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منطق کاربردی بهینه سازی مطلوب ساختار سیاست گذاری
فرهنگی ج.ا.ا بر اساس مدل پیشنهادی
شمس الدین گودرزی بروجردی
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چکیده
برنامه های فرهنگی یک کشور برای آنکه با موفقیت اجرا شوند و اث ر مفیدی بر فرهنگ یک ملت بگذارند ،الزم است از یک
الگوی نظامند پیروی نمایند و زمانیکه بین سازمان های درگی ر در تهیه برنامه های فرهنگی هماهن گی و ساختار نظامندی
وجود نداشته باشد ،متعاقبا بی نظمی فرهنگی و عدم انسجام ساختار سازمانی و افسارگسیختگی اجتماعی را موجب خواهد
شد؛ و در صورت اجرا با شکست مواجه خواهند شد.
بنابراین طراحی یک الگوی ع لمی مستحکم و نظامند که به مدد آن سیاستگذاران بتوانند سیاست های فرهنگی کارآمدی را
اتخاذ کنند و فرهنگ را به نحوی مطلوب و موثر مهندسی نمایند از ضروری ترین اقدامات اولیه ای است که می بایست انجام
گیرد که هدف نهایی در این مقاله پیشنهاد چنین الگویی می باشد که در عین حال ساده و پیچی دگی سایر الگوها و مدلها را
ندارد؛همچنین گستردگی و بی نظمی و پراکندی ساختار الگوی موجود را اصالح و ترمیم خواهد نمود  .در این مدل ابتدا باید
ارزشهای فرهنگی و نظام نیازهای فرهنگی و عرفی شناخته شود و سپس طبقه بندی گردند همانا رتبه بندی ارزش ها و تعیین
اولویتها در واقع راهنمای عمل مسئولین می باشد و آن ارزشها که باید در ابتدا به آنها توجه شود و منابع مصروف آن ها گردند
را مشخص می کند و روش علمی در علوم اجتماعی بر تجزیه و تحلیل انتقادی واقعیتهایی قرار دارد که به نوعی قابل نمایش
باشد  ،این هم ان چارچوبی است که روش علوم اجتماعی در آن جای می گیرد و موضوع بعدی ش ایسته ساالری است که یکی
از مباحث کلیدی مدیریت محسوب می شود که برای زنده ماندن فرهنگ کارآمد در محیط رقابتی فعلی نیازمند به شناخت
نیروی های کارآمد و بهره گیری از آنها می باشد و یک نکته ی بسیا ر مهم و قابل توجه این است که یک فرهنگ بالغ به
فرهنگی اطالق می شود که در آن ارزش های از قبیل  ،احترام به نظر مخالفین،احترام به حقوق مردم  ،به حداقل رساندن
دخالت دولت در عرصه فرهنگ ،پرهیز از تعدد مشاغل در مراکز سیاست گذاری  ،نظام ارزشیابی مستمر و استفاده از نظریه
پردازان و نخبگان فرهنگی و برنامه ریزی تخصصی و سیستمی در تصمیم گیری ها بر اساس مدیریت پایدار و توجه به نقش
مردم در سیاستگذاری ها نهادینه شده باشد که بررسی و تحلیل این موارد فوق در قالب مدلی جامع و ساده هدف نویسنده این
مقاله است و در آخر راهکار چگونگی عملیاتی کردن این سیاست گذاریها و از بین بردن آرمانگرایی های سلیقه ای و حزبی و
در آخر طرح مدل جدولی و ترسیمی مفهومی پیشنهاد می شود .
واژگان کلیدی :سیاستگذاری فرهنگی  ،سیاست های فرهنگی ،نظام نیاز های فرهنگی ،از خود بیگانگی فرهنگی،
برنامه ریزی سیستمی فرهنگی ،سی است گذاری بر اساس مدیریت پایدار

 . 1استادیار دانشگاه فرهنگیان قم
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بیان مسأله
همانا بشر برای کسب معرفت و رسیدن به کمال شایسته خویش  ،از همان بدوی ترین مراحل حیات فکری خود در
پی برآوردن نظام نیازهایش به بهترین شکل ممکن بوده و مهمترین نیاز فطری او همانا نیاز دینی و فرهنگی اش می
باشد و همواره خواسته است به بهترین وجه ممکن ،وضعیت فرهنگی موجود خویش را دگرگون کند .و بر اساس
آرمانهایی که در مراحل گوناگون اندیشه اش سطوح متفاوتی داشته ،بنیاد زندگی و فرهنگی و مدنیتی پیشرو را پایه
ریزی نماید .هنگامی که انسان پا به عرصه حیات جمعی نهاد و شالوده های مدنیت تاریخی ا ش را پی ریخت ،با دو
مسئله در حیطه شناخت خود از جهان روبرو شد .یکی سرشت جستجوگر او بود که وی را به شناسایی کلی جهان و
نظریه پردازی در باب کلیت هستی فرا می خواند و دیگری با مسئله کنترل و مدیریت نظام فرهنگی و اجتماعی
موجود مواجه شد .بنابراین آدمی به داشتن اصول و برنامه های تربیتی و فرهنگی برای هدایت و پیشبرد حیات
اجتماعی در عناصری چون سیاست گذاری و مدیریت ،اقتصاد و معیشت مادی ،آداب و سنن فرهنگی جمعی  ،نمود
یافت .این تحقیق به بررسی و تحلیل راهکار بهینه سازی مطلوب ساختار فرهنگی کشور می پردازد و ساده ترین و
کم هزینه تری ن و پیشرفته ترین مدل بهینه سازی را پیشنهاد می کند تا در این صورت بتوان آسیب های مدل
موجود را به حداقل ممکن رساند و صدای فرهنگ خود را به بهترین شکل مردم ساالری دینی به گوش جهانیان
رساند .و یا میزان تأثیرگذاری آن را به حداکثر برسانیم .در واقع سیاست گذاری فرهنگی همان نحوه مدیریت
فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی و توافق رسمی و اتفاق نظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص ،تدوین و تعیین مهم
ترین اصول سیاست گذاری می باشد ،که در کشورهای گوناگون ساختاری متفاوت دارد .در برخی کشورها مدل
تمرکز گرا و برخی دیگر مدل غیر متمرکز گرا و در ایران مدل ترکیبی از هر دو نوع می باشد به همین سبب
ساختاری پیچیده تر و دشوارتر دارد که ایجاد هماهنگی و ساختاری مناسب در سیاستگزاری های کالن فرهنگی از
مباحث مهمی است که این مقاله آن را پی گیری می کند .لذا سیاست های فرهنگی به مجموعه اقدامات دولت در
حوزه فرهنگ در جهت اصالح و بهبود آن اطالق می شود  ،این اقدامات ممکن است به صورت مداخله  ،و یا نظارت و
یا اجتناب از هرگونه دخالتی در حوزه فرهنگ روی دهد  .بنابراین برنامه ریزی فرهنگی درواقع ارائه ی راه و روش
هایی برای انتقال از وضیعت فعلی به وضعیت مطلوب می باشد از این رو در برنامه ریزی سیستمی براساس مدیریتی
پایدار شناخت وضعیت موجود و واقعیات و ارتباط با مردم و بررسی نظام نیازهای آنها با دیدی جامع و چند بعدی در
تصمیم گیری ها که بازتاب نظرات ج معی باشد در جوامعی اجرا خواهد شد که خط مشی گذاران فرهگی گروه خاص
و عده معدودی نباشد و سایر مردم در خط مشی گذاری ها نقش داشته باشند  .و از نظر ساختاری بین سیاستگذاران
فرهنگی و متخصصانی از قبیل جامعه شناسان  ،روان شناسان و مردم شناسان و اقتصاددانان روابط تنگاتنگی وجود
داشته باشد و این کار سیاستگذاری را قوی و سیستمی و پایدار می گرداند  .و درمرحله آخر طرح پیشنهادی برای
برطرف کردن خالءهای که در حوزه سیاست گذاری فرهنگی کشور وجود دارد  ،ارائه می گردد و با توجه به مدل
مطلوب جهت گیری های بایسته در زمینه های پژوهش و عمل پیشنهاد می گردد.
