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چارچوبي براي فرهنگ و الگوي بوم فرهنگي؛ زيست

 پايه در جمهوري اسالمي ايرانحکمراني فرهنگ

 3مريم جانقربان  1کميل قيدرلو

 چکيده

و همچنون  بوا « حکمرانوي فرهنيوي»گذاري مفهوومي ا  با فاصله« پايهحکمراني فرهنگ»مفهوم 

ريزي اري و برناموهمعناي سناسوگيذ، به«چرخش فرهنيي»حفظ وجه تمايز خود ا  منظر غايت با مفهوم 

است کوه ايو  فرهنوگ معنوار در « فرهنگ مطلوب معنار»بخشي به اصالتبر مبگني براي تحقق اصول

هاي معرفگووي بووا مبوواني و خاسووگيا « فرهنووگ انقوورب اسوورمي»نظووام جمهوووري اسوورمي ايوورا ، 

فرهنوگ  هواي اسورم شونعي اسوت.آمو  بور اسوا   شناخگي(شناخگي و معرفتشناخگي، انسا )هسگي

عنوا  هاي اجگمواعي، فورب بور آ  و بوهمطلوب معنار، اصل و سا ندۀ  يست اجگماعي است و ساير حو  

ي  عامول ترمهمپنوسگي کارکردي براي تحقق آ  هسگند. عدم توجه به اي  رويکرد در عرصۀ حکمراني 

پراکنود ،  هاي مخگلو  حکمرانوي و ااوداما هاي مگضواد در عرصوهمشيها و خطگنري سناستشکل

بوا تعريو  مفهووم فرهنوگ و  کوشوند  ،رو ضدفرهنيي است. مقاله پونشبعضاً  مقطعي، غنرفرهنيي و

عنوا  تعن  ايدۀ حکومت اسورمي در عرور جهاننوت، تبنون  هاي پنش روي حکمراني بهتشريح چالش

بور مبگني کند که ضع  حاکمنت در حل اي  شوبکه ا  مسوا،ل، بوه خورگ اليووي حکمرانوي کارآمود و

گردد. بنابراي  پنشنهاد با طراحي ساخگار حکمراني بور دو مبنواي هاي ذاتي انقرب اسرمي با ميويژگي

پايوه عنوا  اصوول پايوه در حکمرانوي فرهنگبه« تحقق رفا  به اند سعاد »و « مرجعنت عرفي دي »

جواييزيني اليووي  ارا،ه شد  است. اي  اليوي حکمراني با تأکند بر بوا طراحي اليووي سناسوگيذاري و

رفوت نيارانه به عرصۀ فرهنگ، عمرً اليوي مطلوب بوراي برو جاي رويکرد پنوستطراحي فرهنيي به

ا  عرصوۀ نظرصواح  اي، مرواحبه بواا  وضعنت موجود است. اي  مطالعوه ا  مسونر مطالعوۀ کگابخانوه
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  مقدمه .0

 يمعارف اسالم ها،تۀ سنيدارد و بر پا يفرهنگ يران خاستگاهيا ياسالم ينظام جمهور

قانون اساسي جمهوري  ۀبر همین اساس، در مقدم استوار است. يانقالب اسالم هايو ارزش

هاي فرهنگي، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبین نهاد» آمده استاسالمي ايران 

اصول و ضوابط اسالمي است كه بر اساس  ايران ۀاجتماعي، سیاسي و اقتصادي جامع

اما پرداختن به حوزۀ  يگاهين جایبا وجود چن ؛«باشدانعکاس خواست قلبي امت اسالمي مي

 ،در عرصۀ عمل جيبه دور از مناقشات روشنفکرانۀ را م،هستۀ سخت نظاعنوان به فرهنگ

 ،يسازندگ دورۀ جنگ،ـ پس از انقالب  هاياز سال ياچ دورهین امر در هيمغفول مانده و ا

 ياستمداران جمهوریس هايتياولوازجمله  ـ دیر و امیشرفت و عدالت و تدبیپ اصالحات،

 هايدولت هاياز گفتماني هريک كزتوان از دال مرمين امر را يا نبوده است. ياسالم

ر.ک: ) اندوضع شده ياسیو س ياقتصاد يمیمستقر استنباط كرد كه صرفاً ناظر بر مفاه

انقالب در معظم بنا بر مالحظات خاص رهبر  ،میانن يدر ا .(1141 ،و نوذري هايدیجمش

 يماممقدم بر ت يان نکته كه فرهنگ حوزهيشان نسبت به ايت ایعرصۀ فرهنگ و حساس

عرصۀ  سیاستگذاري ،ردیگميل مفهوم فرهنگ قرار ياست و اقتصاد ذیست و سهاحوزه

ن شورا با عنوان يض شده است تا ايتفو يانقالب فرهنگ يعال يفرهنگ به شورا

  ت كشور بپردازد.يريدر مد يکرد فرهنگيبه تحقق رو در عرصۀ فرهنگ، ياستگذاریس

 يقـیحق يروح و معنـا يگـفرهن يهـاملت است. ارزش کي تيفرهنگ هو

 ليـو ذ هیمترتب بر فرهنگ اسـت. فرهنـگ حاشـ زیملت است. همه چ کي

و  هیحاشـ اسـتیاقتصـاد و س سـت،ین استیس لِيو ذ هیحاش ست،یاقتصاد ن

ر اعضاي شـوراي بیانات در ديدا)مقام معظم رهبري،  بر فرهنگ هستند ليذ

 .(14/14/1143 عالي انقالب فرهنگي

يافته از بیانات و منويات رهبري در اين مسیر محقق رسد صورتي تقلیلاما به نظر مي

نامۀ پیوست )نظام قابل مشاهده است« نگاري فرهنگيپیوست»شده كه در قالب مفهوم 

، شوراي 31/11/1143مورخ  713هاي مهم و كالن كشور، مصوب جلسۀ فرهنگي طرح

با تکیه بر مباني  كوشیده استنگاري اگرچه در سطح نظر، . پیوستعالي انقالب فرهنگي(

ها و احکام اسالمي تدوين انداز نقشۀ مهندسي فرهنگي را بر مباني، ارزشاسالمي، چشم

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
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عرصۀ « پیوستي ديدن»آيد منجر به كه از نام آن برمي گونههمان كند، اما در عمل،

اي مضاف با ساير مفاهیم مانند فرهنگ ر بهترين حالت، در قالب رابطهفرهنگ و د

معناي تر، فرهنگ بهگرايانهشهروندي، ديني يا عمومي تعريف شده و يا در نگاهي تقلیل

تعبیر شده است. « امور فرهنگي»تر، تر و البته رايجهنر فاخر و حتي در سطحي نازل

هاي فني، پیوست فرهنگي را تبديل به بخشي از پروژهاي عمالً گرايانهچنین رويکرد تقلیل

جاي مراحل عمراني، خدماتي، فناورانه و... كرده كه حتي برخالف دستورالعمل خود، به

دهي نسبت به پس از پايان پروژه و صرفاٌ براي گزارش و حین اجرا ،پیش از اجرا )طراحي(

و عمالٌ به صورتي نمايشي و  هاي فرهنگي و اجتماعي طراحيهاي پروژه در بخشپیامد

 شود. تزئیني تدوين مي

 ۀسالپنج ۀ( قانون برنام81) ۀ( بند )الف( ماد3جزء ) يياجرا ۀنامنيیآ( 7) ۀبر اساس ماد

 انيبه كارفرما» ،رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ۀششم توسع

كه تا چهار درصد  دشوداده مي اجازه نامهنيیآ نيهاي مشمول ابرنامه ي( دولتانی)حام

 ينامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براموافقت ۀ( اعتبارات هر برنامه را پس از مبادل9۴)

شهرستان  و شبخ ۀآن برنامه در محدود يشده در مطالعات اجتماعشنهادیهاي پانجام طرح

اين ماده خود نشانگر  «.ندينما نهيدستگاه مسئول هر موضوع، هز قيمحل اجرا، صرفًا از طر

نگاه پیوستي به فرهنگ، جامعه و بررسي آثار فرهنگي و اجتماعي و همچنین مقدم بودن 

ها بر امر فرهنگي و اجتماعي است. به هاي اين حوزهمسائل فني، عمراني و خدماتي و طرح

عي در متن قانون، خود نشانگر اختیاري بودن و فر« شوداجازه داده مي»ديگر، لفظ بیان 

در شرايطي هم كه مجريان تمايل به اگر ها نسبت به پروژه اصلي است. بودن اين پروژه

عنوان بخشي از پروژه ها تنها بهنگاري داشته باشند، اين پیوستهاي پیوستانجام پروژه

ها شوند و در بهترين حالت، منجر به تغییراتي در جزئیات طرحاصلي در نظر گرفته مي

شود و ارزيابي درنهايت طرح در همان قالب طراحي فني خود اجرا ميخواهند شد. اما 

اجراي مسائل فني آن است و تنها بناست برخي آثار سوء فرهنگي و بر مبتني تحقق پروژه

ها، حل مسئله پروژه يعمومطور بهاجتماعي آن نیز كاهش يابد. بايد توجه داشت كه 

بوم فرهنگي و ايجاد يک زيستبراي ها حمشکلي فني، عمراني يا خدماتي است و اين طر

هاي انقالب اسالمي اجتماعي متناسب با اقتضائات زيست مؤمنانه در چارچوب افق و ارزش

صورت موردي و بخشي زا بههاي درونشوند. البته در اين مسیر، برخي ارزشتعريف نمي
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بینانه در كنار ت خوشصورعنوان امري در حاشیه يا بهگیرند اما صرفاً بهمدنظر قرار مي

 ساير امور خواهند بود. 

ان اجتماعي نیز مورد نظرصاحب توسطبعضاً  مطرح است كه تيدرخصوص اتاف، اشکاال

آشکار بودن تأثیرات فرهنگي و اجتماعي و عدم نیاز به »ترديد است؛ مواردي همچون 

سنجش  پیچیدگي تأثیرات اجتماعي و فرهنگي و عدم امکان»، «هاي پیشینيپژوهش

اي بر اثر اجراي مطالعات هاي مالي و زماني مداخالت توسعهافزايش هزينه»، «تأثیرات آنها

پوشي از تبع آن، امکان چشم كوچک دانستن اثرات ارزيابي تأثیرات اجتماعي و به»، «اتاف

 (. 319ـ311 :1143 )فاضلي،« هاهاي ضدمدرنیزاسیون اين طرحگرايش»و « آن

حکايت از اين دارد كه اوالً اين اشکاالت، در ذهن برخي مديران اما واقعیت میدان 

اجرايي نسبت به اتاف مطرح است و تا زماني كه اين ذهنیت غالب است و فرايند اتاف 

اي، مديران اجرايي را ملزم به اجراي صحیح آن نکند، عمالً اتاف از صورت فرادستانهبه

پايین بودن »د از اين نکته هم غافل شد كه اثرگذاري الزم برخوردار نیست. همچنین نباي

عدم تعین امر فرهنگي و »، «هاي عملیاتيهاي اتاف نسبت به پروژهسرعت اجراي پروژه

فقدان ذهنیت مشترک درخصوص جامعه و فرهنگ میان متخصصان علوم »و « اجتماعي

تناسب با ها در زمان مناسب و م، سه مانع مهم براي پیشرفت اين پروژه«اجتماعي و فني

نامه پیوست نظام» ۀمصوبتوجه به ا بگونه است كه رود. اينشمار ميپیشرفت پروژۀ اصلي به

شوراي عالي انقالب  31/1/1143مورخ  713 ۀجلس ،كالن كشور هاي مهم وفرهنگي طرح

 .هاي توسعه الزامي استهاي فرهنگي براي طرحانجام پیوست ،«فرهنگي

ها و نگاري و نه در ساير پروژهب فرهنگي نه در بحث پیوستشوراي عالي انقال اوالًاما 

گري و هاي خود، به داليل نظري، ساختاري و تقنیني از امکان ايفاي نقش تنظیمكارويژه

بیني عدم پیش»چون همهاي ملي برخوردار نیست. مواردي مداخلۀ فرادستانه در پروژه

ون اساسي و همچنین در نظام اداري جايگاه قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي در قان

 1111بندي نظام اداري كشور در قانون محاسبۀ عمومي مصوب كشور )براساس صورت

هاي انقالبي به دلیل عدم عدم امکان تعريف آن شورا ذيل نهاد»مجلس شوراي اسالمي(، 

هاي انقالب نیازبر اساس  تصويب از سوي مراجع قانونگذاري و تأسیس شورا صرفاً

پذيري بر شورا عدم امکان نظارت»و « دستور انشايي حضرت امامبر مبتني المي واس
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همگي از ضعف جايگاه قانوني شورا حکايت دارد. همچنین « توسط ديوان محاسبات

و درنتیجه ورود  اشصالحیت قانوني شورا به دلیل فهم نادرست اين نهاد از جايگاه قانوني

تگذاري كالن كشور مورد ترديد است كه مصاديق جاي سیاسبه عرصۀ قانونگذاري به

هاي مختلف نشانگر اين ضعف قانوني است فراوان از اختالفات شورا با دولت در دوره

 (.1189شريف، ر.ک: )

