزه از طری
در واقع بسیاري از اشخاص حقیقی  گذاري فرهنگی جمهوري اسالمی داشته است. سیاست

هـاي   هـاي سیاسـی و نیـز مجموعـه     گـذار فرهنگـی یـا گـروه     حاضر در نهادهـاي سیاسـت  
ثیر بـر نخبگـان   أحـوزه از طریـق تـ   عالوه بر این، . ندا شده حوزه غیرسیاسی، نخبگان تربیت
گذاري دخالت داشـته اسـت و بسـیاري از نخبگـان اثرگـذار در       غیرحوزوي نیز در سیاست

بـه صـورت   نیسـتند،  شده و محصول رسمی حـوزه   گذاري فرهنگی، هرچند تربیت سیاست
 ند.ا أثیر حوزهغیرمستقیم تحت ت

ار و رفتـار  کفی بر امهمثیر أاقدامات تبلیغی چهره به چهره ت ۀ: حوزه به واسطمردم ۀعام
تـوان ادعـا    گذاري عمومی دخالت داشته است. مـی  عمومی دارد و از این طریق در سیاست

ثیر أتحـت تـ    هـاي فرهنگـی اثرگـذار بـوده،     ه بر سیاستکبسیاري از مطالبات عمومی رد، ک
 ۀهم بـه وسـیل  أثیر بر عموم مردم، ها و اقدامات حوزوي ایجاد شده است. البته ت گري روشن

ز و نهادهـاي غیرسیاسـی   کـ و هـم از طریـق مرا  صورت گرفته اشخاص حوزوي نخبگان و 
 حوزوي.

  گذاري فرهنگي از جهت سطوح فرهنگ جايگاه موجود حوزه در سياست
ثیر حـوزه در ایـن سـطح زیـاد اسـت و      أرسـد تـ   به نظر مـی  سطح اعتقادات و نظام معنایی:

حوزه بوده اسـت. البتـه ایـن     ثیرأاعتقادات و نظام معنایی عموم جامعه تا حد زیادي تحت ت
هـاي تخصصـی، نظـام معنـایی، بیشـتر       عمومی است و در حوزه ةدر حوز ثیر زیاد، عمدتاًأت

هایی میـان فرهنـگ عمـومی     ت تعارضعلو به همین  26تحت تاثیر فرهنگ تخصصی است
 شود. هاي تخصصی در نظام معنایی دیده می جامعه با فرهنگ

توان ادعا  زیاد است و می ثیر حوزه نسبتاًأسطح نیز ت: در این سطح اخالق و نظام ارزشی
تحـت  ـ   البته نه در حد نظـام معنـایی  ـ ه نظام ارزشی جامعه نیز در حد نسبتا زیادي  کرد ک
م بر کهاي حا در سطح فرهنگ عمومی، ارزشم ارزشی حوزه است. به تعبیر دیگر، ثیر نظاأت

هاي آن اعتقادات نیـز تـا    ه ریشهکثر از اعتقادات اساسی مردم است أجامعه تا حد زیادي مت
 ل گرفته است.کر حوزوي شکحد زیادي بر اساس تف



۴۲        ،۱۳۹۰تابستان ، سال اول، شماره اول  

ثیر حوزه در ایـن سـطح در حـد متوسـط     أرسد ت : به نظر میام و نظام رفتاريکسطح اح
نـد، تحـت   ک میپیروي ه از نظام رفتاري حوزه کاست و نظام رفتاري جامعه به همان نسبت 

نـونی،  کدر وضـعیت  ي مهاجم بوده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر،     ها ثیر عوامل دیگر و فرهنگأت
امل در نظام رفتاري جامعه جریـان  کهاي مبتنی بر مبانی اسالمی، به طور  اعتقادات و ارزش

هـا و اعتقـادات    ه نظام رفتاري جامعه مخالف ارزشکشود  و موارد زیادي مشاهده مینیافته 
  آن است.