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ویژگی های عمومی بهینه سازی مطلوب برای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی کشور
 - 1شناخت ارزشها و نیازهای فرهنگی و عرفی جامعه و درجه بندی آنها

یعنی اینکه ابتداً ارزش های فرهنگی جامعه شناخته شوند و سپس بر اساس اهمیتی که برای حیات دنیوی و اخروی
انسان دارند طبقه بندی گردند « .رتبه بندی ارزش ها و تعیین اولویت ها در واقع راهنمای عمل مسئولین می باشد
و آن ارزش های که باید در ابتدا به آنها توجه شود و منابع مصروف آنها گردند را مشخص می کند( Martin,
.»)1993از این رو فرهنگ از جنبه های مختلفی مانند اعتقادات ،آداب و شئوون و ارزش های میان فردی تشکیل
شده است ،از این رو برنامه هایی که برای آن صورت می پذیرند نمی توانند یک هدفه باشند ,بلکه چند هدفه
هستند .بعنوان مثال برنامه فرهنگی که برای تعمیق ارزش های معنوی ،اقتصادی و اجتماعی تدوین شده اند عمالً
یک هدف را پیگیری نمی کنند ,بلکه چند هدف را دنبال می کنند .از این رو ،درجه بندی ارزش ها و تعیین اولویت
های برنامه های فرهنگی فوق العاده مهم می باشد .یکی ازدانشمندانی که نوشته های او تاثیر بسیاری در فرهنگ
داشته مارکوزه است .او درباره ارزش های فرهنگی و عرفی جامعه و چگونگی تجزیه و تحلیل آن می گوید« :این
عرفها بی شک بر ارزشهای ذهنی استوار نیستند .همه چیز بدان وابسته است که شما از علم و علمی چه می فهمید.
اگر می پندارید که مدل علوم طبیعی یگانه مدل علمی است ،آنگاه البته علوم اجتماعی و عرفها یا ارزشهایی که در
این علوم ت قدم دارند ،غیر علمی اند ،اما من همان مدل علوم طبیعی را به مثابه ی نخوتی یکسو نگرانه یا به سادگی
نادرست تلقی می کنم .علومی وجود دارد که بر تجزیه و تحلیل انتقادی واقعیت ها استوار است ،و قلمرو هایی را در
بر می گیرد که روش علوم طبیعی که همه چیز را به کمیت تبدی ل می کند ،به هیچ وجه نمی تواند بدانها دست یابد،
و در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل حتی دقیق تر و درست تر از علوم طبیعی است .روش علمی در علوم اجتماعی بر
تجزیه و تحلیل انتقادی واقعیت هایی قرار دارد که تجزیه و تحلیل انتقادی از گرایشها را نیز در بر می گیرد .و شامل
امکاناتی تاریخی می گردد ،که به نوعی قابل نمایش باشد .این همان چارچوبی است که روش علوم اجتماعی در آن
جای می گیرد( ».پوپر،1380،ص . )58یکی دیگر از فالسفه برجسته تأثیرگذار در امر سیاست گذاری اجتماعی در
عصر اخیر آمارتیا سن ،مفهوم توانمندی های فرهنگی را تبیی ن کرده است .از نقل قولی که صورت گرفته این گونه
می توان استنتاج کرد که باید بین قابلیت ها و توانمندیها فرق قائل شد «.سن اصطالح توانمندیها را نه فقط برای
کارهایی که افراد می توانند انجام دهند ،بلکه برای آزادی آنها برای انتخاب و هدایت آن نوع زندگی که افراد ارزشمند
می دانند و برای این ارزشگذاری دلیل دارند ،بکار می برد .سن این اصطالح را بگونه ای بکار برده است که برای
سیاستگذاری اجتماعی حائز اهمیت است .چون بحث را اینگونه می شکافد ،که آیا نیازهای انسانی ما مطلق هستند
یا از لحاظ فرهنگی نسبی می باشند .به عبارت دیگر آیا همه انسانها نیازهای ثابت معینی دارند یا اینکه ما صرفا
چیزهایی را می خواهیم و به آنها گرایش داریم که دیگر افراد جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم ،دارد .استدالل
سن این است که نیاز ما به کاال نسبی است .کامال به بافت اجتماعی و اقتصادی و عرف جامعه ای که در آن زندگی
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می کنیم ،بستگی دارد .اما نیاز ما به توانمندیهای فرهنگی بر اینکه آزادانه به عنوان اعضای جامعه ی انسانی فعالیت
کنیم ،مطلق است»(.بیچرانلو ، 1388،ص).23

 - 2شناخت و آگاهی الزم و کافی از واقعیتهای که در فرهنگ جامعه جریان دارند
برنامه ریزی فرهنگی درواقع ارائه ی راه و روش های برای انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب می باشد ،از این
رو در برنامه ریزی شناخت وضعیت موجود و واقعیات در جریان از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار می باشد .هر
برنامه ای که نامتناسب با واقعیات موجود جامعه تدوین گردد بی شک در عمل موفق نخواهد شد .بدین منظور دست
اندکاران فرهنگی برای آنکه قادر باشند برنامه های فرهنگی نافذ و اثرگذاری را تدوین کنند ،الزم است تا از وضعیت
فعلی فرهنگ و واقعیت های که متن جامعه درجریان می باشند ،آگاهی کامل داشته باشند .تمرکز بر روی پاره ای از
ایده آل ها و م فروضاتی که هیچگونه انطباقی با جریان های واقعی اجتماع ندارد نه تنها یک کار عبث می باشد ,بلکه
اتالف بزرگی از منابع را هم بدنبال دارد .اهمیت واقعیت شناسی به حدی مهم می باشد که در ادبیات مدیریت از
عبارتهای چون بررسی واقعیت( )Reality Checkیا تجزیه و تحلیل ساختار موجود( as-is structure
 )analysisبرای توصیف آن استفاده شده است .برخی ازنویسندگان دموکراسی را به عنوان مجموعهای از نگرشها،
و واقعیتها ،خود جزئی ازفرهنگ سیاسی به شمار اوردهاند؛ فرهنگ سیاسی مجموعه نگرشها و ارزشهایی واقعی
است که به فرآیندها و زندگی سیاسی شکل میبخشند .بحث فرهنگ سیاسی در قرن بیستم بهویژه در رابطه با
زمینه های فرهنگی ظهور دموکراسی مطرح شده است .پرسش اصلی این بوده است که چه نوعی از فرهنگ سیاسی
مستعد گسترش دموکراسی مطرح است .پرسش فرعی این است که چه زمینه هایی اجتماعی و اقتصادی و
تاریخی،موجب تکوین خود فرهنگ سیاسی دموکراتیک شدهاند .موضوع نگرش های رایج در هر فرهنگ سیاسی،
شیوه عملکرد دستگاه قدرت دولتی ،چنان که باید و چنان که هست .ازاین رو فرهنگ سیاسی را می توان به شیوه
فرهنگ عمومی ،به دو بخش تقسیم کرد :بحث فرهنگ سیاسی آرمانی و فرهنگ سیاسی واقعی.با این حال منظور از
فرهنگ سیاسی در دموکراسی های امروز ،همان فرهنگ سیاسی واقعی است.
 -3بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص در امور فرهنگی
موضوع شایستگی meritو شایسته ساالری  meritocracyهمواره یکی از مباحث کلیدی مدیریت محسوب می
شود .ساالنه مقاالت و کتب زیادی در این زمینه انتشار می یابد .سازمان های امروزی به این نتیجه رسیده اند که
برای زنده ماندن فرهنگ کارآمد در محیط رقابتی فعلی نیازمند به شناخت نیروی های کارآمد و بهره گیری از آنها
می باشند.داشتن تفکر شایسته محور( )merit-basedمدیر را قادر می سازد تا همیشه بدنبال گزینش و
بکارگماری افراد الیق و کارآمد باشد .موضوعات فرهنگی بدلیل طبیعت نرم و تئوریکی که دارند الزم است تا با آنها
با دقت بیشتری برخورد شود و برای مطالعه ی و برنامه ریزی آنها از شایسته ترین و کارآمدترین نیروها استفاده شود.