كه از تركیب لفظي آن مشخص است، با  گونههمان نگاري فرهنگيپیوست ثانياً

مدنظر رهبري است، تبديل به كه گونه آن رويکردي پیوستي عماٌل نتوانسته فرهنگ را

كند و ـ هاي اعتباري اجتماعي مانند اقتصاد و سیاست اعم از تمامي حوزهـ مفهومي فراگیر 

هايي هاي گوناگون حیات اجتماعي كه همپوشانيمديريت كشور را از نگاه تفکیکي به عرصه

  د.، به نگاهي فراگیر نسبت به مفهوم فرهنگ رهنمون سازدارندبا يکديگر نیز 

امنیتي صرف،  ـ در خالء چنین رويکردي، مسائل حکمراني از دريچۀ اقتصادي يا سیاسي

هاي مأموريتي عنوان پیوستي تزئیني براي ساير حوزهگیرند و به فرهنگ بهمدنظر قرار مي

گیري و شود. چنین نگاهي عمالً منجر به سردرگمي حاكمیت در تصمیمنگريسته مي

 وها و عملي سیاستگذاران و كارگزاران درخصوص سیاستسازي، تشتت نظري تصمیم

هاي نئولیبرالیستي، اي از رويکردنهايت ايجاد تركیبي ناهمگون و ملغمهدرو  اقدامات

. در اين شرايط تمامي ستا شدهگرايانه و... براي فهم نظام مسائل كشور اسالم ،سوسیالیستي

كار گرفته و بدون هرگونه انسجام نظري بهريخته هاي نظري يادشده به صورتي درهمرويکرد

اي و عماًل فاقد منافع گروهي و قبیلهبر اساس  صورت بخشي،د و در پي آن اقدامات بهنشومي

 گیرند. جهتي مشخص صورت مي

مفهـوم درخصـوص  نظـربه عرصۀ فرهنگ به تشـتت آرا و عـدم اتفـاق يوستین نگاه پيا

در  ينظـر يآشـفتگ گردد.يكشور بازم يت عموميريدر عرصۀ مد يکرد فرهنگيفرهنگ و رو

ط یمحـعنوان بـهاسـت ـ ي اسـیت سیـو حاكم يرانـينۀ جامعۀ ایزمدر پس ه ـ كهحوز نيا

 ياشـهير ياخـود بـه مسـئله ط دور،یمحـعنوان بـه الملـلنیط بـین محـیک و همچنينزد

 بیـانا بـه يـ« يکرد منسجم در حـوزۀ حکمرانـيفقدان رو»توان از آن به ميگردد كه يبازم

  .ر كردیتعب« هيپافرهنگي فقدان حکمران» تر،قیدق
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 در دستور کار قرار گرفتن فرهنگ يبرا يموانع شناخت .2شکل 

ايـن آشـفتگي  ،ين سند مليترمهمعنوان مهندسي فرهنگي به ۀانتظار اين بود كه نقش

انداز فرهنگي كشور را در سطح ه چشمدر شناخت امر فرهنگ را مرتفع و مسیر دستیابي ب

اي و جهاني تسهیل كنـد. در تشـريح مبـاني و چگـونگي ترسـیم ايـن سـند، ملي، منطقه

به صورتي كامالً ساختاري و دسـتگاهي تعريـف شـده اسـت: « انداز فرهنگي كشورچشم»

جهـت و هاي فرهنگـي كشـور را همزيرمجموعـه ۀمهندسي فرهنگي بنا بوده تا همـ ۀنقش

هاي يـک انسان ۀاين مفروض، همبر اساس  م كند و يک كل واحد را تشکیل دهد ومنسج

كاركردي حاكم بـر ايـن  ـ كنند. در نگاه ساختيجامعه به سمت هدف واحدي حركت مي

سـاز بالفعـل شـدن هـا، زمینههـا در گـرو آن اسـت كـه نظامسند، رشـد و تعـالي انسـان

خوبي تـأمین شـود )نـاظمي مادي و معنوي آنان بههاي نیاز و هاي بالقوه آنها شدهتوانايي

جهتي ديگر، در رويکرد غالب بر سند مهندسي فرهنگي، همبیان (. به 11 :1141 اردكاني،
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فرع بر »گونه جامعه ساختاري، مقدم بر حركت جامعه به سمت هدفي واحد، تعريف و اين

 فرض شده است.« ساختار

ين تـرمهماز ساختار به سمت افراد جامعـه، عزيمت سند  ۀبه عبارت ديگر، تعريف نقط

كشـور در مطالعـات پشـتیبان  ۀنحوي كه عناصر سازندآيد؛ بهشمار مينقصان اين سند به

ــند،  ــن س ــازمان»اي ــرض مي« س ــه ف ــراد جامع ــه اف ــوند: و ن ــازمان»ش ــدس هاي ها واح

هـاي ارگان ،هاها اعـم از دسـتگاهيک كشورند. آحاد افراد جامعه در سازمان ۀدهندتشکیل

يابنـد و هاي اجتماعي عضويت ميها و تشکلنهاد ،هاي غیردولتيها و شركتبنگاه ،دولتي

(. عمالً چنین نگاهي منجـر بـه در نظـر نگـرفتن 19 :)همان« كننددر كنار هم تالش مي

عنوان عنصـر مولـد و اصـلي در خلـق و حفـظ پويـايي فرهنـگ و جامعـه، نقش جامعه به

ت فرهنگـي و اجتمـاعي تصـمیمات، در نظـر نگـرفتن كـنش متقابـل توجهي به تأثیرابي

فرهنگي و اجتماعي میان جامعه و حاكمیت و ناديـده انگاشـتن نقـش مـردم در طراحـي 

 ها و اقدامات شده است. سیاست

اي، مطالعۀ اسـنادي، انجـام با روش گردآوري اطالعات كتابخانه كوشیمميدر اين مجال 

حـوزۀ  يحکمران ۀدر عرص ستهيز ۀو تجرب يتأمالت نظرديران و ان و منظرصاحب مصاحبه با

از بعـد تحلیلـي از موانـع يادشـده و  ۀارائ ابتدابه حل مسئله يادشده پرداخته شود.  ،فرهنگ

پس راهکـار پـیش سـو شده تشريح  ،، ضرورت ايجاد انسجام نظري نسبت به امر فرهنگآن

چـارچوبي »عنوان پايه بهکمراني فرهنگروي نظام جمهوري اسالمي ايران در قالب الگوي ح

  تبیین شود.« براي تحقق فرهنگ معیار انقالب اسالمي

 نخبگان و عامۀ مردم ،ياسيکارگزاران س ميان يمشترک لفظ فرهنگ؛. 2

بـر  بندي چهارگانه گنجاند كه سه مورد اولتوان در يک گروهتعاريف رايج فرهنگ را مي

رشـد  يرونـد كلـمعناي بـه ،مطرح است؛ نخست 1مزیاويلشده توسط بندي ارائهدستهاساس 

 يفکـر تیهاي فعالوهیها و شكارمعناي به ،ي روشنفکرانه، دومشناختييبايز و يمعنو ،يفکر

)تعريـف  لمیتئاتر و ف ،يسازو مجسمه ينقاشات، یادبي قیفرهنگ موسي مانند ويژه هنرو به

خاصي از  ۀنحو ،و سوم ،ردي تعريف اول(متداول وزارت فرهنگ و هنر در جهان و شکل كارب
                                                        

1. R. Williams. 
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 امز،یـكننـد )ويلها كـه از آن اسـتفاده ميزندگي كه مردم يک گروه يا دوره يـا كـل انسـان

معناي غايت مطلوب يک گـروه توان فرهنگ بهرا ميويلیامز  (. تعريف اول مدنظر41: 1481

چهـارمي را تحـت عنـوان  توان گـروهگانه نیز ميبر اين سهافزون انساني يا ملت فرض كرد. 

 تعريف كرد. « مثابۀ آموزش و تربیتفرهنگ به»

بـر  تعريف كرد. فرهنگ اشتوان فرهنگ را به عناصر سازندهم ديگر، ميیقستبراساس 

مثابۀ شخصیت و شاكلۀ يک جامعه، متشکل از هويت دروني و بیروني صورت آن، بهاساس 

عقیـده و »هفت اليـۀ فرهنگـي نگريسـت؛ توان در قالب مدل است. عناصر فرهنگي را مي

نـد، و هويــت بیرونــي كــه متشــکل از اكــه هــر دو ســازندۀ هويــت دروني« ارزش»، «بـاور

و « محصـوالت» ـ عناصـر سـبک زنـدگيعنوان به ـ« دانش»، «كنش و رفتار»، «هنجار»

 است. ـ عناصر تمدنيعنوان به ـ« نماد، قهرمان، الگو و اسطوره»

هاي بنیادين و ذهني بـه معناي حركت از اليهيین به سمت باال بههاي پاحركت از اليه

تر است. در مدل فرهنگ، سـبک زنـدگي و تمـدن صـورت هاي تعاملي و عینيسمت اليه

 هويت دروني افراد جامعه است.  ۀبیروني، عیني و واگوي

ز گردد كـه اوار، به تعداد جمعیت افرادي بازميعلت تبیین فرهنگ در قالب مدل هرم

ديگر، تعداد افراد معتقد بـه بیان قاعده به رأس حضور دارند. به هاي در هريک از اين اليه

يک نظام عقیدتي )اليۀ باور( بیشتر از تعداد افرادي است كه در همـان نظـام، پايبنـد بـه 

هاي برخاسته از آن هستند و به همین ترتیب، تعداد افرادي كه خـود را پايبنـد بـه ارزش

هاي آن دانند، به مراتب بیشتر از افرادي است كه به هنجارنظام عقیدتي مي هاي آنارزش

ها تـا و اين كاهش جمعیت ساكنان فالت فرهنگي در هريک از ايـن اليـه ندجامعه پايبند

 رأس مدل ادامه دارد. 
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فرهنگ ف. هرم هفت الي9شکل 

كـه خـود دربرگیرنـدۀ تمـامي  يابـدتحقـق ميفرهنگ در كالبـد جامعـه  ۀهفت الي

، سیاسـت «قواعد نـاظر بـر تـأمین معـاش»معناي هاي اجتماعي اعم از اقتصاد بهحوزه

« هاي مختلـف پـیش روي افـراد يـک جامعـهداوري و انتخاب میـان گزينـه»معناي به

اخالقیـات، آداب »معناي گري و تمشیت امور( و فرهنگ در معناي خاص آن، بهتنظیم)

 است.« ها و نمود آنهاو ارزش

 دارنـدۀ هـر سـه ،از اين منظر هر پديـدۀ اجتمـاعي در ظـرف جامعـه، در هفـت اليـه

سويۀ اقتصادي، سیاسي و فرهنگي در معناي خاص آن است و در تعامل ايـن سـه عنصـر 

هـر « فرهنـگ مطلـوب»و « فرهنـگ موجـود»شود و كلیت آنها نیز متشکل از تعريف مي

 جامعه است. 
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 هاي اجتماعيمعناي عام و نسبت آن با حوزهفرهنگ به .3شکل 

چون والرشـتاين در تبیـین همپردازاني مند به جوامع توسط نظريهنوعي از اين نگاه نظام

شـبکه يـا الگـويي از تعـامالت  ،شود كه معتقد اسـت جوامـعهاي جهاني نیز مطرح مينظام

هاي مختلـف ها و گونـههاي اجتماعي خودبنیادند و از گروهديگر، اين شبکهبیان هستند. به 

يکـديگر بـه آنهـا را  ،فرهنگـيو هاي سیاسـي، اقتصـادي اند كه پیونـدارتباطي تشکیل شده

اي از (. به عبارت ديگر، والرشتاين جوامـع را مجموعـه191 :1141 اند )سیدمن،متصل كرده

 آن است.  ۀدهنداقتصاد و سیاست شکلداند كه سه پیوند فرهنگ، هاي ارتباطي ميشبکه

آن اسـت كـه  رد،یـگمـيكه مورد غفلت قـرار  ياهمواره نکته رامون فرهنگ،یدر بحث پ

معـادل فرهنـگ عینـي در ) فرهنگ موجـودهمواره در دو ساحت  يفرهنگ و مسئلۀ فرهنگ

ران لگـیمـورد نظـر تحل( ها و معادل فرهنگ ذهنيآلناظر بر ايده) و فرهنگ مطلوب (جامعه

در  صورت محقـق فرهنـگ در جامعـه اسـت. مقصود از فرهنگ موجود،در اين مقاله،  است.

   فرهنگ مطلوب در دو معنا قابل فهم است: مقابل،

مطلـوب نـزد كنشـگران  يو فرهنگ ياسیس ،ياقتصاد هايآلدهيو ا هاارزش يمعنابه. 1

  ؛عرف جامعهعنوان ي بهاجتماع
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 .اریمع يو فرهنگ ياسیس ،ياقتصاد هايلآدهيو ا هاارزش يمعنابه. 3

فرهنـگ معیـار و از عنوان بـه گرايي اسـالمياز منظر انقالب اسالمي، خدامحوري و امت

بـر غرايـز انسـاني، فرهنـگ معیـار داري، فردگرايي و آزادي فردي مبتنـيمنظر نظام سرمايه

 شود.محسوب مي

بـا تعريـف اول « رهنگ مطلـوبف»از فرهنگ و ويلیامز  با تعريف سوم« فرهنگ موجود»

 بندي، عمـالً كـاربرد فرهنـگ در اذهـانايـن صـورتبر اسـاس  وي از فرهنگ منطبق است.