مـی اسـت و ظـواهر و    کثیر حوزه در این سـطح، در حـد   أ: تو نظام نمادینسطح ظواهر 
ل گرفته است تا تحـت  کنمادهاي فرهنگی جامعه بیشتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی دیگر ش

  ثیر فرهنگ حوزه.أت
ثیر حوزه بیشتر در سطوح عمیق فرهنگـی  أه تکرسد  شود به نظر می ه مشاهده میک چنان

ثیر عوامل دیگر اسـت. ایـن   أنی، فرهنگ جامعه بیشتر تحت تجامعه است و در سطوح بیرو
زیرا ؛ وضعیت با توجه به چارچوب نظري ارائه شده در خصوص فرهنگ قابل تحلیل است

ثر از این مجموعه با أهاي عمیق فرهنگی، مت چند قرنی حوزه سبب شده الیه ۀقدمت و سابق
تهاجم فرهنگـی و در سـطح    ةبا پدیدل گیرد، اما این فرهنگ با سابقه در مواجهه کسابقه ش

هـاي درونـی آن بـه سـرعت      ثر یافته و الیهأها بیرونی خود را مت فرهنگ عمومی، بیشتر الیه
هـاي   بعد تهاجم فرهنگـی مربـوط بـه فرهنـگ     کرده است. البته یکهاي بیرونی تغییر ن الیه

  است. ها، بیشتر سطوح درونی تحت تاثیر قرار گرفته ه در آن فرهنگکتخصصی است 

  گذاري فرهنگي وضعيت مطلوب جايگاه حوزه در سياست. ب
تـه  ک، باید به ایـن ن آید سخن به میان میه وقتی از وضعیت مطلوب کر داد کدر ابتدا باید تذ

ه مفهـومی نسـبی   کـ وضعیت ثابت و پایـدار نیسـت، بل   که وضعیت مطلوب، یکرد کتوجه 
ه بـه هـیچ وجـه در    کو چه بسا مراتبی از آن باشد دارد ه مراتب و درجات متفاوتی کاست 

مراد از وضـعیت مطلـوب در ایـن مقـال، وضـعیت      شرایط قابل تصور نباشد. بنابراین،  کی
وضـع موجـود مطلوبیـت    در مقایسـه بـا   ه کوضعیتی است  ه مرادکمطلق نیست، بلمطلوب 

شی مضـاعف بـه   ه با تالکتوان انتظار داشت  بیشتري دارد و هم قابل تصویر است و هم می
  دست یافت.آن 

شـده در   شود بر اساس همـان چـارچوب ارائـه    تالش میحال با توجه به مقدمۀ مذکور 
وضـعیت موجـود   در سـنجش بـا   ه کگذاري و فرهنگ، الگویی ارائه شود  خصوص سیاست
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ار ابتـدا وضـعیت   کـ شده سازگارتر باشد. براي ایـن   و با مبانی بیانداشته مطلوبیت بیشتري 
گردد و سـپس   گذاري فرهنگی ترسیم می رگذار بر سیاستثزه از جهت عوامل امطلوب حو

  شود. هاي فرهنگ پرداخته می به موضوع الیه

  گذاري فرهنگي رگذار در سياستثجايگاه مطلوب حوزه به لحاظ عوامل ا
حـوزه و   ۀشـده در خصـوص رابطـ    با توجـه بـه مبنـاي بیـان     ومتی:کومت و نهادهاي حکح
نهـاد   کتوانـد بـه عنـوان یـ     رسد حوزه، نـه مـی   مستقل) به نظر می ةنندک ومت (حمایتکح
گـذاري فرهنگـی در    توانـد نسـبت بـه سیاسـت     گذار دیده شود و نـه مـی   سیاست  ومتیکح
ري نظام را تولیـد و از آن حمایـت   که مبانی فکگونه  ثیر باشد. حوزه همانأومت بدون تکح

هـاي فرهنگـی    سیاسـت  ةنندک ت تولیدگذاري فرهنگی نیز الزم اس سیاست ةند، در حوزک می
فرهنگی در نظام جمهـوري    ه در خصوص ماهیت سیاستکبا توجه به مبنایی  باشد. اساساً

 ةننـد ک دیگري غیر از حوزه بتواند تولید ۀه مجموعکتوان انتظار داشت  اسالمی بیان شد، نمی
اس اسالم ناب هاي فرهنگی بر اس ه اگر قرار است سیاستکهاي فرهنگی باشد؛ چرا تسیاس

شـور  کگیرد، بجز حوزه هیچ مجموعه و نهاد دیگـري در    لکهاي عمیق فقه تشیع ش و بنیان
بـه گونـۀ   ار نیز برخوردار نیست و صالحیت ندارد در این خصوص کاین  ةاز توانایی بالقو