انتخاب نیروهای کارآمد برای انجام کار متناسب با تخصصشان جوهره ی شایسته محوری را تشکیل می دهد .بسیاری
از مواقع پیش می آید که در برنامه ریزی فرهنگی افرادی روی کار هستند که در حوزه های دیگری کارآمد می
باشند و بدلیل متخصص نبودن در زمینه ی فرهنگی برنامه های نافذ و اثرگذاری تدوین نمی کنند از این رو الزم
است تا برای متحول کردن فرهنگ افرادی را گزینش نمود که با مقولهی حساس فرهنگ آشنایی عمیقی داشته
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باشند.یک نکته ی بسیار مهم و قابل توجه این است که یک فرهنک بالغ به فرهنگی اطالق می شود که در آن ارزش
های از قبیل نوع دوستی ،احترام به نظر مخالفین ،احترام به حقوق مردم و غیره نهادینه شده باشند« .فرهنگ به
طور کلی یک پدیده چندجنبه ای است و از اینرو گماردن هر فردی در حیطهی تخصصی خودش می تواند یک
قسمتی از آن را بهبود داده و در نهایت تمامی پیکرهی آن بهبود یابد .انتخاب افراد شایسته در مرکز تصمیم گیری
فرهنگی باعث می گردد تا هر فردی آن بعد فرهنگی مرتبط با تخصص خود را به صورتی دقیق موشکافی کند و آن
را در پیوند با کل جامعه درک کند و وقتی که در تمامی حوزه های تصمیم گیری این اتفاق بیافتد کل بدنهی
فرهنگ متحول می گردد و هنجارهای پسندیده و سازنده ای محرک رفتار افراد جامعه می گردند( Miller and et
.»)al, 2002
 -4ایجاد محیط مناسب و مساعد برای اجرای خط مشی مصوب
در اجرای خط مشی فرهنگی ،منظور از محیط مناسب محیطی است که در آن هماهنگی و همدلی الزم در بین
نیروهای دست اندرکار در خط مشی گذاری وجود دارد چه نیروهای که تدوین کنندهی خط مشی هستند و چه
نیروهای که مجری آن می باشند .اجرای یک خط مشی پدیده ای یک سویه یا تک بعدی نمی باشد ،بلکه قویاً با
تدوین خط مشی ارتباط دارد .در هنگام تدوین خط مشی اگر جریان ها ی اجتماعی به درستی شناخته شوند و
متناسب با آنها برنامه ریزی گردد ،ضریب اجرای خط مشی یا سهولت پیاده سازی آن بیشتر می گردد «.یکی از لوازم
ایجاد محیط مناسب برای اجرای خط مشی گذاری افزایش آگاهی و استقبال مردم از خطی مشی گذاری می باشد
که الزمه ی این استقبال نزدیک بودن خط مشی به نیازهای واقعی و روزمره ی زندگی مردم و شناخت نیازهای آحاد
مردم می باشد .عالوه بر این ،رسانه ای سازی صحیح خط مشی ها و اطالع رسانی کافی به مردم می تواند به ایجاد
محیطی مناسب برای اجرای خط مشی کمک کند(  .»)O’Regan, 2002از لوازم دیگر ایجاد محیط مناسب و
مستعد برای اجرای ص حیح خط مشی های فرهنگی داشتن سیاستها و قوانینی عادالنه و فراگیر فرهنگی که حقوق
فرهنگی همة اقشار مردم را از جوانب مختلف در نظر بگیرد و نظام حاکمیتی آزاد و مردمی و عالقه مند به
خدمتگذاری برای طبقات مختلف مردم باشد و احترام به حقوق شهروندی که امروزه این حقوق در نظام فرهنگ
دموکراسی متجلی شده و مفهوم اصلی این ایدئولوژی برابری همگان در حوزه سیاسی و حقوقی است .در قرن نوزدهم
هدف دموکراسی برآوردن خواستهای حقوقیوسیاسی اقشار متوسطبود و از این رو سرمایهدار ،سیستم اقتصادی
متناسب با این ایدئولوژی بشمارمیرفت ،اما در قر ن بیستم برابری در حوزه اجتماعی و فرهنگی بیشتر مورد توجه
بوده است .این نوع برابری با نوع سرمایهداری آزاد قرن نوزدهم مناسبت چندانی ندارد؛ در عوض مفهوم دولت
فرهنگی پشتوانه و ضامن واقعی دموکراسی سیاسی در قرن بیستم بوده است .همانا نظام دموکراسی محیط مناسبی
است برای اجرای خط مشی مصوب ،چون مبتنی بر آراء و افکار عمومی است و سیاستگذار همواره باید مستمراً به ان
احساس مسئولیت کند؛ به سخن دیگر صرف دموکراتیک بودن منشأ کمّیت برای دموکراسی کافی نیست ،بلکه
مسئولیت در مقابل مردم باید مستمرا باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند.در محیط مناسب
فرهنگی افکار عمومی باید به شیوهای آزاد و آشکار ابرازشود و شیوه های مناسبی برای ابراز آن همچون روزنامههای
آ زاد ،انتخابات ،تحزّب ،مراجعه به آراء عمومی و غیره وجود داشته باشد.
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- 5ارزیابی خط مشی در عمل بر اساس میزان رضایت مردم
مالک اصلی ارزیابی کار مدیران دولتی در هر کشوری  ،بازخورد نظرات مردم آن کشور می باشدو اساساً ارزیابی
برنامه های ملی مردم -محور( )People-centeredمی باشد .مردم محوری برنامه های ملی چه خط مشی های
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مانع از آن می گردد تا دست اندرکاران این برنامه ها یک طرفه نتایج کار را
مورد قضاوت قرار دهند .نمودها و انعکاسات اجرای یک خط مشی در جامعه بیانگر میزان موفقیت آن خط مشی می
باشد .یک برنامه ولو اینکه با نهایت ظرافت و کارایی اجرا شده باشد ،تا مادامی که مردم از نتایج آن ناخرسند و گله
مند باشند ،برنامه ی شکست خورده تلقی می گردد .مالک اصلی برای اینکه چه خط مشی موفق بوده و چه خط
مشی موفق نبوده است بازخوردهای مردمی می باشد « .برای ارزیابی خط مشی ها الزم است تا محک اصلی آن یعنی
"میزان رضایت مردم" مورد مطالعه قرار گیرد .ایجاد یک نظام مدیریت پیشنهادها( Idea Management
 )Systemو مؤسسه مطالعات افکار و عقاید عمومی (  )Institute of public opinion studiesبرای شنود و
ثبت پیشنهادهای مردمی و مطالعهی افکار و عقاید عمومی (طرز تلقی ها و باورهای متداول در جامعه و غیره) می
تواند خط مشی گذاران را قادر سازد تا ن ه تنها میزان رضایت مردم را از خط مشی های اجرایی بسنجند بلکه به کل
فرایند خط مشی گذاری کمک کنند» (  .)Stevenson, 2000شناخت دقیق و نظام مند سالیق ،عالیق و طرز تلقی
های مردم مستلزم پیاده سازی چنین سازوکارهای می باشد زیرا از یک طرف کار مطالعهی افکار عمومی نیازمند به
برنامه های مدون می باشد و از طرف دیگر به سرمایه گذاری خاصی در این زمینه نیازمند است«.هویجسن ()2000
معتقد است که سیاست های فرهنگی باید با در نظر گرفتن ویژگیهای افراد مختلف تعیین شود .رویکردی که مبتنی
بر این باور است که همه ما مرد و زن وابستگیهای یکسانی به یکدیگر داریم و بطور یکسان قادر به حمایت از یکدیگر
هستیم .این رویکرد دریچه های جدیدی برای اندیشیدن درباره تناسب سیاست با زندگی روزمره است .اما هر چه
تفکیک وظایف در جوامع بیشتر صورت می گیرد و ارتباطات در سطح جهان پویاتر می شود ،ما نیز باید درباره برخی
از آن در اصول انتزاعی که بوسیله آنها حقوق دیگران شامل اقلیتها و مردمان دور دست را تعریف می کنیم ،تجدید
نظر کنیم(.دین،هارت لی .)21، 1388 ,منتسکیو( )1689- 1755فیلسوف بزرگ فرانسوی نخستین نظریهپرداز
تفکیک قوا و قانون اساسی حکومتها بود .به نظر او نهادهای مختلف حکومت در دموکراسی ها و برخی از انواع
حکومت ،یعنی نهادهای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی ،به منظورتجزیه و تفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد امکان کنترل
و نظارت برآن ،تعبیه شدهاند .از اینرو برقراری تعادل میان قوای حکومتی مبیّن وضعیت آرمانی است .به نظر او برای
حفظ آزادی نمی توان به ذهنیت و خصال شخصیتی حکام و آزاداندیشی ایشان تکیه کرد ،بلکه تنها به شیوهای عینی
با رضایت مردم و با ایجاد توازن و تعادل میان منافع و نیروها ،می توان بدان مهم دست یافت.