و « يفرهنگ مطلوب عرف» ،«فرهنگ موجود» يعنين سه برداشت ياز ا يکيناظر بر  يعموم

معنادار و استفاده از لفظ فرهنـگ  ،هاد تفاوترسمياست و به نظر « اریفرهنگ مطلوب مع»

  است. يک مشترک لفظيصرفاً در مقام  از موارد، ياریدر بس

بـه شـکل  ياجتماع هاياز فرهنگ با حوزه يسه برداشت اصل میاننسبت  ،يدر گام بعد

   ف شده است:يل تعريذ

 ياجتماع فگانسه هايفرهنگ موجود و حوزه مياننسبت  .2جدول 

 تعريف مفهوم رديف

 جود سیاستفرهنگ مو
فرهنگ موجود حاكم بر فعاالن و بازيگران 

 عرصۀ سیاست

 فرهنگ موجود سیاسي
هاي فرهنگ موجود حاكم بر فعالیت

 سیاسي و انتظارات سیاسي مردم

 فرهنگ موجود اقتصاد
فرهنگ موجود حاكم بر فعاالن و بازيگران 

 عرصۀ اقتصاد

 فرهنگ موجود اقتصادي
هاي الیتفرهنگ موجود حاكم بر فع

 و انتظارات اقتصادي مردماقتصادي 

 فرهنگ موجود

 )در معناي عام( 

 فرهنگ )در معناي خاص(

فرهنگ موجود حاكم بر اصحاب فرهنگ و 

 فعاالن حوزۀ فرهنگ

فرهنگ موجود فرهنگي 

 )در معناي خاص(

فرهنگ موجود حاكم بر اخالقیات، آداب، 

 ها و تعامالت روزمرۀ مردمارزش
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 ياجتماع فگانسه هايو حوزه يفرهنگ مطلوب عرف مياننسبت  .9جدول 

 تعريف مفهوم رديف

1 
فرهنگ مطلوب عرفي 

 سیاست
هاي سیاسي عرف فعاالن و آلها و ايدهارزش

 بازيگران عرصۀ سیاست

3 
فرهنگ مطلوب عرفي 

 سیاسي
 مردم عرفسیاسي هاي آلها و ايدهارزش

1 
طلوب عرفي فرهنگ م

 اقتصاد
هاي اقتصادي عرف فعاالن و آلها و ايدهارزش

 بازيگران عرصۀ اقتصاد

9 
فرهنگ مطلوب عرفي 

 اقتصادي
 مردم عرفي اقتصادهاي آلها و ايدهارزش

9 
فرهنگ مطلوب عرفي 
 فرهنگ )در معناي خاص(

هاي فرهنگي عرف فعاالن و آلها و ايدهارزش
 بازيگران عرصۀ فرهنگ

1 
رهنگ مطلوب عرفي ف

 فرهنگي )در معناي خاص(
)ناظر بر  مردم عرف گيفرهنهاي آلها و ايدهارزش

 ها و تعامالت روزمرۀ ايشان(اخالقیات، آداب، ارزش

 ياجتماع فگانسه هايو حوزه «اريمعفرهنگ مطلوب » مياننسبت  .3جدول 

 تعريف مفهوم رديف

1 
عیار فرهنگ مطلوب م
 سیاست

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
مکتب فکري و فلسفي ناظر بر عملکرد فعاالن و 

 سیاستعرصۀ  بازيگران

3 
فرهنگ مطلوب معیار 

 سیاسي

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
ها و انتظارات فعالیت مکتب فکري و فلسفي ناظر بر

 سیاسي مردم

1 
نگ مطلوب معیار فره

 اقتصاد

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
مکتب فکري و فلسفي ناظر بر عملکرد فعاالن و 

 بازيگران عرصۀ اقتصاد

9 
فرهنگ مطلوب معیار 

 اقتصادي

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
ها و انتظارات فعالیت مکتب فکري و فلسفي ناظر بر

 صادي مردماقت

9 
فرهنگ مطلوب معیار 
 فرهنگ )در معناي خاص(

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
مکتب فکري و فلسفي ناظر بر عملکرد فعاالن و 

 بازيگران عرصۀ فرهنگ

1 
فرهنگ مطلوب معیار 

 فرهنگي )در معناي خاص(

هاي معیار برخاسته از هرگونه آلها و ايدهارزش
ري و فلسفي ناظر بر اخالقیات، آداب، مکتب فک

 ها و تعامالت روزمرۀ مردمارزش
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مهندسي فرهنگي نیز فرهنگ را بـر سـه قسـم فرهنـگ آرمـاني، موجـود و هـدف  ۀنقش

 ۀآرمـاني انسـان را در مدينـزيست محیط كند. فرهنگ آرماني، فرهنگي است كهتقسیم مي

انساني امروز جامعـه و زيست محیط فاضله خواهد ساخت. فرهنگ موجود، فرهنگي است كه

زماني مشخص در مسیر انتقـال  ۀسازد و فرهنگ هدف، فرهنگي است كه در بازانسان را مي

(. 44ــ48 :1141 توان بدان دست يافـت )نـاظمي اردكـاني،از فرهنگ موجود به آرماني مي

 رهنگـي آنمهندسـي ف ۀشده در اين مقاله با رويکرد حاكم بر سـند نقشـتفاوت تعريف ارائه

كه فرهنگ مطلوب شـامل فرهنـگ مطلـوب عرفـي و فرهنـگ مطلـوب معیـار اسـت. است 

گیــري از كتــاب و ســنت توســط بــا بهره»كــه فرهنــگ آرمــاني در ايــن ســند تنهــا درحالي

(. 48 :)همـان« شودشود و به جامعه معرفي ميشناسان شناخته ميشناسان و اسالمفرهنگ

کرد اين مقاله در به رسمیت شناختن فرهنگ مطلوب عرفـي تر، وجه تمايز رويدقیقبیان به 

 جامعه است. 

 ت يران در عصر جهانيا ياسالم يجمهور يحکمران هايچالش. 3

در حـال گسـترش  يجهان ک پروژه،يند و چه در قالب يک فرايجهان امروز چه در قالب 

ـ کپارچـه ي فرهنـگدربرابـر  كه بـا وجـود تکثـر و مقاومـت يجهان واحد است. يامتدادبا 

از  يبه سمت شـکل ت،ينهادر ـدشوميگفته  يمطالعات فرهنگ هاينحله يدر برخكه چنانآن

 ،نمونـهعنوان بـه (.111 :1141 نسـون،یتامل)در حركت است  يسازهمسان شدن و همسان

بــه  يش نظــام جهــانيق گــراياز مصــاد يکــي 3111ا همــان ســند يــدار يــســند توســعۀ پا

حاكم بـر سـازمان ملـل متحـد اسـت  هايقدرتمدنظر  اتيل منويذ هاكشور يسازکپارچهي

  (.1149 مجلس، هايمركز پژوهشر.ک: )

 ايـشـدن باشـد يند تحـت عنـوان جهـانيک فراينکه محصول يت با فرض ایمفهوم جهان

در هـر دو ( 1183زند، شـجاعي: .ک)ر فرض شـود، يسازيعنوان جهانبا ک پروژه عنوان يبه

با نام  يكنفرانس 3119سازمان ملل در سال كه چنان هوم توسعه است.وند با مفیدر پ حالت،

 هاييگـذارهيسـرما ،يت و روند اقتصـادیچون جمعهم يمیل مفاهيشدن ذيتوسعه و جهان

 (؛1،3119برگـزار كـرد )سـازمان ملـل متحـد ...و يفراملـ هايشـركت ،يو امور مال يخارج
                                                        

1 . United Nation. 
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اجراي برنامـه بـراي بهبـود معـاش و رفـاه در غرب پیشامد و حاصل  توسعه ماجرايي بود كه

معناي بسط صـورت تمـدن غـرب در سراسـر جهـان تلقـي اي توسعه بهمردم است. از زاويه

اي كـه اوالً اقتصـادي تعريـف شـد )تـودارو و (. توسعه114: 1184شود )داوري اردكاني، مي

دا یـپ ياسیسرنگ  يو دموكراس يچون آزادهم يمیبا مفاه پس از آن، و(1،3111،3اسمیت

ل و یـدن آن در عرصـۀ تحليـد يبعـد( امـا بـه مـرور نـواقص تـک13 :1188 ه،يریكرد )بش

 يدگیـتنبـه درهـم هاملت و دولت به مرور، يدمیال هشتاداز دهۀ  آشکار شد. سیاستگذاري

بـا  يات جهانین امر در ادبيا اند.آگاه شده خود ياست در عرصۀ اجتماعیفرهنگ و س اقتصاد،

ي ت فرهنگـید كه اشاره بـه نبـود بافـت و حساسـشوميشناخته « يش فرهنگچرخ»عنوان 

به مرور فرهنگ بـه مفهـوم  ق،ين طريدارد و از ا يدر حوزۀ حکمران يجد يامسئلهعنوان به

  (.19 :1143 انگ،يل شده است )يدر توسعه تبد يو مركز ياصل

 میـلچـون هم يل طرح مسائلیبه دل ،هان ساليا يفرهنگ ط يمستقل از جهش مفهوم

 هار كشـوريو تـالش سـا هار كشوريدر سا يافزارقدرت گرفتن نرم يکا براياالت متحده آمريا

بـه « قـدرت نـرم»مفهـوم  االت متحـده،يبا ا نسبتدر ويژه به قدرت در جهان و ۀموازن يبرا

كسـب  يگـران بـرايبر د ياثرگذار معنايبه قدرت نرم جهان وارد شده است. ياسیات سیادب

 يعنـيمنـابع آن  يع اسـت كـه تمـامیـاجبار و تطمجاي به تیق جذابيج مطلوب از طرينتا

گنجد كـه از مي يفي( در تعر91 :1187 ،ي)نا ياست خارجیو س ياسیس هايارزش فرهنگ،

فرهنگ جامعـۀ  هايتيمزبر مبتني توان گفت قدرت نرم،ميث ین حيفرهنگ ارائه شد و از ا

زا در مقابـل گاه فرهنگ درونيجا کرد،ين رويه بر ایبا تک ارد.گذميبر فرهنگ مقصد اثر  أمبد

 هايكشـورويژه ها بـهن مسـائل كشـوريتـرمهماز  يکـيل به يتبد شدۀ غرب،يفرهنگ جهان

راجـع  يخود در كنفرانس يونسکو در سخنرانير كل يمد شده است. يرغربیتوسعه و غدرحال

د كـرده یـن موضوع تأكیب بر همیۀ كارائن و منطقیالت يکايدر آمر يفرهنگ هاياستیبه س

  (.13ـ11 :1181 ونسکو،ياست )

برخـورد ملـل  هايسالهمۀ در  يار غربیزا و فرهنگ معفرهنگ درون میاناگرچه تقابل 

( و البتـه در 341: 1181 د،یمطـرح بـوده )سـع يک مسئلۀ نخبگـانعنوان يبه با غرب يشرق

انـد امـا در داشته يریگه آن موضعیا عليله  هان كشوريحکمرانان ا مختلف، يزمان هايدوره

                                                        

1 . Todaro & Smit.  
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بـه شـکل  يتـر بـا فرهنـگ غربـگسترده ۀل مواجهیبه دل ن دو فرهنگ،يعصر حاضر تقابل ا

 يناشـ ياز آثار فرهنگ هاكشور يط اجتماعين تأثر شرایهمچن افته است.يش يافزا ياندهيفزا

ن يـونـد ایمکان شدن و پيو ب زمانيب ،هايدر كنار بسط فناور يمجاز يبه فضا ياز دسترس

 نامـد )كاسـتلز،مـي« ياتوده يخودارتباط»آنچه كاستلز آن را  ـ ست روزمرۀ مردميامور با ز

ل كـرده يتبد هااز كشور ياریدر بس يحکمران هايتياز اولو يکين امر را به يا ـ (19 :1141

 توسـط يدشـوار هبـ معمـوالً كـه افقـي هاياست بر شبکه يمبتن»ده ين پدياگرچه ا است.