گذاري فرهنگی بر اسـاس مبـانی اسـالم     . به تعبیر دیگر شرط الزم سیاستمستقل اقدام کند
تهاد فرهنگی در مبانی اسالم است و هیچ مجموعه و نهادي جـز حـوزه از توانـایی    ناب، اج

ومـت بـه عنـوان    کدر نظام جمهـوري اسـالمی، ح  ار برخوردار نیست. بنابراین، کاین  ةبالقو
گـذاري   تواند مستقل از حوزه بـه سیاسـت   گذاري فرهنگی، نمی مؤثرترین عامل در سیاست

ر این خصـوص از حمایـت حـوزه برخـوردار باشـد و ایـن       باید د فرهنگی بپردازد و الزاماً
گـذاري فرهنگـی    ه حوزه ضمن پشتیبانی از سیاسـت کاي نهادینه شود  حمایت باید به گونه

هاي فرهنگـی   ه از سیاستکومت کو به نهادي وابسته به حکند نظام، استقالل خود را حفظ 
وضـعیت مطلـوب   اختصـار  اگـر بخـواهیم بـه    ند، تبدیل نشـود. بنـابراین،   ک آن حمایت می

نیم، بایـد بگـوییم   کومت را ترسیم کگذاري فرهنگی از طریق ح اثرگذاري حوزه بر سیاست
اشخاص حقیقی  ه در وضعیت مطلوب، حوزه به عنوان شخصیت حقوقی خود و نه صرفاًک

ومت را برعهده دارد و در عـین حـال   کگذاري فرهنگی ح ه سیاستکاي است  آن، مجموعه
 27د.آن و وابسته به آن باش ةه تحت سیطرکمت نیست وکنهادي درون ح
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ه کشده، الزاماتی درون حوزه دارد  ه این وضعیت مطلوب ترسیمکالبته باید توجه داشت 
ه در حـال حاضـر آن الزامـات موجـود     کـ رد کـ توان ادعا  موضوع بحث حاضر نیست و می

 ةفیـت بـالقو  بـه تعبیـر دیگـر هرچنـد حـوزه ظر     کوشـید.  بـراي تحقـق آنهـا    باید نیست و 
گذاري فرهنگـی   تواند به نهاد مستقل سیاست گذاري فرهنگی نظام را داراست و می سیاست

امـل بالفعـل نشـده و الزم اسـت تحـوالتی در حـوزه       کتبدیل شود، این ظرفیت به صورت 
مثـال الزم اسـت   بـراي  ه این ظرفیت از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. کصورت پذیرد 

گذاري فرهنگی در سطوح مختلف علمی حوزه طرح و بحـث   سیاست موضوعات و مسائل
ه کـ آنها صورت گیـرد و در آن صـورت اسـت     ةار علمی و اجتهادي عمیقی دربارکشود و 

گذاري فرهنگـی را بـه    ومت در سیاستکه نقش حکتواند خود را موظف ببیند  ومت میکح
 28.حوزه واگذارد

لمه سیاسی نیسـت و  که ماهیت حوزه به معناي خاص کبا توجه به این هاي سیاسی: گروه
دسـتیابی بـه اهـداف خـود     بـراي  سـب قـدرت   کاست و درصدد مستقل ومت کحوزه از ح

سب قـدرت  کمعطوف به  هاي سیاسیِ توان انتظار داشت حوزه از طریق فعالیت نمی  نیست،
اسـی در  هـاي سی  ند. البته در وضعیت مطلوب، الزم است گروهکگذاري دخالت  در سیاست

ثیر داشته باشند. به تعبیـر دیگـر بـر    أگذاري ت شده توسط حوزه در سیاست چارچوب تعیین
هاي سیاسی  گذاري فرهنگی براي فعالیت سیاست ةحوزه الزم است چارچوب الزم در حوز

  ند.کرا تبیین 
ز و مؤسسـات درون حـوزه، بـه عنـوان     کحوزه و نیز مرا ۀبدن  :هاي غیرسیاسی مجموعه

گذاري فرهنگی داشـته   ثیر را در سیاستأتوانند بیشترین ت ي علمی و فرهنگی میها مجموعه
شـدن بـه نهـاد مسـتقل      توانـد در حـد تبـدیل    باشند. در وضـعیت مطلـوب ایـن تـاثیر مـی     