- 6ارزیابی و تعیین خط مشی مطلوب که بهترین نتیجه را در شرایط موجود بدس ت می دهد
«مطلوبیت یک خط مشی تا حد زیادی به متناسب

بودن آن خط مشی با نیازهای واقعی مردم بستگی دارد.

هنگامی که خط مشی متناسب با نیازهای واقعی افراد جامعه وضع گردید ،نوبت به آن می رسد تا خط مشی از
لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد .خط مشی هایی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر می
باشند ،به نحوی اثر بخش تر پیاده خواهند شد .توجیه پذیر ی اقتصادی خط مشی های فرهنگی به این معناست
که تأمین مالی این خط مشی ها در فرایند اجرا صورت پذیر می باشد» ( . )Throsby, 2001
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اندیشمندان سیاسی بر این باورند که نی از ما به کاال نسبی است ،و کامال به بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه ای که
در آن زندگی می کنیم ،بستگی دارد ،اما نیاز ما به توانمندی ها برای اینکه آزادانه به عنوان اعضای جامعه انسانی
فعالیت کنیم ،مطلوب است .همانا کمبود را باید (محرومیت از توانمندی) تعریف کنیم .بر خالف کسانی که معتقدند
تعریف نیازهای اساسی انسان غیر ممکن است .اگر چه این نیازهای اساسی را با روش های بسیار مختلفی می توان
تأمین کرد ،اما می توان ویژگیهای ارضاء کننده عام مشخصی را با نیازهای میانی را تعریف کرد ،که عبارتند از :غذای
مغذی کافی و آب ،مسکن من اسب ،کار و محیط فیزیکی بی خطر ،مراقبت بهداشتی مناسب ،امنیت اجتماعی و
اقتصادی و آموزش های اساسی و میان فرهنگی و اینکه ما چگونه می توانیم نیازهای انسان را تعریف کنیم ،بلکه
چگونه ما شرایط و مقتضیات اجتماعی بهینه کردن ارضای نیازهای انسان را تعریف کنیم .و با توجه به امکانات
ونیروهایی که داریم برای رفع این نیازها مطلوب ترین و بهترین خط مشی را در شرایط و امکانات موجود باید
طراحی نماییم ,چون تا زمانی که این نظام نیازها برطرف نشود به بهترین شکل ممکن و موجود هر برنامه فرهنگی با
شکست مواجه خواهد شد و بجز اتالف وقت و هزینه راه بجایی نخواهیم برد «.نظر بعضی بر این است که باید بوسیله
شرایط نقادی ،یا به عبارت دیگر بوسیله سیاستهای اجتماعی ،توانمندی های فردی را ارتقاء داد .باید دقت کنیم که
همواره اجرای سیاست های اجتماعی ضرورتا به ارتقای توانمندیها یا رفاه انسانی و رفع کمبودها منجر شود .سیاست
گذاری فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک موضوع علوم اجتماعی اول باید به این موضوع بپردازد که به چه میزان
سیاست های اجتماعی در ارتقاء رفاه انسان موفق بوده و عوارض و آثار مخرب جانبی به چه میزان بوده
است»(.بیچرانلو.)23- 25 ، 1388 ،
- 7پرهیز از تعدد مشاغل در مراکز سیاست گذاری
« تعدد مشاغل عمال تمرکز را کاهش می دهد  ,وجود افراد غیر کارشناس و دارای مدارک و کار علمی معتبر در
عرصه خط مشی گذاری فرهنگی و تحلیل این پدیده از رویکردهای مختلف فکری و اجرایی باعث شکل گیری سیلی
از ایده های مختلف در این زمینه می گر دد که اگر این معضل حل شود و به طور نظام مند با فرصت زمان کافی برای
افراد خبره و محقق و به کار گیری آنان می تواند به خط مشی های نافذ و کار آمد منجر گردد ،ولی اگر به درستی
مدیریت نشود تنها سبب پراکنده گی اذهان خط مشی گذاران می شود و مدیریت حالت صوری و آماری به خود می
گیرد .اتخاذ تصمیم های درست در عرصه ی ملی مستلزم تخصیص زمان زیادی در این خصوص می
باشد( .»)Vaidhyanathan, 2005
اساساً خط مشی گذاران برای آنکه بتوانند خط مشی های فرهنگی اثربخشی اتخاذ کنند بایستی در یک حوزهی
خاص فرهنگی متخصص باشند .تعدد مشاغل برنامه ریز ان فرهنگی باعث می شود تا نگاه آنها نسبت به مسایل
فرهنگی به تدریج سطحی گردد و نسبت به این مسایل عمیق نشوند .بنابراین الزم است تا برنامه ریزان فرهنگی تا
حد امکان از تعدد مشاغل پرهیز کنند ،زیرا کار فرهنگی طبعاً به زمان زیادی نیاز دارد و الزم است تا به صورت
تخصصی انجام گیرد .خواجه نظام الملک در سیاست نامه خود در ذم تعدد شغل می گوید «:پادشاهان بیدار و وزیران
هشیار بهمه روزگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرموده اند و یک شغل دو مرد را ،تا کارهای ایشان بنظام و با رونق
بودی ،از بهر آن را که چون دو شغل یک مرد را فرما یند همیشه از این دو شغل یکی برخلل باشد و با تقصیر از جهت
آن که اگر مرد در این شغل بواجب قیام کند و مراقبت بجد بر دست گیرد در شان دیگر شغل خلل و تقصیر افتد.