ل توسـعۀ یـد كـه بـه دلرسـمياما به نظر  )همان( «است كنترل قابل هاشركت و هاحکومت

نوعي مالکیت و مديريت اين فضـا را در داري بهنامتوازن تکنولوژيک، اين امر كه نظام سرمايه

ت اي از قدرگیري صورت تازهساز است. از اين حیث شاهد شکلاختیار دارد، همچنان مسئله

هاي غربي در میان ملل شرقي هستیم و همچنان ضـريب نفـوذ فرهنگـي نظـام يافتن كشور

 نفوذ تکنولوژي، در حال افزايش است. بر مبتني داري در جوامع مختلفسرمايه

 ريزي تجدد بوده است. با وجود ايـن،برنامه ه،لحاظ تاريخي بايد گفت كه درواقع توسعبه

هـاي گروه ۀجـا سـرايت نکـرد و در همـه اين اراده به همهتاريخي نشانگر آن است ك ۀتجرب

مردمي محقق نشد، بلکه حتي در غرب نیز مورد ترديد اسـت. كسـاني كـه طـرح توسـعه را 

آورنـد كـه مـردم منـاطق شـوند امـا بـه زبـان مياند، اگرچه متذكر ايـن امـر نميدرانداخته

ي اجـراي ايـن برنامـه نیسـتند. كینـز الزم برا ۀنیافته قادر به طرح توسعه و واجد ارادتوسعه

گونـه اسـت، وبال و مايه دردسرند و اگر اين ـ نیافتههاي توسعهكشورـ معتقد است كه اينها 

هاي اداري، علمي و تأسیس سازمانو ريزي كه با برنامهاست  توان كرد اينتنها كاري كه مي

 (.391: 1184 نظر را محقق كنند )داوري اردكاني،مدفرهنگي الزم، تغییرات 

میرزا، عبـاس ۀطلبانهـاي اصـالحويژه در ايـران از دوران قاجـار بـا فعالیتاين فرايند بـه

هـاي تجـاري و آموزش عمومي توسط معلمـان فرنگـي، حضـور اروپايیـان در قالـب فعالیت

(، آغاز مهاجرت تحصیلي دانشجويان بـه غـرب تحـت 111 :1174خدمات پزشکي )لمتون، 

هاي تفريحـي ( و همچنین سـفر31ـ19 :1178)ستاري، « ي علم و معرفتهاكاروان»عنوان 

 ( به مرور شکل گرفت.319 :1117پادشاهان )آدمیت، 

رضاخان بـه  ۀهاي حاصل از آن به دلیل عالقدر دوران پهلوي، تغییرات اجتماعي و تقابل

چنـین در ( و هم114 :1184)آبراهامیان،  ـ «مشت آهنین»البته با سیاست  ـمدرنیزاسیون 
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همین مسیر توسط محمدرضا پهلوي در قالب ارتش، بروكراسي و نظام پشتیبان دربـار  ۀادام

هاي جهـاني بـه كشـور پـس از ( شیب تندتري به خود گرفت. سیر ورود ارزش339)همان: 

بـا وجـود تعلـق  ـهاي نخست آن و دوران جنـگ تحمیلـي انقالب، جز در مقاطعي از سال

به دلیل بقاي ساختار بروكراتیک و سازماني  ـ سنتي و مذهبي جامعهجريان انقالبي به متن 

( و همچنین پیش گرفتن سیاست باز از منظر ارتباطات 111ـ111حاكمیت گذشته )همان: 

ادامـه توجهي قابـل بـا شـیب ـ ويژه در دوران اصـالحاتبهـ المللي، اقتصادي و فناوري بین

زا و فرهنـگ رفت كـه تقابـل میـان فرهنـگ درون. اين امر تا آنجا پیش (138)همان:  يافت

هاي سـپس در عرصـۀ حکمرانـي و در اليـه و جهاني، در وهلۀ نخسـت در عرصـۀ نخبگـاني

   حاكمیتي و پس از آن به جامعه راه يافت و آغازگر شکاف در عرصۀ حکمراني شد.درون

 يامـهمقد الملـل،نیط بـیاقتضـائات محـبر اساس  شناخت ابعاد مسئله در داخل كشور

چراكـه در وهلـۀ نخسـت  ؛رودشمار ميبه مطلوب ياستگذاریس يورود به الگو يبرا يضرور

 يل شـوند تـا بـه نـوعیـو تحل ييت شناسـایحاكم يش رویپ هايمسئلهاست كالن يضرور

  مسئله شفاف شود. ۀيبر پا يدر عرصۀ حکمران يکرد فرهنگيفقدان رو هايامدیپ

 ياو جامعة دوقله ياسيس ةت دوگانيحاکم ران؛يوز ات امريحاکم هايمسئلهکالن. 3ـ2

بخشي از پژوهشي است با همین عنوان كه  شهايشناسايي اين مسائل به همراه شاخص

نظران عرصۀ فرهنـگ، سیاسـتگذاري فرهنگـي، اسنادي، مصاحبه با صاحب ۀاز طريق مطالع

وسـط ايشـان، بـه شـده تشناسي، مطالعات فرهنگي و... و تحلیل مضمون نکـات طرحجامعه

بر مفهوم فرهنگ دسـت يافتـه اسـت. تنيبايراني م ۀشده از مسائل جامعبندينظامي اولويت

انديشـي هاي اين پژوهش در پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسالمي در قالـب نشسـت هميافته

 ارائه شده است. 1148ماه در بهمن

مـورد بحـث و  ۀمسـئل يمران از آغاز انقالب اسـاليا ياسیت نظام سیت و اسالميجمهور

حفـظ  حـال،نیدرعـ افتـه اسـت.ين روند ادامه يون و روشنفکران بود و ایانقالب میانمناقشه 

از گذشته تا به امروز دغدغۀ رهبران انقالب بـوده  بودن آن، ين اسالمیت نظام در عيجمهور

مارند شـيبرمـ يشـرع يافهیمردم را وظ ياسیمشاركت س ينیكه امام خماي گونهبه است.

داننـد مـي ينظـام اسـالم يآن را عامـل بقـا ي( و مقام معظم رهبر، 1118: 313ينی)خم

  (.1178 ،يمقام معظم رهبرر.ک: )
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 هايدر سـاختار در ظـاهر و در عمـل، يت نظام در ساختار حکـومتیت و اسالميجمهور

دو  ياسـالم يبا انتخـاب عنـوان جمهـور» گر،يدبیان به  افته است.ينمود  يو انتصاب يانتخاب

ک مـدل يـرش يپـذمعناي بـه مجـدداً يرش واژۀ جمهـوريآنکه پـذ يکي مسئله مطرح بود:

ران نـه از نـوع يـل بودنـد كـه ايـامـام ما ،يدوم آنکه با انتخـاب واژۀ اسـالم بود. يدموكراس

   (.111 :1141 پور،عی)رف« باشد يسم آن زمان و نه از نوع غربیک جهان كمونیدموكرات

 (23ـ99: 2322)مقيمي،  . مفاهيم و متغيرهاي مهم ساختار حکومت واليي8شکل 

اگرچه اين دو ساختار نبايد در گفتمان معنايي واحد خود تعارض داشته باشند اما 

و جهان ارزشي پس  ـ شدنواسطۀ جهانيشده بهعرف غربيـ هاي ناشي از جهان عرفي تمايز

هاي رسمي و غیررسمي دچار تضاد اين دو ساختار را به مرور با عنوان نهاداز انقالب اسالمي، 

عنوان موجودي زنده ايراني به ۀ( از سوي ديگر، جامع179ـ171 :1141پور، كرده است )رفیع

هاي سازندگي، اصالحات، هاي پس از جنگ، ذيل گفتمانو در حال تطور دائمي، طي سال

چون نظام اسالمي، هممتضاد از مفاهیمي بعضاً  تفاوت ومهرورزي و تدبیر و امید، دركي م

ديگر، امروزه فهم اجمالي و ظاهراً همگن از اين مفاهیم كه بیان توسعه و... يافته است. به 

 نظام اسالمي

 نهادهاي مدني و مردمي حکومت جمهوري اسالمي نظام اسالمي ولتد نهاد

 )ولي(

 نهاد واليت
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هاي آغازين انقالب وجود داشت، دستخوش تغییراتي بنیادين شده است ويژه در سالبه

 (. 1141، و نوذري ها)جمشیدي

و  يجمع هايل رسانهیاز قب يمتنوع هايریاز مس هان سالياهمۀ ر ز دین يفرهنگ جهان

و  ين روابـط تجـاریمهـاجرت و همچنـ ،يچـون گردشـگرهم يارتبـاط هايریو مس يتعامل

توسـعه درحال هايكشـور يكه نسبت به تمامگونه ـ آن( 11ـ 11 :1141 ت،یصادرات )اسم

 يپـادفرهنگ ب،یـن ترتيبـد ده است.در حال نفوذ به عرصۀ فرهنگ كشور بو ـ رخ داده است

و  هـاارزش نيتـرمهم فرهنـگ در تضـاد بـااز خـرده ياگونـهعنوان بـه كه در وهلۀ نخسـت

ل بـه يامروزه خود تبـد (،184 :1143 ت،يل بوده )آوتویجامعه قابل تحل يفرهنگ هايهنجار

 يشـهرطبقـۀ متوسـط  میـاندر خصوص ي بهرانياز جامعۀ اتوجهي قابل ج بخشيفرهنگ را

 يونـدیو پ يهمبسـتگ گر از وحدت،يد يدر دوران مابعدانقالب»ان ير كچویبه تعب شده است.

داد مـيکدسـت نشـان يهمگـون و  متحـد، ت،یک واقعيئت ین جامعه را در هيش از ایكه پ

 يد توجه داشت گسترش پادفرهنگ به قسـميبا (.144 :1189 ان،ي)كچو« میستیبرخوردار ن

ا يـع دو يـبـا توز يال بـه جامعـهيع نرمال تبديبا توز ياالت جامعهكه فرهنگ جامعه را از ح

   ساز خواهد شد.مسئله يحکمران يبرا كند، ياچندقله

 ـسال اخیر سيويژه در بهـ اي در ايران اين مقاله بر اين نظر است كه چنین جامعه

ف سروكار دارد هاي مختلبعد از از بین رفتن وحدت ارزشي، انسان با گروه»است.  پديد آمده

هاي خاص حاكم است كه گاه در گروه ديگر ارزش كه در هريک از آنها، يک نوع ارزش

نیست و نابهجار و ناجور، درست عکس آن خواهد بود... اين پديده هم در سطح فردي و هم 

اجتماعي تأثیر خاص دارد... در سطح كل جامعه به تضاد هنجاري و سپس تضاد ارزشي 

 (. 314ـ318: 1143پور، رفیع« )شودتبديل مي

زا اي اين است كه يکي از نتايج ضعف فرهنگ دروناي يا چندقلهدوقله ۀمفروض جامع

اي اســت كــه گروهــي از گیري جامعــهدر بازتولیــد خــود در مواجهــه بــا جهانیــت، شــکل

شدن تعريف كرده و گروهي ديگر نیز صورت افراطي، خود را در مسیر جهانيشهروندان به

توجـه بـه دنبال احیاي حوزۀ تمدني خـود، بيوي مقابل و باز هم با نگاهي افراطي بهدر س

سـطح رده و همسازي هستند. پادفرهنگ در چنین شرايطي، همشدن و جهانيموج جهاني

كند و بسیاري از مسـائل فرهنگـي از ايـن نقطـه زا در مقابل آن قد علم ميفرهنگ درون

شـود كـه در آن اي اطـالق مياي به جامعهنجا، جامعۀ دوقلهكنند. در ايخود را نمايان مي



 پايه در ج.ا.ابوم فرهنگي؛ چارچوبي براي فرهنگ و الگوي حکمراني فرهنگزيست

 

19 

همزمان بخش بزرگي از افراد جامعـه، خـود را متعلـق بـه يـک نظـام ارزشـي، عقیـدتي، 

خود را در مقابل فرهنگ معیار، متعلق به نظام  نیزتوجهي قابل هنجاري و رفتاري و بخش

 زاطبیعي، نظـام فرهنگـي دروندانند. اين در حالي است كه در حالت فرهنگي ديگري مي

فعـال انتخـابي را نهـادۀ همت، سـازوكار ايجـاد يـک نیجها ۀديپد با مواجهه در بتواند يدبا

هاي معیار انقالب اسالمي باشد. اين امر متعهد به حفظ ارزش حال،درعین دست آورد وبه

ل مشـاهده قابـازپـیش بیش هاي گوناگون فرهنگ، در حوزۀ سبک زنـدگيويژه در اليهبه

 هايها درخصـوص تصـمیمسـازيهـا و دوگانهاست. در چنین شرايطي، بسـیاري از تقابل

د و حتـي نشـوسیاستي به پشتوانۀ اين دو طیف، توسط كارگزاران سیاسي رقیب طرح مي

خانواده،  يو تعال تیدر طرح جمع نمونه،عنوان به تواند منجر به شکست سیاست شود.مي

 ۀدر حـوز يعلمـ يهـايمسـئله بنـا بـود بـا بررسـ کيـحـل  يعیكه در روند طب يطرح

و خانواده بپـردازد،  تیجمع تیو سالمت به اصالح وضع يشناختجامعه ،يشناختتیجمع

بیـان شـد. بـه  يو اجتمـاع ياسـیس يهادستخوش مقاومت يبا موضوع غربالگر وندیدر پ

در جامعه بود كـه بـا  ينابسامان غربالگر تیاصالح وضع ت،یاز ابعاد طرح جمع يکي گر،يد

عمـالً منجـر  يانقالب فرهنگ يعال يزنان در شورا ياجتماع يفرهنگ يشورا سیرئ تئیتو

 يفشار مضاعف بر طـرح مـورد بررسـ جاديو ا ياجتماع يهادر شبکه يفراوان يهابه بحث

 ـ يروشنفکر ۀجامعاز  يبرخـ مانند  از جامعه يبخش نجاي( در ا1144تابناک، ر.ک: شد )

از جامعـه  يگريو بخش د دانستمي علمدربرابر  تقابل سنت ،يسلب کرديح را با روطر نيا

فهم مقابله با دشمن از  ،يجابيا کرديبا روي ـ انقالب فیبه ط کيها نزداز نگاه يمانند برخـ 

قـرار  شـود،يفهـم مـ يروشـنفکر ۀجامع يطرح، آنچه در فضا نيآن داشت. درخصوص ا

و  بـودهآن  يانقالب بدون لحاظ ابعاد علم يو ارزش ياسیس يهانگاه ليطرح ذ نيگرفتن ا

زنان باردار است كـه  يغربالگر يروند فعل يامر در حال رخ دادن است، بررسدرواقع  آنچه

( 3131 مکـاران،و ه يعتيدر كشور شده است )شـر نیجن ۀقاعديباعث سقط گسترده و ب

 ريـكشـور در ز يبـرا يضـرور تاسیس کي يعیجالب از قرار گرفتن روند طب يانمونه نيا

  است. شدهيفرهنگ قطب يۀسا

افتن امکـان يت یرسم ،ياجامعۀ دوقله يریگج شکلين نتايترمهماز  يکي گر،يد ياز سو

و  هـات بـرخالف ارزشیـاستگذارانۀ پادفرهنـگ در عرصـۀ حاكمیقدرت گرفتن و مداخلۀ س
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 كــه امــروز بخــش يان جامعــهیدر چنــ فرهنــگ در جامعــه اســت. يحکمرانــ هاياســتیس

ي جامعـۀ پـادفرهنگ شـده اسـت،يجهـان يآن متعلق به فرهنـگ غربـ ياز اعضاتوجهي قابل

ه و مققنـه كشـور را خواهـد يـمجر هـايهامکان انتخاب قو ار،یهمسان با جامعۀ معصورت به

 يرأبـر اسـاس  ت ویـحاكم ير ساختار انتخابیاز مس ،يان جامعهیپادفرهنگ در چن داشت.