هاي غیرحوزوي بـر   ثیرات گروهأومت باشد. همچنین حوزه الزم است تکگذاري ح سیاست
ـ  کگذاري فرهنگی را نیز مدیریت  سیاست  یثیرات آنهـا چـارچوب  أراي اقـدامات و تـ  نـد و ب

 مشخص نماید.
گـذاري    در وضعیت مطلوب الزم است نخبگان اثرگـذار بـر سیاسـت    خواص و نخبگان:

فرهنگی بر اساس مبانی اجتهادي تولیدشده در حوزه، در این زمینه دخالـت داشـته باشـند.    
اسالم ناب بتوانند در  ه بر اساس مبانیکند کطور بر حوزه الزم است نخبگانی تربیت  همین
 وارد شوند.گذاري فرهنگی  سیاست ةحوز
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ثر أباید متـ  گذاري فرهنگی،  ثیر عموم مردم بر سیاستأ: در وضعیت مطلوب تعموم مردم
ار و رفتـار عمـومی را بـه نحـوي     کـ ار حوزه باشد. به تعبیر دیگر حوزه موظف است افکاز 
ه محصـول  کـ گـر شـود    اي جلـوه  گذاري فرهنگی به گونه ثیر آن بر سیاستأه تکل دهد کش

 باشد.سازگارتر گذاري فرهنگی با مبانی اسالمی  فرایند سیاست
ه کـ ه در وضـعیت مطلـوب بـا توجـه بـه ایـن مقدمـه        کـ رد کـ تـوان ادعـا    خالصه مـی 

حـوزه در  یگاه باشد، جامنطبق ر نظام اسالمی باید بر اسالم ناب، دگذاري فرهنگی،  سیاست
جایگاه اصلی و محوري است و الزم است تمام عوامل اثرگذار در گذاري فرهنگی،  سیاست
گذاري فرهنگی، همگام با حوزه و متناسب با مبانی نظـري تولیدشـده در موضـوع     سیاست
ه کـ گذاري فرهنگی، اثرگذاري داشته باشند و از سوي دیگر بر حوزه نیز الزم است  سیاست

ار کـ نظر قرار دهد و بـر اسـاس   در مد رهنگی را در سطوح مختلف، و مسائل فموضوعات 
  29د.هاي فرهنگی را تبیین نمای ها و عناصر سیاست چارچوب  تخصصی و اجتهادي، مبانی،

  هاي فرهنگ وضعيت مطلوب حوزه از جهت سطوح و اليه
ه داراي سطوح و که در تبیین چارچوب نظري بحث اشاره شد، فرهنگ نظامی است ک ن چنا
ه بـه نظـر   کـ هاي مختلف است. همچنین در تبیین وضـعیت موجـود حـوزه بیـان شـد       الیه
ثیر آن بـر  أفرهنگ عمومی، بیش از تهاي عمیق فرهنگ، به ویژه  أثیر حوزه در الیهرسد ت می
هاي عمیق فرهنگ نیز با تغییـر   ه الیهکته کهاي بیرونی و ظاهري است. با توجه به این ن الیه

ه در وضـعیت  کـ شـود، بـر حـوزه الزم اسـت      دمدت دچار تغییـر مـی  سطوح بیرونی در بلن
نباشد هاي عمیق فرهنگ، از سطوح ظاهري فرهنگ غافل  مطلوب عالوه بر پرداختن به الیه

  30.ندکگذاري فرهنگی دخالت  هدایت آنها در سیاستبراي و 
ثیر أه بیشـتر تحـت تـ   کگذاري در این سطوح با توجه به این ه سیاستکباید توجه داشت 

گـذاري در   ه سیاستکی خاصی است کعوامل محیطی و مهاجم است، نیازمند تبحر و چاال
تـر در سـطوح ظـاهري فرهنـگ،      سطوح عمیق فرهنگ به آن نیازي ندارد. به تعبیـر شـفاف  

ن اسـت  که هرچند ممکروست  ههاي مهاجم روب عظیمی از سوي فرهنگ ۀما با هجم ۀجامع
برخورد آنهـا، سـطح بیرونـی     ۀاما سطح اولی  هنگ باشد،هاي عمیق فر هدف اصلی آنها، الیه