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« هر آن گاه که وزیر بی کفایت باشد و پادشاه غافل و بی هیچ کفایتی که در او هست ده عمل دارد و اگر شغلی دیگر
پدیدار آید هم بر خویشتن زند و اگر سیمش بذل باید کرد بذل کند و بدو دهند و اندیشه آن نکنند که « این مرد
اهل این شغل هست یا نه ،کفایتی دارد یا نه ،در دبیری و تصرف و معاملت راهی برد یا نه ،و چندین شغل که در
خویشتن پذیرفته است بسر تواند برد یا نه؟» و باز مردان کافی و شایسته و معتمد و کار ها کرده محروم گذاشته اند
و در خانه ها معطل نشسته اند و هیچ کس را اندیشه و تمییز آن نمی باشد که « چرا باید که مجهولی بی کفایتی،
بی اصلی بی فضلی چندین شغل دارد و معروفی اصیلی و معتمدی یک شغل ندارد و محروم و معطل باشد خاصه
کسان ی که بر دولت حق واجب گردانیده باشند و خدمتهای پسندیده کرده و شایستگی نموده ».و عجب تر دارد از
این بنده ،بهمه روزگار شغل بکسی فرمودندی که او هم مذهب و هم اعتقاد او بودی و اصیل و پارسا بودی و اگر
انقباض کردی و قبول و اجابت نکردی بکره و بزور در گردن او کردندی  ،الجرم مال ضایع نشدی و رعایا آسوده
بودی و مقطع نیکو نام و بی گزند زیستی و پادشاه دل فارغ و تن آسان روزگار گذاشتی (.خواجه نظام الملک1387،
،فصل چهل و یکم ،ص .)213- 215
- 8رسیدن به فرایندی نظام مند تا به حداقل رساندن دخالت دولت در عرصه فرهنگ
دیدگاههای موجود در این زمینه به دو دسته کلی تقسیم میشوند .هواداران دخالت حداکثری در فرهنگ و هواداران
دخالت حداقلی در فرهنگ:
- 1دخالت حداکثری
« افالطون پیشنهادی کرد که زندگی مردم تحت یک مجموعه سخت و انعطاف ناپذیر فرهنگی هماهنگ شود .وی در
کتاب جمهوریت برای هنرمندان ،فیلسوفان و شاعران قوانین سختی مقرر می دارد و معتقد است متخلفان از این
قوانین باید به شهری دیگر تبعید شوند .افالطون در کتاب قوانین نیز شاعران را ملزم می سازد که آثار خویش را
نخست به کالنتران ارائه دهند و آن ها تشخیص دهند که آیا این آثار برای سالمت روحی مردم مفید است یا نه؟» (
آشنا ،1384 ،ص « .)10کمونیست ها و نیز محافظه کاران افراطی بر اساس همین دیدگاه بیشترین تئوری پردازی را
در زمینه دخالت در فرهنگ و مبارزه جهت بازسازی فرهنگی جامعه داشته اند .در قرن گذشته کمونیست ها تالش
زیادی در جهت مهندسی فرهنگی صورت دادند آنها آگاهانه کوشیدند تا فرهنگ جوامع خود را بازسازی کرده و
مطابق برنامه ای از پیش تعیین شده طراحی کنند ،البته شواهد گویای آن است که در این امر توفیق چندانی نداشته
و به آفرینش انسان سوسیالیست دست نیافتد ( ».اینگلهارت ، 1382 ،ص  .)21دیدگاه دخالت حداکثری مبتنی بر
نوعی دیدگاه ایدئولوژیک است که دولت را به عنوان مرکز و محور نظام اجتماعی می بیند .در این دیدگاه دولت به
عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسئولیت سرپرستی و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری را بر
عهده دارد به همین دلیل اصوال برنامه ریزی فرهنگی را جدا و مستقل از دولت قابل تصور نمی داند ،بلکه به دلیل
جایگاه خاص آن به عنوان متولی و هدایت کننده جامعه ،حوزه فرهنگ و برنامه ریزی های فرهنگی در انحصار کامل
این نهاد اجتماعی قرار دارد و از این رو وظیفه سیاست گذاری کالن فرهنگی را به نحو متمرکز بر عهده دولت می
داند .بنابراین دیدگاه دولت می تواند از تمام جهات در فرهنگ جامعه دخالت و بر اساس ایدئولوژی پذیرفته شده خود
سیاست گذاری ،کنترل و هدایت نماید و بدین وسیله به دنبال تقویت ارزش ها و نگرش های مثبت مطلوب و آرمانی
و خارج کردن نقاط منفی و غیر آرمانی از صحنه نظام فرهنگی باشد.
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- 2دخالت حداقلی
« پریکلس فیلسوف یونانی معتقد بود که دولت نباید عقاید و روش های خاصی را به جامعه و اتباع خود تحمیل نماید.
از نظر او وظیفه دولت حفظ و تقویت صناعات زندگی و همچنین اعطای فرصت های کافی به افراد برای شرکت در
میراث فرهنگی بشر است( ».آشنا ،1384 ،ص  .)11فیلسوفان و عالمان اجتماعی دیگری همچون روسو و اسپنسر
نیز مخالف دخالت انسان در فرهنگ بوده اند .آنان معتقدند که دخالت انسان در سیر طبیعی راه و رسم زندگی خود
باعث پریشانی و ناخرسندی می گردد در دو قرن اخیر این دیدگاه بن مایه اندیشه لیبرالیستی را تشکیل می داد و از
دهه هشتاد میالدی به این سبب دگرگونی ها و بحران هایی که در غرب در عرصه اقتصاد پیش آمد و نیز تجربه ناکام
کشورهای کمونیستی ،کارایی دولت در اداره امور اجتماعی به چالش کشیده شد و با مطرح شدن خصوصی سازی و
واگذاری بیشتر نهادها به مرد م و شرکت های خصوصی ساختار سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی نظام غربی باز هم
همچون قرن نوزدهم هر چه بیشتر بر اساس اصالت سرمایه و کارآمدی سامان یافت.
در چنین نظامی با توجه به جایگاه خاص شرکت های بزرگ چند ملیتی و نقش و هویت تبعی دولت ها در قبال آن
در بعد فرهنگی نیز همچون بعد اقتصاد ی دولت به صورت واسطه عمل می کند .هواداران این دیدگاه تأکید دارند که
فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود شکل می دهد و هویتی مستقل و یکپارچه دارد .از
این رو دولت در امور فرهنگی چندان کاری از پیش نمی برد .اقدامات دولت ها ن شان می دهد که هر گاه دولت در
عرصه فرهنگ دخالت حداکثری کرده سبب سرکوب قابلیت ها و استعدادهای انسانی و رکود و واپس گرایی شده
است و ایدئال حکومتی عموماً با واقعیت های که در بستر جامعه در جریان هستند هماهنگ نیستند .بر اساس این
دیدگاه نمی توان برای فرهنگ برنامه ریزی مفصل و دامنه داری انجام داد ،چرا که فرهنگ هم با احساس شخصیت و
فردیت فرد فرد انسان ها سر و کار دارد و هم به طور کامل قابل سنجش محاسبه ،کنترل و پیش بینی نیست.
 - 9فقدان فرهنگ ،از خود بیگانگی در نیروهای درگیر
« تحلیل مسایل فرهنگی از رویکردهای فرهنگی مکتب غیر بومی باعث ناکارآمد گردیدن سیاست های فرهنگی می
گردند ) .» (Volkerling, 1996هنگامی که سیاست های فرهنگی بنیان اندیشه آن بر اساس مبانی فرهنگی
کشورهای دیگر تدوین گردند ،هرگز منشأ اثر نخواهند شد .ولی می شود از اندیشه های راهگشای فرهنگی
اندیشمندان فرهنگ س از آنان برای بهینه سازی فرهنگ بهترین بهره وری را کرد و گاهی از مواقع دیده می شود که
برنامه ریزان عرصه ی فرهنگ بدون توجه به واقعیات یک جامعه ،نسبت به برنامه ریزی فرهنگی اقدام می کنند .این
افراد معموالً آنقدر در الگوهای غیربومی سیاست های فرهنگی غرق شده اند ،که اصالً به واقعیت های موجود عرف
در جامعه نمی پردازند .فقط و فقط منجر به التهاب مسایل فرهنگی می شوند و برنامه ریزان را از شناخت علت های
ریشه ی مسایل فرهنگی دور می کنند « .به این ترتیب ،دست اندرکاران سیاست گذاری فرهنگی باید.