نـد اجـرا را يتا فرا يسازمیو تصم يریگمید و از عرصۀ تصمشومياست یعرصۀ سوارد  مردم،

د كـه بـذر آن از شـومي اييت دوگـانگيـمنجر به تقو ن امر به مرور زمان،يا سازد.ميمتأثر 

ل یـبه دل ن انقالب،يآغاز هايت وجود داشته است اما در سالیل انقالب در ساختار حاكمياوا

انتخـاب  ييراسـتال هـمیـعمالً امکان تحقق و ظهور آن بـه دل ينیحضور فرهمند امام خم

گونـه كـه فوكـو آن فـراهم نشـده بـود. ينـیکـرد امـام خميشان از رويا يمردم و فهم عرف

 : سدينويم يدرخصوص انقالب اسالم

. امـروز زنـديكه پهلو به افسانه مـ ينیخم اهللتيآ تینقش شخص نجاستيا

 ۀهمــ يبانیبــه پشــت يحتــ ياياســیرهبــر س چیو هــ يدولتــ سیرئــ چیهــ

 نیچنـ يونـدیادعا كنـد كـه مـردمش بـا او پ توانيكشورش نم يهارسانه

 (.19: 1143 وكو،دارند )ف رومندین نیو چن يشخص

بـا توجـه بـه عملکـرد دولـت سـازندگي و فاصـله گـرفتن آن از  1118اما پس از سـال 

قناعـت، نزديکـي مـردم و زيسـتي، عـدالت، هاي رسمي انقـالب اسـالمي ماننـد سادهارزش

المللـي پـول در هاي بانک جهـاني و صـندوق بینمسئوالن و...، و همراه با پیاده شدن نسخه

سازي منـابع و سازي و اختصاصيخصوصيبر مبتني گیري مفاسدرهاسازي اقتصادي و شکل

هـاي اخالقـي و همچنـین هـا كـردن رسـمي صـیانت از حوزههاي ملـي و دولتـي، ردارايي

هـاي اقتصـادي و سیاسـي و علنـي شـدن فسـاد و تجمـل در میـان یري وسیع رانتگشکل

هاي آغـازين انقـالب مسئوالن، به مرور مـردم درک متفـاوتي از حاكمیـت نسـبت بـه سـال

  (.171ـ194 :1143پور، اسالمي پیدا كردند )رفیع

 يرانـدر عرصـۀ حکم يجـد هايساز استحاله و تقابلنهیبه مرور زم ين دوگانگيت ايتقو

 هـايتنش ؛رودشـمار مـيبه ن تقابـلينقطۀ اوج ا به بعد، 1188شده است كه حوادث سال 
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و نقـش نخبگـان در  ياسـیو س ياجتماع ير و تأثر دوگانگیتأث ،دیكه ماحصل بازتول ياسیس

  بوده است. میانهن يا

 هيک ارتباط دوسويدر  يات دوگانه و جامعف دوقلهيد حاکميبازتول .0شکل 

 ياز مسـائل فرهنگـ ياشـبکه ران بحـث شـد،يـا ۀمسـائل جامعـآنچه تحت عنوان كالن

جاد كرده اسـت و در درون يت ایرا در سطح حاكم ياسیو س ياقتصاد خاص آن(، يمعنا)به

ت يـحکا يسالۀ انقـالب اسـالمچهل ير حکمرانیدر مس يو سرگردان يفیتکلبال يخود از نوع

بدون  مسئله،بر مبتني صرفاً هاييسازمیو تصم يریگمیر عمالً منجر به تصمن اميا كند.مي

 كشور شده است. يعموم ياستگذاریدر عرصۀ س يحکمران يو الگو يهرگونه چارچوب نظر

ه يـپافرهنـگ ياز حکمرانـ يازمند حركت به سمت شـکلین مسائل نيرفت از ان برونيبنابرا

ن و بـه ییرا تب يار انقالب اسالمیفرهنگ مع ،ينظر ياست كه در آن بتوان در قالب چارچوب

از ینشین امر پيا حركت كرد. يگوناگون اجتماع هايآن در عرصههاي مدنظر سمت شاخص

   مسئله خواهد بود.بر مبتني يسازمیو تصم يریگمیهرگونه تصم

 رانيا ياسالم يه در نظام جمهوريپافرهنگ يحکمران. 4

هاي مختلفـي چیستي و چگونگي نگرش به فرهنـگ، صـورت تبع به« حکمراني فرهنگي»

نزد متفکران دارد. از منظري، اين مفهوم به ارتقاي دسترسـي بـه محصـوالت فرهنگـي اعـم از 
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(. بسـط همـین 3111و همکاران،  1دي فدريکور.ک: شود )ها و خدمات فرهنگي تعبیر ميكاال

كارگیري المللـي مبنـايي بـراي بـهسازي مرتبط اسـت و در سـطح بینرويکرد با مفهوم جهاني

در اين شـکل از حکمرانـي، درواقـع آنچـه  (3،3119والسیسر.ک: شود )مفهوم قدرت نرم مي

هاي سـالننما، یهاي سـسـالن شيافـزا نمونـه، عنـوانبـه، امور فرهنگي است. باشدميمدنظر 

 يو... همگـ يگرگردشـ ۀتوسـع ،يينمایسـ هايلمیتعداد ف شيهاي كنسرت، افزاسالنش، ينما

 بـوده يامـور فرهنگـ ۀآن عمالً همان توسع يهستند كه خروج يفرهنگ يمفهوم حکمران ليذ

 استوار است.  يتماعهاي اجحوزه رياز فرهنگ و سا يکیتفک فيهمان تعر يۀكه بر پا

 : دارداين رويکرد دو نقصان اصلي 

ت اجتماعي به دلیـل هاي شکاف طبقاتي بیشتر، احساس نابرابري و گسسايجاد زمینه. 1

 ؛هاي فرهنگي و اجتماعيمحدوديت بودجۀ عمومي و رويکرد تمركزگرا در ايجاد زيرساخت

افـزاري آنهـا: توجه زيرساختي صرف به امور فرهنگـي بـدون لحـاظ كـردن ابعـاد نرم. 3

توسعۀ صنعت گردشگري نه از منظر رويکرد فرهنگي فراگیر، بلکه با رويکـرد نمونه،  عنوانبه

كـارآفريني در ايـن  كوشـدميشـود و عنوان يک امر اقتصادي در نظر گرفته ميکي، بهتفکی

كـه ايـن حوزۀ را با اعطاي وام، مجوز، ايجاد تسـهیالت مالیـاتي و... گسـترش دهـد. درحالي

 گیرد. هاي قومیتي صورت ميتوسعه بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگ محلي و ويژگي

به مرور مفهوم فرهنـگ  در جهان،« يچرخش فرهنگ»وم طرح مفه کرد،ين رويدر كنار ا

بـه  يچـرخش فرهنگـ ل كرده است.يتبد هاكشور ۀر توسعیدر مس يو مركز يرا به دال اصل

 يبـرا ييجـاد توانـايق ايـد كـه از طرشـوميبه فرهنگ اطالق  ندهيسازنده و فزا يدادن نقش

 ،يو اقـدامات اقتصـاداز روابـط  يعیف وسـیـزا در طدرون يدهـفعـال و شـکل يسـازمانده

ک شرط سازندۀ وجـود ينجا فرهنگ يدر ا ر هال،یبه تعب د.شوميحاصل  ياسیو س ياجتماع

ن معنـا فرهنـگ يـدر ا (.1،3118بنـتر.ک: ر وابسـته )یـک متغيـاست و نه صرفاً  ياجتماع

ق فرهنگ ياز طر يزيرد برنامهيجد يدهاست و شکل ياجتماع هايحوزه يرندۀ تمامیدربرگ

 يرا به جهـان ن و آنيگزيرا جا يانداز فرهنگچشم ن مفهوم،ياجاي ي بهبرخ رد.یگميصورت 

                                                        

1. Di Federico. 

3. Vlassis. 

1. Bennett. 
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 يایـدن» گـر،يدبیـان بـه  (.19ــ13 :1143 انگ،ياند )ر كردهیدن توأمان تعبیشياند يو محل

شـدن و  ييکـايآمر شدن، يغرب ،يفرهنگ رئالیسمامپـ شدن فرهنگ يمعاصر هم شاهد جهان

ن يـاز ا (.133 :1141 ،يمحمـد)گـل« شدن جهان يشاهد فرهنگاست و هم  ـ لین قبياز ا

 ،يث ارتبـاطیـو از ح ياز منظر فرهنگـ يت جهانیبا موقع يمحل هايتیانطباق موقع منظر،

ن مفهـوم را شـفاف و يـنسـبت بـه ا يریگكه موضع يقابل انکار است اما پرسشي غیرضرورت

ن مفهـوم ینـاظر بـر همـ د،وشـميان يـگرايمحلـ مشخص بـا جهـان يگذارمنجر به فاصله

بـا  يشـدن فرهنـگ محلـ يکـيمطلـق و  ييراستاجز هم يزیچ ا انطباق،يآ است.« انطباق»

 ياجتمـاع يت فضـایـت دارد كـه واقعیـث اهمین حين پرسش از ايپاسخ به ا است؟ يجهان

 يبــر مبنــا شــدن باشــد، يش از آنکــه از جــنس جهــانیت بــیــنشــانگر آن اســت كــه جهان

 يرغربـیغ هـاياطالعات و معنا را به سمت فرهنگ ۀسويي يکانيو جر رخ داده يسازيجهان

دنز اگرچـه یـكـه گ ياآن نکتـه د آورده است.يساالر پدهيو سرما ييکايفرهنگ آمر هنسبت ب

مدرنیت آشـکارا » ؛كندمين اقرار دات بينهادرنانه از كنارش گذر كند اما یبدارد خوش يسع

هايي بايد پاسخ مثبت داد. رويگرداني از سـنت كـه یاطغربي است؟ به اين پرسش با قید احت

هـاي تنها از عصـرهاي پیشـین بلکـه از فرهنگذاتي بازانديشي مدرنیت است، انقطاعي را نه

 (.311: 1141)گیدنز، « آوردبار ميديگر به

كنـد. پايه پیشـنهاد ميبنابراين اين مقاله، مفهوم سومي را تحت عنوان حکمراني فرهنگ

 د دارد و خـودیـتأك ياز مکتـب مطالعـات فرهنگـ يگذارن فاصلهيه بر ايپافرهنگ يحکمران

بـر مبتني تحقـق اصـول يبـرا يابعاد اجتماع يدر تمام يزيرو برنامه ياستگذاریسمعناي به

 ،يشناسـيهسـتــ  يت بنـا بـر خاسـتگاه معرفتـیـن مرجعيـا اسـت. اریفرهنگ مطلوب مع

 يسـازف و شـاخصيـقابـل تعر مورد اسـتناد، ينظر يالگو ـ يشناسو معرفت يشناسانسان

بـر اسـاس  را شاریـمع يمبـان ،يذاتـاً فرهنگـ يحکـومتعنوان بـه زین يانقالب اسالم است.