 ،هاي عمیـق اسـت. بنـابراین    فرهنگ است و از طریق تغییر سطح ظاهري به دنبال تغییر الیه
ل دادن به سطح ظاهري فرهنگ متناسب بـا اقتضـائات   کمواجهه با این فرهنگ مهاجم، و ش
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هاي عمیق فرهنگـی و   دقیق الیهسو نیازمند شناخت  کهاي عمیق فرهنگ اسالمی، از ی الیه
مواجهـه بـا    ةهـاي بیرونـی اسـت و از سـوي دیگـر الزم اسـت نحـو        اقتضائات آن در الیه

دهی سطوح ظاهري فرهنگ بر اساس اقتضائات سطوح  لکهاي مهاجم و الزامات ش فرهنگ
در وضــعیت مطلــوب، بنــابراین،  عمیــق نیــز بــا دقــت اجتهــادي بررســی و تبیــین شــود. 

ه باید حوزه با اهتمام زیادي به آن کرهنگی در سطوح ظاهري، امري است گذاري ف سیاست
  نیست.ه موضوع این بحث کار نیز الزامات خاص خود را دارد که البته این کبپردازد 

  گيري نتيجه
ه در وضعیت موجـود، حـوزه از   کرد کتوان ادعا  شده می با توجه به چارچوب مفهومی ارائه

گـذاري فرهنگـی، بیشـتر از حیـث شخصـیت حقیقـی افـراد         سیاستجهت عوامل مؤثر در 
 ۀمتـر بـوده و بیشـتر بـا واسـط     کثیر نهادي و شخصیت حقـوقی آن  أحوزوي وارد شده و ت

هاي عمیـق   ثیر حوزه بیشتر بر الیهأعوامل اثرگذار دیگر است. از لحاظ سطوح فرهنگ نیز ت
  فرهنگ است تا سطوح ظاهري.

گـذاري فرهنگـی    ه جایگاه حوزه در سیاسـت کرسد  میدر وضعیت مطلوب نیز به نظر 
تــوان نهــاد مســتقل  نظــام جمهــوري اســالمی، جایگــاهی محــوري اســت و حــوزه را مــی

ه در عـین اسـتقالل از نظـام،    کـ دانسـت  گذاري فرهنگی نظـام جمهـوري اسـالمی     سیاست
هاي عمیـق فرهنـگ،    هاي فرهنگی آن است و در ضمن پرداختن به الیه سیاست ةنندک مینأت

گـذاري فرهنگـی    و در آن سـطوح نیـز بـه سیاسـت    نیست هاي ظاهري آن نیز غافل  از الیه
  پردازد. می

  
  
  
  
  
  
  
  



   ۴۷ در نظام جمهوري اسالمي ايرانگذاري فرهنگي  علميه در سياست ة جايگاه حوز

   ______________________________________________  ها نوشت پی
اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیهـا اال رواة  «توان به توقیع مشهور از حضرت حجت اشاره کرد:  می ،. براي مثال1

  .)140ص  27، ج تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه  (محمد بن الحسن حر عاملی،». حدیثنا
  .148چی، ص  ، ترجمه محسن کالهشناسی اقتصادي جامعهسر،  . نیل اسمل2
  .43ترجمه مهرداد میردامادي، ص ،شناسی متفکران بزرگ جامعه. راب استونز، 3
دار  در ادبیات اسالمی و حوزوي ریشـه  . البته باید توجه داشت که اصطالح فرهنگ با معناي کنونی آن، چندان4

هـاي اجتمـاعی    نظام شود، اجماالً چیزي است که در تفکر اسالمی پایه سایر خرده اما آنچه از آن اراده می .نیست
ها  شود که بیان کنندة اولویت فرهنگ بر سایر نظام است. به تعبیر دیگر، در پیشینۀ ادبیات اسالمی جایی یافت نمی

ها بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی انسان داللت  توان یافت که بر حاکمیت اعتقادات و ارزش دي میباشد، اما شواه
  در آیات فراوانی از قرآن بیان شده که منافع مادي و نظام اقتصاد هـدف اصـلی و ارزش   ،داشته باشد. براي مثال

هاي الهی دارد.  قادات و ارزشواقعی در عمل صالح است که ریشه در اعت  واقعی نیست بلکه هدف اصلی ارزش
مال و فرزندان [نماد قدرت اقتصادي در جامعۀ عصر نزول] زینت زندگی «مثالً در سورة کهف چنین آمده است: 