توجه صرف به الگوهای غیر بومی غیر کارشناسی و استفاده از اندیشمندان ایده آلیست فرهنگ ساز آنان و تالش در
پیاده سازی آنها ،با این باور که آنها مسایل فرهنگی جامعه را حل می کنند فارغ از الگوهای فرهنگی غیر بومی ،به
مطالعه ی فرهنگ بومی بپردازند ،زیرا با این کار ریشه های واقعی مشکالت فرهنگی را بهتر خواهند شناخت .در
اولویت قرار ندادن مطالعات فرهنگی غیر بومی هرگز به این معنا نیست که این مطالعات بی فایده و بی تأثیر می
باشد ،بلکه استفاده ی صحیح از این معارف بسیار کارگشا و مفید است» ). (Wallach, 2000
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 - 10کم کردن حجم دستگاه های متعدد و پراکنده
تعدد عمالً تمرکز را کاهش می دهد .وجود سازمان های مختلف در عرصه ی خط مشی گذاری فرهنگی و تحلیل این
پدیده از رویکردهای مختلف باعث شکل گیری سیلی از ایده های مختلف در این زمینه می گردد که اگر بدرستی
مدیریت گردد می تواند به خط مشی های نافذ و کارآمدی منجرگردد .ولی اگر بدرستی مدیریت نشود تنها تشتت و
پراکندگی اذهان خط مشی گذاران را بدنبال دارد و هیچ توافق و اجماع نظری را حاصل نمی کند« .به منظور
همسونمودن تمامی سازمان های درگیر در خط مشی گذاری فرهنگی الزم است تا از تعداد این سازمان ها کاسته
شود و بعالوه ،اهداف مشترکی برای این سازمان ها در نظر گرفته شود .کم شدن تعداد این سازمان ها فوائد زیادی
نظیر یکپارچه شدن مطالعات فر هنگی ،جلوگیری از پراکندگی برنامه های فرهنگی ،افزایش سرعت توافق در بین
دست اندرکاران و اتالف هزینه می شود(  ».)Scullion, 2005بطوریکه این پراکندگی غیر نظام مند فرهنگی در
کشور ما وجود دارد و هر دستگاه سیاستگذاری فرهنگی برای خود سیاستگزاری را تصویب و به کار می گیرند بدون
اینکه تفکیکی بین تدوین و اجراء وجود داشته باشد ،همانهایی که تدوین می کنند اجرا هم می کنند و هیچ مرجع
عالی سازمانی برای ارزشیابی و نظارت وجود ندارد اگر هم هست حالت صوری و آماری دارد.

 - 11تدوین سیاست های فرهنگی بر اساس جذب حداکثری همراه با برنامه های نشاط برانگیز
«فرهنگ به گونه ای بعد نرم افزاری یک جامعه به حساب می آید .نشاط انگیز بودن برنامه های فرهنگی احتمال
پذیرش آنها را از سوی افراد جامعه افزایش می دهد و با عث می شود تا مردم بهتر آنها را نهادینه
کنند(  .»)Volkerling, 2001به عنوان مثال تهیه فیلم های جذاب با مضامینی فرهنگی می تواند تأثیر قابل
مالحظه ای بر روی ذهنیت افراد جامعه داشته باشد در واقع هنگامی که سیاست های فرهنگی در راستای جذب
آحاد افراد جامعه صورت می پذیرد و باورهای مشترک خرده فرهنگ های یک کشور را به نحوی مناسب توسعه می
دهد منجر به انسجام ملی خواهد شد .در برنامه های فرهنگی باید به نحوی برخورد کرد که تمامی گروه ها تا حد
ممکن تحث تأثیر برنامه فرهنگی قرار گیرند .توجه به اشتراکات در عوض تفاوتها و لحاظ نمودن این باور در حین
تدوین برنامه های فرهنگی ،موفقیت این برنامه ها را تضمین خواهد نمود .بطوریکه آلبرتو معلم مرموز فلسفه در
(دنیای سوفی) پاسخ ارسطو درباره زندگی خوب را چنین گفته؛ «انسان تنها از طریق استفاده از همه توانایی ها و
قابلیتهایش به سعادت دست می یابد .ارسطو معتقد بود که سه گونه سعادت وجود دارد؛  - 1زندگی سرشار از لذت و
خوشی - 2زندگی به عنوان یک شهروند آزاد و مسئول - 3زندگی به عنوان یک متفکر و مسئول و فیلسوف .ارسطو
تأکید کرد که هر سه معیار باید وجود داشته باشد تا انسان به شادی و کامیابی دست یابد (».هارد لی دین1388 ،
 )97،بنابراین سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی به این مربوط می شود که مردم چگونه به زندگی خوب دست می
یابند .این بدان معنی نیست که همه را می توان شاد کرد ،چراکه با توجه به توأمان بودن شادی و رنج ،زندگی و
مرگ ممکن نیست .و بدین معنی ن یست که همه ما به فالسفه روی بیاوریم ،چراکه این امر با توجه به تنوع عالئق و
تمایالت انسانها مطلوب نیست .سیاست گذاری فرهنگی به دنبال مطالعه ی نظام مند این موضوع است که چگونه
جوامع مختلف می توانند از حداکثر سالمت فرهنگ برخوردار شوند و بتوانند آزادانه در جامعه مشارکت داشته باشند،
و آزادانه بیندیشند.
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 - 12است فاده از رویکردهای اندیشمندان فرهنگی دولتها و تلفیق آن با شرایط موجود
به طور کلی تمامی فرهنگ ها دارای اشتراکات بخصوصی می باشند « .تدوین یک برنامه فرهنگی اثرگذار باید با
مطالعه ی نظام مند آراء و اندیشه های متفکرین جامعه شناسی و فرهنگ صورت پذیرد « .بررسی و شناخت بهترین
تجارب (  )best practiceسایر متخصصین عرصه ی فرهنگ عمالً از دوباره کاری مطالعات فرهنگی جلوگیری می
کند (  )Simonin, 2003و ا گر به نحوی صحیح بومی سازی گردد توسعه فرهنگی را تسریع می دهد» .اگر ویژگی
های فرهنک را به ویژگی های خاص کشور و ویژگی های مشترک با سایر ملل تقسیم کنیم .الزم است تا درخصوص
ویژگی های فرهنگ خاص کشور خویش مطالعات نظام مندی بعمل آوریم ،ولی تا آنجای که می توانیم از تجارب
علمی سایر کشورها درمورد موضوعات مشترک استفاده کنیم.
دولتهای ملی مدرن در متن شبکههای گستردهای از روابط گوناگون قرار دارندو با محیط پیرامون خود الجرم
دادوستد پیدا میکنند .همچنین این دولتها از لحاظ نظامی ،فنی و مالی با یکدیگر در رقابت بودهاند .از همین رو
پیشرفتهای فنی و نظامی دولتها حس رقابت و انگیزه اصالح و نوسازی مالی و فنی در آنها برمیانگیزد .بطورکلی می -
توان گفت که دولت های مدرن اساساً نوساز نیزهستند و همانند موجودات انداموار و زنده می باید برای تضمین بقای
خود ،باشرایط متحول انطباق یابند .وقتی سطح توسعه جهان "ناموزونی در توسعه" پیدا میشود ،بخشهای دیگر
میکوشند خود را به سطح پیشرفته تر برسانند .نوسازی و صنعتی شدن و گسترش توانائیهای فنی و نظامی و مالی
دولتهای اروپای غربی ،در موج اول توسعه رقابتی دربین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و در موج دوم توسعه در
بین کشورهای آسیایی برانگیخت .احساس عقبماندگی درآن کشورها موجب ظهور و تقویت گرایشها و احساسات
ناسیونالیستی شد که خود یکی از انگیزه های اصلی نوسازی و توسعه در جوامع بوده است .به همین دلیل است که
ناسیونالیسم اغلب با موضع ضعف از لحاظ قدرت بینالمللی همراه بوده است .آلودین تالفر در کتاب موج سوم از سه
انقالب کشاورزی ،صنعتی واطالعاتی سخن گفته است .در گذشته کشورهای در حال توسعه میکوشیدند تا خود را از
مرحله اول به مرحله دوم برسانند اما اینک تطبیق باشرایط جدید ،مستلزم پذیرش تحوالت در تکنولوژیهای ارتباطی
و اطالعاتی شده است.