ار انقـالب یـفرهنـگ مطلـوب مع»نجـا يف كرده اسـت كـه در ايتعر يعیاسالم ش هايآموزه

  د.شوميده ینام« ياسالم

بايد اواًل اصول  ـ ستۀ سخت آن فرهنگي استكه هـ رو نظام جمهوري اسالمي ايران ازاين

گذاري كند و ثانیًا سیاستگذاري و و مباني خود را در مقابل ادبیات رايج جهاني تبیین و فاصله

فرهنگ مطلوب معیار انقالب اسالمي طراحي، بر مبتني ريزي براي تحقق اهداف خود رابرنامه
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 ،هاي اجتماعيلوب معیار، اصل و تمامي حوزهريزي و اجرا كند. از اين منظر، فرهنگ مطبرنامه

بر اساس  روند.ميشمار انداز فرهنگي بهعنوان پیوستي كاركردي براي تحقق چشمفرع آن و به

 خدمات ۀو ارائ نیقوان يو اجرا جاديدولت در ا ييتوانامعناي پايه بهاين نگاه، حکمراني فرهنگ

 ـ در اينجا فرهنگ انقالب اسالميـ طلوب معیار با محوريت فرهنگ م (1،3111فوكويامار.ک: )

بر فرهنگ و براي فرهنگ است. بنابراين ضرورت دارد به طراحي الگوي سیاستگذاري مبتني

فرض فرهنگ معیار انقالب اسالمي استوار شده در اين مقاله بر پیشپرداخته شود. الگوي ارائه

معناي تبديل فرهنگ مطلوب معیار هب« دينمرجعیت عرفي »كه نخست دارد و الزاماتي است 

رويکرد رفاه به »به سمت « محوررويکرد رفاه»حركت از  اينکه به فرهنگ مطلوب عرفي و دوم

عنوان غايت مطلوب حکومت ديني است. اين دو مؤلفه، دو بال مفهومي مدل به« قید سعادت

طراحي »رويکرد توان انتظار داشت پايه است و پس از پذيرش آنها، ميحکمراني فرهنگ

بر مبتني پايهجاي نگاهي پیوستي به عرصۀ فرهنگ، در نظام حکمراني فرهنگبه« فرهنگي

ين تفاوتي كه اين ترمهماصالت دادن به فرهنگ مطلوب معیار انقالب اسالمي محقق شود. 

مهندسي فرهنگي  ۀتبع آن نقش رويکرد با وضعیت موجود شوراي عالي انقالب فرهنگي و به

مهندسي فرهنگي و همچنین نقد ساختار  ۀتفصیل در بخش مرور مفهومي نقشو به ـدارد 

بخشي به فرهنگ مطلوب عرفي در كنار فرهنگ مطلوب رسمیت ،نخست ـ شورا طرح شد

نگارانه و پیوستي به تغییر رويکرد حکمراني انقالب اسالمي از نگاه پیوست ،معیار است و دوم

 ويکرد طراحي فرهنگي است. فرهنگ و جايگزيني آن با ر ۀعرص

                                                        

1. Fukuyama. 
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 هيپافرهنگ يحکمران ةعناصر سازند .9شکل 

 هيپافرهنگ يالزامات حکمران. 6ـ2

 هيپافرهنگ يدر حکمران ياستگذاريس ةياصول پا .4ـ1ـ1

 هايمبناي فرهنگ معیـار انقـالب اسـالمي از مسـیري میـان سیاسـت سیاستگذاري بر

ين تـرمهمگـذرد. مي« تعـالي و سـعادت»بـر مبتني هايو سیاست« و رفاهتوسعه »بر مبتني

 بنیانگـذار انقـالب اسـالمي، امـام خمینـي ۀاين مدعا، رويکردي است كه در انديشـ يمبنا

 مشهود است: 

خـدا  يایـاول يو بـرا ایانب يو برا ونیروحان يبرا استیعرض كنم كه س ديبا

كـه اينهـا  ياسـتیاش بـا سرند، دامنـهكه آنها دا ياستیلکن س است،  يحقّ

 اسـتیبشود كه س دایهم پ يفرد کيكه  میدارند فرق دارد. ما اگر فرض كن

 کيـ ،يک حکـومتيـفاسدش،  يطانیش يرا اجرا كند، نه به آن معنا حیصح

كنـد و بـه خیـر و  را هـم اجـرا حیصح استیس يدولت کي ،يجمهورسیرئ

د از سیاسـتي اسـت كـه بـراي انبیـا صالح ملت باشد، اين سیاست يک بعـ

است و براي اولیا و حاال براي علمـاي اسـالم. انسـان يـک بعـد نـدارد،  بوده

ندارد، انسان فقـط يـک حیـواني نیسـت كـه خـوردن و  جامعه هم يک بعد

هـاي صـحیح هاي شیطاني و سیاسـتسیاست خوراک همۀ شئون او باشد. 

بـرد و آن بعـد راه مي كنـد ود هـدايت مياگر هم باشد امّـت را در يـک بعـ
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از  مادي است و اين سیاسـت يـک جـزء ناقصـي ،حیواني است. بعد اجتماع

سیاسـت ايـن  سیاستي است كه در اسالم براي انبیا و براي اولیا ثابت است...

اســت كــه جامعــه را هــدايت كنــد و راه ببــرد، تمــام مصــالح جامعــه را در 

ابعاد انسان و جامعـه را در نظـر بگیـرد، و اينهـا را هـدايت  بگیرد و تمام نظر

چیزي كه صالحشان هسـت، صـالح ملـت هسـت، صـالح  كند به طرف آن

سیاستشـان  آنهـايي كـه فاسـدند،  انبیاسـت... افراد هست و اين مختص به

بـاز سیاسـتي اسـت  ،برنـدسیاست شیطاني است. آنهايي كه صحیح راه مي

به مرتبۀ حیوانیت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حیثیـاتي  راجع كه

هم اين عـالم را و هـم آن عـالم  برند. لکن انبیا،هست راه مي كه در اين عالم

كنند. مردم را بـه ايـن راه و ـ اينها هدايت مي راـ و اينجا راه است براي آنجا

اينهـا آنهـا را بـه آن صـالح  اسـت. آنچه كه صالح ملت است، صالح جامعه

آخـري كـه انسـان  كنند. و صالح مادي و معنوي از مرتبۀ اوّل تـادعوت مي

 (.  911ـ ،1178 :911)امام خمیني« مراتب كمال دارد

مثابـۀ به ف رفاهيتعر»کرد يرو ينيگزيجا مطلوب، ياستگذاریس يانداز الگون چشميبنابرا 

« ت مطلوب جامعـهيغامثابۀ به د به سعادتیق رفاه مقتحق»کرد يبا رو« ت مطلوب جامعهيغا

ت و فرهنـگ يـزبخش هويو تمـا يدیـت نقاط كليتقوبر مبتني دين الگو باين ایهمچن است.

معناي بـه د كردن رفـاه بـه سـعادتینجا مقيدر ا شود. يطراح يار انقالب اسالمیمطلوب مع

ر یبـه رفـاه در مسـ ضـرورت توجـهمعناي بـه سـت بلکـهیمحدود شدن رفـاه بـه سـعادت ن

 رونيـو ازا رودشـمار مـيبه سـعادت يبرا يرفاه ابزار ن نگاه،يدر ا جامعه است. يسعادتمند

 ،د ضمن التزام به سـعادت در جامعـهيرفاه باحال درعین قابل اجتناب است.غیر ک ضرورتي

د با آن ف شود و در تضايد در انطباق با سعادت تعريز بایآن ن هاين شاخصيو بنابرا يریگیپ

  (.111ـ194 :1149 ،يدرلو و نوروزینباشد )ق

ت یـحاكم در جامعـه، يار انقـالب اسـالمیتحقق فرهنگ مطلوب مع يبرا گر،يد ياز سو

نـده و يدر مـورد اهـداف آ يریـگمیتصم يآگاهانه در راستا يندين و فرایمع ييازمند الگوین

ار انقـالب یـانداز فرهنـگ معشمبا چ يزيرو برنامه ياستگذاریس به آنهاست. يابیل دستيوسا

و در  يتمدن غربــ  يار جهانیبا مختصات فرهنگ مطلوب مع يطیكه محاط در مح ياسالم
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 عـام آن يدر معناـ زا فرهنگ درونبر مبتني زید خود نيبا است، ـ يفرهنگ يکپارچگيحال 

 يلـیتخ و يذهن يدر حد مفهوم تنهاه يپافرهنگ يحکمران صورت،نياغیر در شود. يطراح ـ

را درخصــوص « سوسیالیســم تخیلــي»گونــه كــه مــاركس اصــطالح آن خواهــد مانــد. يبــاق

 سوسیالیسم پیش از خود و به دلیل شدت نظري و دور از میـدان عمـل بـودن آراي ايشـان

   گرفته است.كار به

معناي ايجـاد كه پیش از ايـن نیـز گفتـه شـد، سیاسـتگذاري فرهنگـي بـه گونههمان

ت از فرهنگ موجود جامعه به سمت فرهنگ مطلـوب اسـت. درواقـع چارچوبي براي حرك

نگـر فرهنگي در دو سطح مکمل قابل طرح است. سطح نخست، سـطح كالن سیاستگذاري

هاي مختلف جامعه شامل اقدامات فرهنگي سیاستگذاري كه به برقراري پیوند میان بخش

در  سیاسـتگذاريدازد. پـراقتصادي، سیاسي و اجتماعي مي هايحوزهساير  هاياستیسو 

عمومي جامعه است. سطح دوم كـه اشـاره بـه سیاسـتگذاري  ۀاين معنا، در راستاي توسع

است. اين دو  ـ معناي خاص آنبهـ فرهنگ  سیاستگذاريفرهنگي خردنگر دارد در معناي 

و مکمـل يکديگرنـد )همـايون و جعفـري هفتخـاني،  ،الزم و ملزوم سیاستگذاريشکل از 

 (. 19ـ  9 :1187

ل یـاست كـه بـه دل يمفهوم ۀجامع ينیفرهنگ عمعناي به فرهنگ موجود ،میانن يدر ا

استگذاران و یاما آنچه ممکن است س باشدمي يقابل مشاهده و بررس بودن، ين و انضمامیتع

آنچـه  است.« فرهنگ مطلوب» يستیچ مواجه كند، يشناخت را با چالشِ هااستیان سيمجر

 اسـت. يدو پرسش اصل كند،رو ميي روبههنگ مطلوب را با دشوارفر يسازشاخص ،جانيدر ا

است؟ و دوم آنکـه فرهنـگ مطلـوب در ي مدنظر فرهنگ مطلوب از منظر چه كسان ،نخست

در  يد توجـه داشـت كنشـگران اجتمـاعيـبا د؟شـوميف يتعر يو اجتماع يخيچه بستر تار

م و یمسـتقصـورت به خيردر طـول تـا يهمگـ م،مـرد عامـۀ واعم از نخبگـان  يرانيجامعۀ ا

ن يـا انـد.مدرن در دو قالب تعامل و تقابـل مواجـه شـده يایم با تمدن غرب و دنیرمستقیغ

  است: ن كنشگران داشتهيبر ا يمواجهه دو اثر جانب

آثـار معناي بـه از تعامـل و تقابـل بـا فرهنـگ مـدرن؛ يناشـ يرات فرهنگییتجربۀ تغ. 1

   ؛شهروندان يدگو سبک زن تيبر هو يفرهنگ غرب میمستق

مولد فرهنـگ در مواجهـه بـا  يحاكم بر مراجع سنت هايدر حوزۀ نهاد يتأخر فرهنگ. 3
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 .(يهنجاريهنجارساز )ب هايدر نظام ياختالل و آشفتگمعناي به ؛يرات اجتماعییتغ

ر ییـن تغيا گفته شد، ياز در قالب طرح مسئلۀ جامعۀ دوقلهین نيش از ایكه پ گونههمان

 يشـتریق بیكه در گذشته تطب ين شده كه فرهنگ مطلوب عرفيمنجر به ا ينگو تأخر فره

 شـکل گرفتـه بـود، 97مي انقالب مرد ،اساسن یداشت و بر هم يانقالب اسالم هايبا ارزش

 يجـد ين امـر بـه چالشـیرد و همـیفاصله گ يار انقالب اسالمیبه مرور زمان از فرهنگ مع

  شده است.تبديل ن رايامروز ا يفرهنگ ياستگذاریس يش رویپ

اگـر  ن اشاره شد،يش از ایپ يرانيجامعۀ ا هايمسئلهكه در باب كالن يبا توجه به مقدمات

د با در نظـر يبا است بپردازد،ین سيه به تدويپافرهنگ يحکمران ياستگذار بخواهد با الگویس

ن امـر يـه ابـ از آن، يناش يهنجاريببعضاً  و يو ناهنجار ير و تأخر فرهنگییگرفتن متن تغ

 اسـت و فرهنـگ،یس اعـم از اقتصـاد، ياجتمـاع هايحوزه همۀد در يبا در كنار آن، بپردازد.