برخی روایات ذیل این ». تر است پست است و در نزد خدا باقیات صالحات از نظر پاداش ارزشمندتر و امیدبخش
ها بر امور مـادي و   اند که از حاکمیت ارزش ي مانند نماز و ذکر تفسیر کردهآیه، باقیات صالحات را به امور معنو

). همچنین حضرت امیر ارزش حکومت و 222ص  79ج ،بحار االنواراقتصادي حکایت دارد. (محمدباقر مجلسی، 
معنـاي   ) و ایـن بـه  32خطبـه   ،البالغـه  نهـج دانند که حق اقامه شود و باطل دفع گردد ( نظام سیاسی را به این می

  ها و به تعبیر امروزي فرهنگ بر خرده نظام سیاسی در تفکر اسالم است. حاکمیت ارزش
دانند، در واقع بر اساس یک نظـام ارزشـی حکـم     کسانی که نظام اقتصادي را نظام اصلی حاکم بر جامعه می ،براي مثال. 5

  .فرهنگ آنان است که چنین اقتضایی داردکنند که خرده نظام اصلی جامعه اقتصاد است و این نظام ارزشی همان  می
گـذار   انقالب فرهنگی، اساس بودن فرهنـگ در انقـالب، و لـزوم تحـول در فرهنـگ، امـري اسـت کـه در کـالم بنیـان          . 6

شـاء اهللا بعـد از    ان«فرماینـد:   جمهوري اسالمی ایران بر آن فراوان تأکید شده است. براي نمونه ایشـان در یـک مـورد مـی    
ها را همه باهم باید رفع بکنـیم کـه در رأس آنهـا فرهنـگ اسـت. فرهنـگ        پیدا کرد حکومت اسالمی، نقیصه اینکه استقرار

(پاسـخ امـام بـه تلگـراف تسـلیت      » اساس ملت است. اساس ملیت یک ملـت اسـت. اسـاس اسـتقالل یـک ملـت اسـت       
) همچنـین در جـاي دیگـر    1356داد هاي اسالمی اروپا آمریکا و کانادا در سوگ دکتر علی شریعتی مـر  هاي انجمن اتحادیه

در مـورد نقـش احکـام سیاسـی      (بیانات امام خمینـی » بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود«فرمایند:  می
). هـاي فرهنگـی امـام خمینـی     دیـدگاه براي اطالع بیشتر ر.ك: (اسدي مقدم کبري،  ).6/7/56سازي،  عبادي قرآن در انسان

  است.   البته گفتنی است در مواردي از کالم امام موضوع انقالب فرهنگی مربوط به بحث خاص تحول در دانشگاه
. رهبر معظم انقالب در موارد مختلف، به ویژه در دیدارهاي اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگـی بـر مقولـۀ    7

  س اینترنتی:اند. براي نمونه مراجعه شود به آدر مهندسی فرهنگی تأکید کرده
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2352 

مشی در ادبیات سازمان و مدیریت (مدیریت در سطح سازمان) یکی  . باید توجه داشت که مفهوم سیاست یا خط8
گیـري و تعیـین    تصمیماز سطوح برنامه است که با اصطالح مدیریت دولتی تفاوت دارد. ر.ك: سیدمهدي الوانی، 

  .22، ص مشی دولتی خط
  .20، ص همان. 9

  استفاده از منبع زیر بوده است: ن. در ارائه این چارچوب نظري بیشتری10
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Policy, 2007 pp 17- 37. 
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  .187، ص 52، ش کده حقوق و علوم سیاسیمجله دانش، »گذاري عمومی درآمدي بر سیاست«. وحید مجید، 11
هـاي   گـروه  نقش«گذاري عمومی ر.ك: (اسداهللا کردنائیج،  هاي غیرسیاسی بر سیاست . در خصوص تأثیر گروه12

  ).82-65، ص 12، شفرهنگ مدیریت ،»مشی عمومی دهی خط فشار در شکل
رود و براي نمونه از خوبی یا بدي فرهنگ یک شهر  وبیش به کار می در محاورات عمومی کم »فرهنگ«. واژة 13

  شود. هاي فرهنگی آنان بحث می یا قوم، یا ویژگی
  .42-3ص ، ریزي فرهنگی در ایران گذاري و برنامه سیاست. اجاللی پرویز، 14
  رتباط آن با زندگی اجتماعی بشر.. تأکید این تعریف بر دو نکته است: اول نظام بودن فرهنگ و دوم ا15
  . ایده اصلی این چارچوب مفهومی از منبع زیر است:16