- 13استفاده از نظریه پردازان و اندیشمندان سیاسی و فرهنگی گذشته ایران زمین
« فرهنگ فعلی یک ملت دارای ریشه ای طویل در دل تاریخ می باشد .فرهنگ یک پدیدهی یک شبه نیست که به
تدریج شکل می گیرد(  .»)Smith, 2000آراء و عقاید متفکرین گذشته کشور به هر نحو فرهنگ را تغذیه نموده اند.
شناخت صحیح این اندیشه ها درست همانند سالح قدرتمندی در دست برنامه ریزان فرهنگی می باشد که به مدد
آن می توانند تحوالت مثبت زیادی در فرهنگ به وجود بیاورند .گاهی اندیشه ها در متن یک فرهنگ نهادینه شده
اند ،ولی بدلیل موضوعاتی از قبیل تهاجم فرهنگی یا برخورد با فرهنگ های بیگانه ،جذابیت خود را از دست داده اند،
بنابراین الزم است تا با نگاهی تیزبینانه مطالعه شده و با شرایط فعلی منطبق گردند .افکار اندیشمندان داخلی به
دلیل آنکه در متن یک جامعه شکل گرفته اند و با ارزش های آن جامعه انطباق دارند ،به راحتی می توانند با شرایط
فعلی منطبق گردند و برای تحوالت مثبت فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند .یکی از اندیشمندان بزرگ ایران و
تأثیرگذار در سیاست و فرهنگ ،خواجه نظام الملک می باشد .او در کتاب سیاست نامه خود درباره سیاست گذاری
حاکم چنین می گوید« :چ اره نیست پادشاه را از آن که هر هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند
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و انصاف بدهد و سخن رعیت بگوش خویش بشنود بی واسطه ای و چند قصه که مهم تر بود باید که عرضه کنند و
در هر یکی مثالی دهد ،که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند جهان متظلمان و دادخواهان را در
هفته ای دو روز پیش خویش می خواند و سخن ایشان می شنود همه ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند و کس
نیارد بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت (».خواجه نظام الملک، 1387،فصل سوم ،ص .)18و
نیکوترین چیزی که پادشاه را باید دین درست است .زیرا که پادشاهی و دین همچون دو برادرند .هرگه که در مملکت
اضطرابی پدید آید در دین نیز خلل آید ،بددینان و مفسدان پدید آیند .و هرگه که کار دین با خلل باشد مملکت
شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بی شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور
آرند .سفیان ثوری گوید « بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشست و خاست کند و بدترین علما آن است که
با سلطان نشست و خاست کند(».همان  ،ص .)79- 80
«اردشیر گوید هرسلطانی که توانایی آن ندارد که خاصگیان خویش را بصالح باز آوردمی باید دانست که هرگز او عامه
و رعیت را بصالح نتواند آورد».و در این معنی حق تعالی می فرماید «و انذر عشیرتک االقربین».و امیر المومنین(ع)
گوید« هیچ چیز ضایع کننده تر مر مملکت را و تباه کننده تر مر رعیت را از درازی حجاب پادشاه نیست و هیچ چیز
سودمند تر و با هیبت تر اندر دل خلق از آسانی و کم حجابی پادشاه نیست خاصه در دل گماشتگان و عمال که چون
بدانستند که پادشاه آسان حجاب است .هیچ کس بر رعیت ستم نتواند کردن و جز مال حق نتواند ستدن .لقمان
حکیم گفت « هیچ یاری مرد را در جهان به از علم نیست و علم بهتر از گنج  ،از بهر آن که گنج ترا نگاه باید داشت و
علم ترا نگاه دارد(».همان  ،ص . )80- 81
- 14هماهنگی الزم و کافی در بین دبیرخانههای سازمانی اثر گذار در یک نظام ارزشیابی مستمر
هماهنگی الزمه در بین واحدهای ارزشیابی و نظارت در تدوین سیاستگزاری ها و اجرایی کردن خط مشی ها ،یکی از
مهمترین برنامه های رایجی هست که در بسیاری از سیستم های خط مشی گذار وجود دارد و همواره هزینه های
گزافی را بر کل سیستم تحمیل نموده است .خط مشی ها یا سیاست های فرهنگی برای اینکه بدرستی در متن
جامعه اجرا شوند و هضم گردند و فرهنگ را بیش از پیش مهیای جهش های بزرگ علمی و اقتصادی نمایند نیازمند
به هماهنگی ()coordinationو هم خوانی( )congruencyنظام نظارت و ارزشیابی دارد .تقسیم دبیرخانه ها در
کار خط مشی گذاری به دبیرخانههای کالن ،ارزشیابی اصلی و فرعی و تبعی اجرا کننده خط مشی و ایجاد تأکید بر
استقالل کاری آنها از همدیگر یکی از اساسی ترین برنامه هایی است که به این هماهنگی دامن می زند .بعنوان
نمونه ،اگر چند دبیرخانه هم از صالحیت تدوین و هم از توانایی و تسهیالت اجرایی خط مشی ها برخوردار باشند،
ایجاد هماهنگی در بین آنها فوق العاده مشکل و هزینه آفرین خواهد بود .از این رو الزم است تا نقش دبیرخانه ها در
تدوی ن ارزشیابی های تخصصی و اجرایی مشخص باشد و از هم پوشانی نقش ها(  )overlapping of rolesپرهیز
گردد .که برای این کار می تواند پاره ای از دبیرخانه های دخیل در فرایند خط مشی گذاری را به دبیرخانههای
تدوینی( )Compilingو اجرایی تخصصی (  )executiveتقسیم نمود .نکتهی بسیار مهمی که تمامی دبیرخانههای
دخیل در خط مشی گذار نیازدارند تا بدان توجه کنند این است که آنها همگی از یک مأموریت مشترک( shared
 )missionکه همانا تالش برای دستیابی و پیاده سازی خط مشی های صحیح و گره گشا است برخوردارند ،که در
این مسیر هرکدام از این دبیرخانه ها نقش ها( )rolesو به تبع آن کارکردهای(  )functionsمختلفی را بر عهده
دارند.