 الملـل،نیاوالً مسائل امروز كشور در بسـتر بـچراكه  ف كند؛يتعر يانداز خود را فرهنگچشم

 لیـبـه دل يرانـياً جامعـۀ ایـاست و ثان يفرهنگ هايکرديروبر مبتني اي يفرهنگ ينوعاً مسائل

( دچـار يچه در سطح فرهنگ موجود و چه در فهم مطلوب خود )مطلوب عرفي تأخر فرهنگ

 ياستن در هر حـوزهيچگونه ز امروزش، ۀار شده و اساساً مسئلیفاصله و شکاف با فرهنگ مع

ر رفتار مردم یین تغيبنابرا است. يا همان سبک زندگيت يهو يرونینمود بمعناي بهاست كه 

ت یشان از وضـعيت ایر ذهنییو چه در سطح تغ يت موجود فرهنگیعر وضییچه در سطح تغ

اسـتگذار در یس د.روشمار ميي بهفرهنگ ياستگذاریانداز سن چشميترياصل (،يمطلوب )عرف

   ست:روي روبهنجا با دو چالش اصليا

جاي بـه اریـفرهنـگ مطلـوب مع ينيگزيجـا يمناسب برا يزيرو برنامه ياستگذاریس. 1

 ؛يعرف فرهنگ مطلوب

ت یت موجـود بـه وضـعیحركـت از وضـع يمناسـب بـرا يزيـرو برنامه ياستگذاریس. 3

  ار.یمطلوب مع

رود، نشـانگر ضـرورت شـمار مـياين دو چالش كـه درواقـع يکـي مقدمـۀ ديگـري به

فرهنگ انقالب اسالمي با سیاستگذاري عرفي اسـت. بـه بر مبتني هماهنگي سیاستگذاري

، تبديل آن به عـرف باشنددنبال فرهنگ مطلوب معیار دولتي بهديگر، اگر كارگزاران بیان 

چراكه مردم رفتار خود را متناسب بـا  ؛جامعه يک ضرورت غیرقابل انکار براي ايشان است
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و پس از گذر از ايـن  ـ رويکرد ارزشي كارگزارانبر اساس  نه لزوماًـ كنند عرف تنظیم مي

ي مطلـوب مـدنظر خـود، انتظـار اثرگـذاري توان بـراي ايجـاد تغییـرات رفتـارمرحله، مي

تحول فرهنگي با الهام از نـزول تـدريجي قـرآن، بر اساس  سیاستي بر جامعه داشته باشد.

هايي كه در اجتمـاع ها و تهديدفرصت ، وعرضۀ آيات قرآن به تناسب آمادگي روحي مردم

بـا  ـ لوب معیاردر اينجا فرهنگ مطـ وجود داشته صورت گرفته است. بنابراين پیام قرآن 

مطـرح شـده اسـت. درواقـع  ـ در اينجا عرف جامعهـ در نظر گرفتن آمادگي روحي مردم 

شود، فهم معارف قرآني، پذيرش مـردم تدريج بر مردم تالوت ميآيات در طول زمان و به»

نسبت به فرهنگ قرآن و اثرگذاري قرآن بر مردم در بعد فکري، روحي و عملـي، بیشـتر و 

هـا و مقـررات و نهادينـه پذيري و درونـي كـردن آن بینشگیرد و فرهنگيبهتر صورت م

( از ايـن منظـر، ابتـدا 98 :1188پور، )بهجت «يابد.خوبي تحقق ميشدن آن در جامعه به

جامعه شود و جامعه بايد به بلوغ الزم براي درک معروف « عرف»تبديل به « معروف»بايد 

ترين مـانع بـر صورت، مردم تبديل به بزرگیراين)فرهنگ مطلوب معیار( دست يابد. در غ

 سر راه تحقق سیاست خواهند شد. 

سازي عرف جامعه با فرهنگ معیـار ضرورت متناسب»بندي، توجه به دو مؤلفۀ به عنوان جمع

گاه سیاسـتگذاري فرهنگـي در جامعـۀ عمالً تکیه« تحقق رفاه به قید سعادت»و « انقالب اسالمي

هاي پـیش دهندۀ چالش، تنها افزايشقله توجهي به هررود كه بيشمار ميان بهاي امروز ايردوقله

 سرآغاز تغییر مسیر سیاستگذاري فرهنگي خواهد بود.  ،روي نظام و توجه به آن

 هيپافرهنگ يدر حکمران يکالن مل يزيربرنامه يفرهنگ يطراح. 4ـ1ـ2

 همۀبندي ست كه جمعپايه عماًل جايگاهي اطراحي فرهنگي در حکمراني فرهنگ

 پايه،يابد. الگوي حکمراني فرهنگنکات ساختاري و سیاستي يادشده در آن ظهور مي

فرهنگ و بر مبتني ريزيالگوي برنامهبر اساس  بر آن تأكید شد، بايد تركه پیش گونههمان

ا و ريزي در اين نظام پیش از عملیات، حین اجربراي فرهنگ صورت پذيرد. بنابراين برنامه

پذيرد. در طراحي فرهنگ صورت ميبر مبتني پس از آن در مرحلۀ ارزيابي، همگي

انداز فرهنگي است. فرهنگي، نظام حکمراني برآمده از فرهنگ و در راستاي تحقق چشم

هاي موجود حاكم بر توان تفاوت اين الگوي مطلوب با رويکردهمین نکته را مي
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شود نگاري تأكید ميديگر، در تبیین الگوي پیوستبیان نگاري فرهنگي دانست. به پیوست

برندگي نسبت ها و پیشدنبال بازدارندگي نسبت به آثار مخرب ناشي از اجراي طرحكه به

اول از خسارات احتمالي  ۀدر مرحلبنابراين هاست. ثار مثبت ناشي از اجراي طرحآ

ه از فرهنگ خودي را هاي سازگار و برخاستدوم راهبرد ۀكند و در مرحلجلوگیري مي

 (. 331ـ333: 1141كند )رضايي، پیشرفت، جاري و ساري مي ۀطراحي و در برنام

نگاري فرهنگي و رويکرد نخست كه كاماًل مبین نگاه پیوستي يادشده به پیوست

دارد كه در قالب الگوي اشاره هايي نهايت به راهبرددراجتماعي است و رويکرد دوم نیز 

 ـ هاي فنيشوند و در كنار ساير راهبردهنگ خودي استخراج ميپیشرفت از درون فر

هاي عمراني، هاي دولتي در بخشهاي مأموريتي سازمانكه تمامي حوزه تخصصي

اندازي براي تحقق چشمبعضاً  و حتي شودخدماتي، مالي، فناوري اطالعات و... را شامل مي

الگوي طراحي فرهنگي مطلوب مقاله، اين كه در شوند. درحاليبرده ميكار به غیرفرهنگي

اي انداز نظام حکمراني در تمامي ابعاد، برآمده از فرهنگ و براي تحقق جامعهاساسًا چشم

 ـ هاي فنياست كه زيست متناسب با سبک زيست مؤمنانه دارد و پس از آن، پیوست

 خواهد شد.انداز فرهنگي نگاشته هايي الزم براي تحقق اين چشمتخصصي در قالب راهبرد

انداز فرهنگي، ضرورت پیشیني براي هر اقدامي در سطح حاكمیت تدوين چشمبنابراين 

ساالرانه بايد مأموريت خود را اواًل با نگاه فرهنگي تعريف و ديگر، نظام ديوانبیان است. به 

تخصصي طراحي كند. ضرورت دارد در  ـ هاي فنيبراي طراحي فرهنگي خود، پیوست

ها بر مبناي الزامات فرهنگي و با در نظر گرفتن خطوط قرمز فعالیتهمۀ ز حین عملیات نی

هاي ها مجددًا بايد به تهیۀ پیوستفرهنگ معیار طراحي و اجرا شوند. همچنین سازمان

نگاري نیز اين پیوست گفتني استتخصصي خود بپردازند.  ـ فرهنگي براي مأموريت فني

هاي فرهنگي و گرفته بر حوزهب اقدامات صورتبراي كنترل عوارض ناخواسته و نامطلو

بناست كه  )وضع موجود( گیرد، با اين تفاوت كه در حال حاضراجتماعي صورت مي

نگاري فرهنگي بدون وجود طراحي فرهنگي انجام شود. چنین نگاهي با منطق پیوست

ه همین هدف كاهش عوارض ناشي از اقدامات است البتدنبال به گرايانه، تنهاتوسعه مطلقاً 

شود. اما در وضعیت اي ديدن و عدم پايبندي به انجام آن محقق نمينیز به دلیل حاشیه
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تخصصي  ـ هاي فنيپايه و ثانیًا با تدوين پیوستصورت فرهنگمطلوب، طراحي اواًل به

 هاي فنيگیرد. در گام بعد، پیوست فرهنگي براي كاهش آثار و عوارض پیوستصورت مي

نگاري فرهنگي پیوست»توان آن را تر ميدقیقبیان شود. به ن ميتخصصي تدوي ـ

بستن كار به نامید. در اين مرحله ضمن رعايت الزامات و« تخصصي ـ هاي فنيپیوست

و  هاشوند. همچنین ضرورت دارد حین اجراي پروژهها عملیاتي ميپیوست فرهنگي، پروژه

پايش و رصد كه توسط ساختار جديد  امِ هاي عملیاتي در قالب يک نظ، برنامهپس از آن

 گیرند. اند، مورد نظارت و ارزيابي قرار ميسیاستگذاري فرهنگي طراحي شده

 «يفرهنگ يطراح»ند يفرا .3شکل 

  ر است:يبه شرح ز يفرهنگ يالزامات تحقق طراح

 سـاختار،ام( شـامل عـ يمعنـا)بـه يت فرهنگـيريمـد هاينـديو اصـالح فرآ يبازنگر. 1

   ؛مشترک هايو ارزش يۀ انسانيسرما ،هاسبک ،هامهارت ،هاستمیس ،هاراهبرد
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ق فرهنـگ و يـاز طر يزيـرنظـام برنامـه يت بـرايـجاد و اسـتقرار مركزيا ،يسامانده. 3

   آن شامل: هاينديفرآ

 اتیـو انسـجام در عمل يگـذارهـدف قیتـدقمنظور بـه يملـ بانیاسـناد پشـت نيتدو 

 ؛يزيرنامهو بر

 هاي مديريت دولتي در راسـتاي اصـالح الگـوي سـبک زنـدگي و طراحي ساختار و الگو

تخصصـي  ـ هاي فنيهاي عملیاتي در قالب پیوستزا و تدوين الزامات طرحهويت درون

 ؛عمراني، شهرسازي، خدماتي و... ،اقتصادي، سیاسي

 ؛در راستاي رويکرد فرهنگي هاها و فرصتطراحي نظام پايش فرهنگي براي شناسايي آسیب 

 ؛يکرد فرهنگيرو يآن در راستا يابيارز هاين شاخصییو تع ياتیعمل يزيربودجه 

 ؛يکرد فرهنگيرو يه در راستایق و تنبيعملکرد و نظام تشو يابينظام ارز يطراح 

 ؛يکرد فرهنگيرو يدر راستا يریو بازخوردگ ينظام اثرسنج يطراح 

 هاينـديهمزمـان بـا اصـالح فرآ ت،يـفور يدارا يـيرااج هايرساختيز ياصالح برخ. 1

   فرهنگ.بر مبتني يزيرجاد نظام برنامهيو ا يت فرهنگيريمد

 يفرهنگ ينگاروستيپجاي ي بهفرهنگ يمدل طراح ينيجانش يبرا يمثال. 3ـ1

در  يفرهنگـ يطراحـ يه و نسبیت موجود و تحقق اولیخروج از وضع ين قدم براینخست

كشـور  ياتوسعه هاياتیب طرح و برنامه عملياصالح مدل ارائه و تصو ر،كشو ينظام حکمران

 يف حکمرانـيـل عـدم تعریـكشور تا به امروز بـه دل ييد توجه داشت كه نظام اجرايبا است.

 ،ياقـدامات خـود در ابعـاد گونـاگون اقتصـاد يتخصصـ ـ يفن يبه طراح تنها ه،يپافرهنگ

در  در حـال حاضـر، نمونـه عنـوانبـه ه اسـت.خاص آن پرداختمعناي ي بهو فرهنگ ياسیس

بر اسـاس  يمجاز يتحقق فضا» فرهنگ، هايربخشياز ز يکعنوان يي بهمجاز يعرصۀ فضا

ران يـسـالۀ ابیسـتانـداز چشم يدر راستا يهدف عنوانبه «يرانيا ـ ياسالم يواال هايارزش

« يرانـيا ـ ياسالم يالوا هايارزش»آن بر  يد بر ابتنایمطرح است كه با وجود تأك ياسالم

نشـانۀ آشـکار  دا كرده اسـت.یغلبه پ يفرهنگ يبر طراح يفن هايرساختيت تحقق زينهادر

و  يمهندسـ هـايکردياطالعـات بـا رو يوزارت ارتباطات و فناور يگريتول کرد،ين رويغلبۀ ا

 يطراحـ گـر،يدبیـان بـه  ن هدف است.يبه ا يابیدست يبرا يفن هايدغدغه يدر راستا تنها

 يفضـا يو انسـان يارتبـاط ،ييمحتوا ،يابعاد فرهنگ همۀبر  يرساخت فنيجاد زيو ا يمهندس
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ت یكه مسـئول يمجاز يفضا يعال يمانند شورا يت ساختارينهادردا كرده و یغلبه پ يمجاز

ن مشـکل يـاوالً بـا ا را دارد، يمجاز يفضاحوزۀ  در يو هماهنگ يریگمیتصم ،ياستگذاریس

امکان نظارت  ،يو قانون يل ضعف نظارتیاً به دلیخود مواجه است و ثان کیدر ساختار بروكرات

ن وزارت يبنـابرا اسـتگذار نخواهـد داشـت.یگاه نهـاد فرادسـت و سيت را در جاين مأموريبر ا

 ،يک ابعـاد گونـاگون اقتصـادیـو با تفک يو فن يبا نگاه مهندس ي اطالعاتفناور ارتباطات و

ت بـا خـوانش يـن مأموريـا ياقدام به اجـرا اطالعات، يدر قالب شبکۀ مل يو فرهنگ ياسیس

ن يـدر ا هار دسـتگاهيو سـاخانـه وزارت ي ايـنف قـانونیو تکـال يگذارهدف خود كرده است.