Edgar H. Schein, Organizational Culture and leadership, p. 1-22. 
لکن متناسب با ادبیات اسالمی تغییراتی در آن ایجاد شده و سطوح فرهنگ از سه سطح به چهار سـطح افـزایش   

  یافته است.
در «ها که در قرآن بدان تصریح شـده، اشـاره کـرد:     توان به تأثیر اعمال بر اعتقادات و گرایش می ،ي مثال. برا17

). همچنین در 10(روم: » ها را مرتکب شدند این شد که آیات الهی را انکار کردند نهایت سرانجام کسانی که بدي
) بـه تـأثیر   280، ص غرر الحکم و دررالکلم(عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدي، » نتیجه ایمان صبر است«روایت 

  اعتقادات بر اخالق اشاره شده است. 
استعاره یـک گلولـۀ آتشـین اسـت کـه حـرارت از درون آن بـه بیـرون           . بر اساس این مدل استعاره فرهنگ،18
ه هاي بیرونی تحت تأثیر حرارت درون است و سردي آنها تحت تاثیر سرماي بیرون. بـ  جوشد و حرارت الیه می

  شود.  رویم، حرارت کمتر شده و تأثیرپذیري از محیط هم بیشتر می تعبیر دیگر هرچه از مرکز به سطح می
تـر   اي اعتقـادي ریشـه    در اعتقادات اسالمی، اعتقاد به توحید، نسبت به اعتقاد بـه رحمـت عامـه،    ،. براي مثال19

  شود. محسوب می
گذاري  سیاستمجید وحید، ؛ ریزي فرهنگی در ایران اري و برنامهگذ سیاستر.ك: پرویز اجاللی،  ،. به عنوان نمونه20

  .و فرهنگ در ایران امروز
. البته باید توجه داشت که حاکمیت نظام فرهنگی بر سایر نظامات جامعه، نتیجۀ منطقی تفکر حاکم بـر نظـام   21

امالً محقق شود، الزاماً جمهوري اسالمی است. به تعبیر دیگر، اگر مبناي فکري نظام جمهوري اسالمی بخواهد ک
گذاري چه مقدار ایـن   ، اما اینکه در مقام عمل و در نظام سیاست باید فرهنگ، مقولۀ حاکم بر سایر مقوالت باشد

داشته، موضوع بحث   گذاري عمومی دخالت مبناي فکري حاکم بوده و چه مقدار مبانی دیگر در موضوع سیاست
 تحقیق حاضر نیست.

در این بحث حقانیت عرفی حکومت است و روشن است که حقانیـت عرفـی حکومـت    . مراد از مشروعیت 22
گذاري در تعارض  اي مبناي سیاست امري ذهنی و مربوط به فرهنگ جامعه مورد حکومت است. لذا اگر در جامعه

  گیرد. گذاري مورد سؤال قرار می با فرهنگ آن جامعه باشد، حقانیت عرفی آن سیاست
اسالمی نظریۀ والیت فقیه است که این مبنا در فقه شیعی ریشه دارد و محصول توسعه  . مبناي نظام جمهوري23

  و پیشرفت آن است.
  . بر اي اطالع از متن کامل این بیانات به این نشانی مراجعه شود:24

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408 
 



   ۴۹ در نظام جمهوري اسالمي ايرانگذاري فرهنگي  علميه در سياست ة جايگاه حوز

                                                                                                        
ها توسط یک شخص حـوزوي تشـکیل شـد کـه      دفاع از ارزشدر یک مقطع انتخاباتی جمعیت  ،. براي مثال25

توان این جمعیت را یک گروه سیاسی به معناي خاص خود دانست، به یک معنا تعریف گروه سیاسی  هرچند نمی
  بر آن منطبق بود و هدف از تشکیل آن پیگیري مباحث فرهنگی از طریق کسب قدرت رسمی بود.

هاي تخصصی در نظام حوزوي است. مثالً حوزه  ه فقدان نسبی فرهنگعلت اصلی این پدید ،رسد . به نظر می26
داري در  در زمینۀ علوم تجربی کار تخصصی چندانی انجام نداده است و لذا در این زمینه تخصصی، فرهنگ ریشه

هاي مهاجم این زمینه تخصصی مقاومت چندانی  جامعۀ اسالمی تولید نشده و به همین جهت در مواجهه با فرهنگ
  شود.  دهد و به سادگی فرهنگ تخصصی مهاجم پذیرفته می خود نشان نمی از

گـذار،   مشـی  گذاري نهادي سابقه ندارد و عموماً نهادهاي حکومتی خط مشی این الگوي خط ،رسد . به نظر می27
هـاي خـود را بـه نهـادي مسـتقل       مشی اند و سابقه ندارد که حکومت تدوین خط درون حکومت و وابسته به آن

ه عنوان مبنـاي  واگذارد. چنین وضعیتی تنها زمانی قابل تصور است که حکومت پایه و بنیانی خارج از خود را ب
گذاري فرهنگی  تواند متقاعد شود که سیاست عمل خود به رسمیت بشناسد. در این صورت است که حکومت می

را به نهادي مستقل از خود واگذار کند. البته این نهاد باید بر اساس مبناي اعتقادي پذیرفته شده حکومت حرکت 
  نماید.

ی که بـه نظـر مـن خیلـی خـوب اسـت،       یي کارها جمله از: «فرمایند مقام معظم رهبري در این خصوص می. 28
اآلن هاي مختلف؛ خوب بعضی از اینها البته  دولت اسالمی و نظام اسالمی مطرح شد با شکل مقداري توقعات از

اش جوري باشد که  سازماندهی هیچ عملی نیست، تا وقتی که حوزه آن مرکزیت منسجم را پیدا بکند؛ یعنی حوزه
شود  شاءاللَّه تکمیل بشود و شکل بگیرد، بعد می همه، ان ر و متفکر و مسلط بر امور و مورد اعتمادآن مرکزیت مدی

ها و امکانات حوزه. فرض  ی که شد، احتیاج دارد به ظرفیتیخیلی از این پیشنهادها با او انسان تعامل کند؛ چون
چه جوري؟ و باید کار  ، کجا، کنند؛ خوب، با کیبیایند از فضالي حوزه استفاده کنند، از افکار حوزه استفاده  کنید

نظام اسالمی موظف است که به آنجاها خواهد رسید و  شاءاللَّه، که البته نتایج آن بشود؛ در حوزه باید کار بشود ان
ن هـم عملـی اسـت و    ی که ذکر شد، اآلیها لیکن بخشی از تعامل ؛را داشته باشد از حوزه استفاده کند و این تعامل

 http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=3127  »است ممکن
. مقام معظم رهبري در دیدار اعضاي جامعۀ مدرسین و در اشاره به برخی مطالبی که اعضاي جامعه مدرسین 29

ژه ویه من بخشی از نقایص موجود در مسائل فرهنگی ب«فرمایند:  دارند، چنین می دربارة مسائل فرهنگی بیان می
دهـی صـحیح    جهـت  ۀزیـرا وظیفـ  ؛ دانم علمیه می ةروحانیت و حوز صدا و سیما و آموزش و پرورش را متوجه

  ».علمیه است ةروحانیت و حوز ةواعتقادات دینی برعهد ها فرهنگی و منطبق با ارزش
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7436 

تنظیم مقررات اسالمی و تدوین نظام » بما هی حوزه«حوزه « فرمایند:  . مقام معظم رهبري در این خصوص می30
خواهیم ملت ما داشته باشد و باید متکی به مدارج قطعی شرع که  ارزشی اسالم، تدوین اخالق عمومی را که ما می

می را ارائـه نـداده اسـت. مرتـب بـه مـا       دیگر جاي بحث نداشته باشد، متکفل نشده و هنوز الگوي زندگی اسال
گویند آقا الگوي زندگی اسالمی را بگویید. این کار را کجا باید بکند؟ این کـار حـوزه اسـت. ... در تصـویر      می

طور که عرض کردیم مسـتقیماً ایـن نقـش را     آلی حوزه یک چنین چیزي است. البته تاکنون همان مطلوب و ایده
رچه برکات نازل بر این کشور، از شخص شخیص امام بزرگوارمان که ریشۀ همـه  حوزه برعهده نگرفته است. اگ

چیز او بود و مایۀ اصلی همۀ برکات شخص او بود، تا دیگران و دیگران، همۀ متخرجین حوزه هستند اما این غیر 
  ).267ص  ،رهنگیفرهنگ و تهاجم فاي،  (سیدعلی خامنهحوزه باید مستقیماً در این مسائل دخالت کند. مستقیم است. 
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