   ر است:يخصوص به شرح ز

 هدف 1

سط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوري ب

وري در اطالعات، سواد اطالعاتي و افزايش بهره

 تماعي و فرهنگيهاي اقتصادي، اجحوزه

3 
تکالیف وزارت ارتباطات و 

 فناوري اطالعات

پنجم  ۀقانون برنام 91 ۀبر اساس بند الف از ماد

و مراكز  ملي اطالعات ۀشبک ۀتوسعه، ايجاد و توسع

داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت  ۀداد

موازين شرعي و امنیتي و با استفاده از توان و ظرفیت 

اي عمومي غیردولتي، خصوصي و تعاوني، هبخش

سطح  ۀنامتوافقبر مبتني امکان دسترسي پرسرعت

خدمات مورد نظر است. در اين زمینه سه شاخص 

مردم  11۴ها و وكاراصلي عبارت از اتصال كلیه كسب

دوم در  ۀو اينترنت، كسب رتب ملي اطالعات ۀشبک به

 صنعت 3۴هاي فاوا در منطقه و سهم كلیه شاخص

  .فناوري اطالعات از تولید ناخالص داخلي است

1 

هاي دستگاه گريد فیتکال

بند ب از بر اساس  يياجرا

 ۀقانون برنام 91 ۀماد

 پنجم توسعه

ملي اطالعات، توسعه و تکمیل  ۀاتصال به شبک 

گذاري رايگان هاي اطالعاتي، تبادل و به اشتراکپايگاه

 ئۀالمات و ارااطالعات و تأمین امنیت آن، انجام استع

 خدمات الکترونیکي بر بستر آن

 يعال ي)شورا پنجم توسعه فبرنام 89 ةاطالعات در ماد يمل فات موضوع شبکيکل .8جدول 

 اطالعات( يخچف شبکف مليتار ،يمجاز يفضا
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ترين دسترسي سالم و گذاري فرهنگي بايستي ايجاد وسیعدر حوزۀ فضاي مجازي، هدف

امن به فناوري اطالعات براي توسعۀ دانش و محتواي فرهنگي متناسب بـا فرهنـگ مطلـوب 

گـذاري موجـود هـاي آن بـا هدفمعیار انقالب اسالمي تعريف شود كـه در ادامـه بـه تفاوت

 پرداخته شده است.

تحقـق اهـداف  يبـرا يبسـترعنوان ي بـهرسـاخت فنـيجـاد زيد ايباكه درحالي نيبنابرا

ن يـا گـر،يدبیـان بـه  بـدل شـده اسـت. يخود به هـدف اصـل گرفته شود، در نظر يفرهنگ

خاص آن و بـا معناي ي بهو فرهنگ ياسیس ،يابعاد اقتصاد میان يکیتفک يرساخت با نگاهيز

 گفتنـي اسـتساالرانه، بدون در نظر گرفتن الزامات فرهنگي ايجاد خواهد شد. رويکردي فن

 يگـردد و بخشـيو آثار آن بـازم ياالمر فناوربه نفس يرفرهنگیغ ين خروجياز ا يكه بخش

فـن و تخصـص بـر اسـاس  مربوط است كه صـرفاً يمتخصصان فن يکرد مهندسيبه رو گريد

 كننـد.مـيو اقـدام  يریـگمیتصـم ،هـاطرح ياجرادرخصوص  يار غربیبرآمده از فرهنگ مع

ز مشاهده شده كـه ینست بلکه در قامت تجربه یدور از ذهن نتنها نه ن امکانيكه ااي گونهبه

در  يفـا كنـد و منجـر بـه كژكـاركرديار ایعکس فرهنگ مع يكاركرد جادشده،يرساخت ايز

   حوزۀ فرهنگ جامعه شود.

نتـايج تأكیـد شـود كـه در  بايـدنیز  هنگاري اين حوزدرخصوص وضعیت موجود پیوست

دشناسـي، شناسي، پیامشناسي، موضوعشامل زمینهنگاري الگوي تیپ پیوست ،دست آمدهبه

كامل پیروي نشده اسـت، طور در اغلب موارد بهگزيني، پیامدسنجي و راهکارشناسي شاخص

خبرگي اشـخاص  هاياي و اخذ نظرمتکي بر مطالعات كتابخانه بلکه روش تحقیق آنها عمدتاً

 نامیـد «اننظرصاحب گردآوري ارتکازي آراي»توان آن را روش نفع بوده است كه ميغیرذي

مهندسـي  ۀالگوي مطلوب نقشـبر اساس  حتيانفعالي با فرهنگ  ۀمواجهنوعي  كه در عمل،

بـا رويکـرد پیشـیني و محـدود  مطلقـاً ههاي اين حوزنگاريفرهنگي است. همچنین پیوست

الهـي و كرمر.ک: ها صورت گرفته است )جهت آگاهي و پیشگیري از خسارات احتمالي پروژه

(. 1144همکاران، 

كشور به اصالح  يزيرضرورت دارد تا نظام برنامه گفته،شیقدمات پن ميبا توجه به ا

ف بودجه يات و تعریش از عملیپ ،يهیتوج هايدر قالب طرح ياتیعمل هايوۀ ارائۀ برنامهیش

ف و يتعر ياهداف فرهنگ دولت، يتخصص ـ يفن هايتيمأمور ين معنا كه برايبد ملزم شود.
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 ن شود.ییتب يتخصص ـ يفن يتيمأمور هايدر حوزهن اهداف يتحقق ا هايریمس پس از آن،

سالم و  ين دسترسيترعیجاد وسيا»هدف  عنوان نمونهبه يستيبا ادشده،يدر همان مثال 

متناسب با فرهنگ مطلوب  يفرهنگ يتوسعۀ دانش و محتوا ياطالعات برا يامن به فناور

 يواال هايارزشاساس  بر يمجاز يتحقق فضا»انداز ن چشميگزيجا« يار انقالب اسالمیمع

  ن هدف:يدر ا شود.« يرانيا ـ ياسالم

 يت فنـاوریـسـالمت و امن»ست بلکه ی( هدف نيمجاز ي)فضا يرساخت فنيتحقق ز. 1

 1است. يمسئلۀ اصل ،يفرهنگ يامؤلفهعنوان به «اطالعات

قابـل  زیـن يمجاز يحال حاضر فضا ياستگذاریدر س ریمس نيا يگونه كه نمودهاهمان

 1911مصـوب  يمجـاز يدر فضـا ياسالم يجمهور يانداز سند راهبردو در چشم مشاهده

 است. قرار گرفتهمورد توجه  زین

ن يـرد اما بـه ایگمي فرهنگ شکلبر مبتني يرساخت فنيز زیکرد نين رويهرچند در ا. 3

ن معنـا كـه يبـد رد.یـگمـيصـورت « فرهنگ يو برا يمبتن» يزيرشود و برنامهنميبسنده 

« يار انقـالب اسـالمیـمتناسـب بـا فرهنـگ مطلـوب مع يفرهنگـ يدانش و محتواتوسعۀ »

  د.شوميدر هدف موجود « يرانيا ـ ياسالم يواال هايبر اساس ارزش»ن يگزيجا

 يتراز وزارت ارتباطات و فناورز همین هار نهاديسايادشده به فضاي مجازي،  در نگاه

مطلوب  يد محتواینظام تول»ر مانند گيد يتخصص ـ يفن هايوستیپ ياطالعات به طراح

و  ينظام ادار يارتقا» ،«يمجاز يدر فضا يسازوكار نظام آموزش» ،«يمجاز يفضا يبرا

  پردازند.مي ...و« يمجاز يدر فضا يع انسانبمنا

گيريبندي و نتيجهجمع. 5

معناي تغییر رويکرد كالن حاكم بر به« پايهحکمراني فرهنگ»اتخاذ رويکرد 

حکمراني ايران اسالمي برآمده  بايدكه بدين معناست اري كشور است. اين نگاه سیاستگذ

انداز فرهنگي طراحي شود. در حال حاضر نظام حکمراني از فرهنگ و براي تحقق چشم

پايه بايد از دو منظر بازنگري شود؛ نخست در متن كشور براي تحقق حکمراني فرهنگ

آرماني كه صرفاً فرهنگِ مطلوبِ معیارِ  رويکرد فرهنگي غالب كشور درخصوص فرهنگ
                                                        

انداز سـند قابل مشاهده و در چشم زین يمجاز يفضا كنوني يگذاراستیدر س ریمس نيا يگونه كه نمودهاهمان .1

 .تاس قرار گرفتهمورد توجه  زین 1911مصوب  يمجاز يدر فضا ياسالم يجمهور يراهبرد
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فرهنگ مطلوب عرفي ناديده گرفته شده گونه ايندهد و ها را مبنا قرار ميبرآمده از ارزش

است. در نظر گرفتن فرهنگ مطلوب عرفي نخستین بازنگري جدي در وضعیت موجود 

ه مبناي سند كـ نگارانه به فرهنگ بايستي از رويکرد پیوست ،حکمراني كشور است. دوم

گذر كرد و به سمت رويکرد طراحي فرهنگي حركت كرد.  ـ مهندسي فرهنگي است ۀنقش

ـ مهندسي فرهنگي در هر دو رويکرد غالب خود در میدان  ۀدر وضعیت موجود، نقش

هاي تخصصي و رويکرد طراحي راهبرد ـ هاي فنيرويکرد بازدارندگي عوارض مخرب پروژه

نهايت عوارض فرهنگي و اجتماعي در ـ پیشرفت ۀبرنام برخاسته از فرهنگ خودي در

تخصصي را مدنظر قرار داده است و يا فرهنگ خودي براي طراحي  ـ هاي فنيپروژه

اند اما اساساً بسته شدهكار به پیشرفت ۀشود كه در برنامبرده ميكار به هاييراهبرد

بک زندگي اسالمي، اي متناسب با ساندازي فرهنگي براي تحقق جامعهطراحي چشم

مبناي عمل نیست.

حکمراني و همچنین  ۀاي اين شیوشد ذيل اين مفهوم، اصول پايهسعي در اين مجال، 

ارائه شود. تحقق رويکرد مطلوب در « پیوست فرهنگي»جاي به« طراحي فرهنگي»مفهوم 

عرصۀ سیاستگذاري مستلزم مجموعه اقـداماتي در زمینـۀ نظـام بروكراتیـک و سـاختاري 

رسد مدت و بلندمدت قابل دستیابي است. با وجود اين، به نظر ميمیانكشور است كه در 

نخستین گام براي خروج از وضعیت موجود و تحقق اولیـه و نسـبي طراحـي فرهنگـي در 

اي هـاي توسـعهعملیات ۀمدل ارائه و تصويب طرح و برنامـ»نظام حکمراني كشور، اصالح 

 است. « كشور

هاي عملیاتي در قالب ريزي كشور به اصالح شیوۀ ارائۀ برنامهام برنامهضرورت دارد تا نظ

هاي توجیهي، پیش از عملیات و تعريف بودجه ملزم شود. بدين معنا كه براي طرح

هاي تحقق اين اهداف تخصصي دولت، اهداف فرهنگي تعريف و مسیر ـ هاي فنيمأموريت

  .تخصصي تبیین شود ـ هاي مأموريتي فنيدر حوزه

 يمبنـاعنوان بـه كـالن يل فقـدان اهـداف فرهنگـیه به دلین گام اولياست كه ا يهيبد

گـر لیگـر و تسـهين امکان دخل و تصرف دولت در نقـش تصـدیو همچن يفرهنگ يطراح

 هايبیز از آسـیپره يو برا رودشمار ميبه موقت ياقدام ،ياستگذاریدر حوزۀ س هاتيمأمور

 يفقدان تناسب اهداف فرهنگـ كشور، يكالن فرهنگ يریگفقدان جهت همچون آن ياحتمال

ت يريمـد يو دشـوار يدسـتگاهنیبـ يو عـدم همـاهنگ يكـاريمـواز گر،يکديبا  هاسازمان
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 يدر سـطح ييربنايد اصالحات زيبا ...ش اقدامات ويعدم امکان نظارت و پا ،يياجرا هاينهاد

   رد.یدر دستور كار قرار گ ياستگذار قویک نهاد سيه و در قامت يمجر ۀفراتر از قو

 ه عمالًيپافرهنگ يد كرد كه عدم حركت به سمت حکمرانیتأك يدبا يبندجمع عنوان به

 خواهد بود. ير رهاسازيناپذجۀ اجتنابین امر نتياست كه ا« يپادفرهنگ يحکمران»معناي به

 در كشور يشيماو نه صرفاً ن« و كارا يعلم يزيرنظام برنامه»سته توجه است كه استقرار يشا

ر اسـت و اصـالح يناپـذاجتنـاب و يضـرور يامؤلفه اقدامات، يابيكنترل و ارز ،يطراح يبرا

ن يـتحقـق ا رد و بدون در نظر گرفتن آن در عرصۀ عمـل،ید ناظر بر آن صورت گيساختار با

 ر نخواهد بود.يپذکرد امکانيرو
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