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 - 15ایجاد یک پایگاه اطالعاتی منسجم
امروزه سازمان ها برای شناخت مشکالتشان و ارائه ی راه حل های درستی برای آنها و همچنین نوآور تر نمودن رفتار
کارکنان شان بر روی توانایی های نوآورانه ی آنها سرمایه گذاری می کنند اینکه ( چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری
کارکنان تأثیر می گذارند؟ که یکی از طرق سرمایه گذاری بر روی این توانایی ها گسترش شبکه های اطالعاتی و
ایجاد پایگاه های اطالعاتی می باشد .بدلیل آنکه فرهنگ مقوله ای چند بعدی( )multidimensional category
می باشد .از اینرو تدوین خط مشی های تخصصی در این خصوص مستلزم اطالعات گسترده ای می باشد ،و غالب
اوقات سیاستگز اران فرهنگی از لحاظ اطالعاتی در مضیقه می باشند و از آنجای که ارزش و اعتبار خط مشی ها به
اندازه ی ارزش و اطالعات جمع آوری شده است از این جهت ،بسیاری از سیاست های فرهنگی در عمل دچار مشکل
می شوند و برفرض اینکه پیاده سازی شوند بازهم با استقبال مردم مواجهه نمی شوند .مهمترین برنامه در این زمینه
در واقع داشتن یک پایگاه اطالعاتی منسجم می باشد ،پایگاه اطالعاتی که به خط مشی گذاران فرهنگی اطالعات به
روز( )updatedو به موقع ای(  )just in timeمی دهد .اطالعات موجود نباید ناقص و مربوط به گذشته باشند و
نسبت به صحت آنها بشود اطمینان داشت .سلسله مراتب کمتر سازمان های دخیل در امر خط مشی گذاری
تخصصی فرهنگی نیز باید باشد که در راه اطالع رسانی به سیاستگزاران کمک کند «،زیرا اطالعات باید از سلسله
مراتب کمتری عبور کنند تا در این جریان دستخوش تغییرات زیادی نگردند و صحت آنها خدشه دار نشوند چون هر
مرتبه نظری بر اطالعات انتقالی اعمال می کند و آنچه در نهایت در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد باید واقعاً
صحیح و مطابق واقعیات جامعه باشد .ضمناً هرمرجعی نیز برای کنترل اطالعات دریافتی و حصول اطمینان از
صحت آنها باید وجود داشته باشد چون سلسل ه مراتب بیش از حد از سرعت انتقال اطالعات می کاهد و از این طریق
نارسایی اطالعاتی را شدت می بخشد»( الوانی ،1371 ،ص) 138مطالعات تئوری سازمان ،سازمان ها را از لحاظ
رسمی بودن( )formalizationبه دودسته ی سازمان های دارای رسمیت کم و سازمان های دارای رسمیت زیاد
تقسی م می کند .اگر ساختاری داری سطح باالیی از رسمیت باشد اصوالً به آن ساختار مکانیکی گفته می شود و در
مقابل اگر ساختاری از سطح پایینی از رسمیت برخوردار باشد ،ساختار میکانیکی( )mechanistic structure
نامیده می شود« .قواعد و مقررات موجود در ساختار ارگانیک همگی مشوق نوآوری هستند و از ایده های نوین
حمایت می کنند و دلیل اصلی این است که کانال های ارتباطی (  )communication channelsچنین سازمان
های کامالً گشوده می باشد و هیچ گونه کمبود اطالعاتی نباید وجود داشته باشد .حال آنکه ،قواعد و مقررات وضع
شده در ساختارهای غیر اورگانیکی و مکانیکی بدلیل کوچک نمودن دریچه های اطالعاتی فرصت تبادل نظر( idea
 )exchangeرا از کارکنان سلب می کند (  .»)Shi Chun-Sheng & XIN Chong, 2006بنابراین نباید
رسمی بودن بیش از حد سازمان های دخیل در کار خط مشی گذاری فرهنگی و وجود قواعد بسیار دست و پاگیر
وجود داشته باشد  « .برنامه دیگری که در زمینه اطالعاتی برای خط مشی گذاران فرهنگی وجود دارد ،اتکای صرف
بر اطالعات و گزارشات رسمی و غفلت از دریافت نظرات مردم می باشد ،سازوکاری نظیر نظام پیشنهادها( idea
 ،)systemبرای شنود صدای مردم (  )voice of peopleباید تعبیه شده باشد و مدیران فرهنگی باید به داخل
جامعه سرکشی نمایند و مشکالت فرهنگی را درک کنند ،و باید بر اساس اطالعات رسمی و بعضاً همسوگرایانه
درخصوص فرهنگ تصمیم گیری کنند .بنابراین باید سازوکار نظام پیشنهادها برای بروز ایده ها ،تفکرات و دانش
درونی مردم در مسیر بهبود و تعالی جامعه وجود داشته باشد( ».کاظم نژاد و همکاران)75،1388،
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- 16نگاه تخصصی برنامهریزی سیستمی در تصمیم گیریها
دیدی چند بعدی در تصمیم گیریها و راهکار کلی نگر ( ،)holistic viewمدیریت بهینه دیگری است که در راه
خط مشی گذاری فرهنگی مؤثر است .هرگاه خط مشی گذاران به یک جنبه از مسأله توجه کنند و از سایر جنبه ها
غفلت کنند ،نتیجه ای ناقص بصورت خط مشی حاصل می شود که امکان توفیق موفقیت آن بسیار اندک خواهد بود.
« در تصمیم گیری ها عدم توجه به محیط های مختلف مؤثر بر موضوع تصمیم ،مانند محیط فرهنگی ،اجتماعی ،
سیاسی و قانونی  ،محیط اقتصادی  ،محیط فنی و محیط اقلیمی و جغرافیایی موجب می شود تا خط مشی های
حاصل از نقطه نظر هر محیطی که بدان توجه نشده است آسیب پذیر گردیده و در اجرا دچار مشکل شود(».همان،
ص  )138به عنوان نمونه در خط مشی که در آن به محیط ارزشی و عقیدتی مردم توجه نشده باشد در عمل مورد
پذیرش جامعه قرار نخواهد گرفت و مسلماً شکست خواهد خورد .سیاست های فرهنگی ای( )cultural policies
که بدون توجه به پیشینهی تاریخی(  )historical antecedentیک ملت تدوین گردند بالشک در عمل ناکام
خواهند ماند»( .)Best, 2003در تفکر جزئی نگر هر فرد یا سازمان درگیر در خط مشی گذاری از دید خود و بنابر
ترجیحات خود مسئلهی فرهنگ را تحلیل می کند ،ولی در تفکر سیستمی هر فرد یا سازمان درگیر در خط و مشی
گذاری از زوایای مختلف جامعه شناسی بنابر ترجیحات دیگران مسئله فرهنگ را تجزیه و تحلیل می کند بدیگر
سخن« ،س ازمان های جزئی نگر عادت دارند تا فرهنگ را از رویکرد خودشان بررسی کنند و به آن قسمت از فرهنگ
که با وظایف آنها همسو تر و یا مرتبط تراست ،می پردازند(  »)DiMaggio,2009به عنوان نمونه ،قوه مقننه از حیث
تقنینی و دستوری به فرهنگ نگاه می کند ،مجلس خبرگان بر اساس مصال ح سیاسی و شورای عالی انقالب فرهنگی
بر مبنای مقوله های ارزشی عقیدتی به فرهنگ می پردازد .در حالی که از نظرگاه مدیریت سیستمی سیاستگذاری
فرهنگی باید همه ابعاد عرفی و ارزشی و واقعی به تناسب اهمیت و تأثیرات آن در فرهنگ را در نطر بگیرد و بر
اساس سهم تأثیر سیاستگزاری نماید .اعمال نظر مشورتی در تصمیم گیریها با اتکای به هماهنگی بر راهکار مفید
سایر اندیشمندان سیاسی جهانی برای مقابله و تأثیر بر ایدئولوژی های حاکم در جهان امروز در موارد تصمیم گیری
قبل از آنکه به تصمیمی بپردازند ،تصمیم گیران نباید در ذهن خود انتخاب مورد نظر را انجام داده ،و برای تأیید و
توجیه نظر خویش به اطالعاتی رو آورند که در جهت تأیید آن تصمیم باشد

(اوریب یافتن) و نباید سایر حقایق و

شواهدی که برخالف تمایل آنها باشد را نادیده بگیرند .در چنین حاالتی تصمیم گیر ی جنبهی صوری پیدا می کند
و مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری ( یعنی شناخت مسئله ،توسعه راه حل ها ،ارزیابی راه حل ها و انتخاب یکی از
آنها) به درستی رعایت نمی شود ،همچنین باید جمع آوری اطالعات به اطالعات موافق و مخالف منحصر شود و
معیارهای سنجش نیز دستخوش اعمال نظر و سلیقه های مختلف باید باشد و همهی تالش تصمیم گیرنده بر آن
باشد که به نظرهای مختلف احترام و ارزش قائل باشند و به آن جامهی عمل بپوشاند و آنرا نتیجهی تصمیم گیری
نشان دهند.
- 17تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی ها و ایجاد بازخورد فرایند خط مشی گذاریها
تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی های وضع شده و اجرای قطعی و نهایی آنها در جامعه ،منجر به کمکهای زیادی
می شود که قابلیت پیشرفت زیادی در فرهنگ می باشند .در حالی که باید تصمیم ها مدتی بصورت
آزمایشی( )pilotاجرا می گردید ،شاید می شد به موقع از زیان های مذکور جلوگیری نماییم .تصمیم گیری بر
اساس یک سلسله پیش بینی ها و اطالعات انجام می پذیرد و چه بسا در عمل پیش بینی های مذکور و برآوردهای
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انجام شده صددرصد تحقق نیابد و تصمیم ها آنطور که انتظار می رفت عملی نشود .بنابراین الزم است تصمیم های
گرفته شده مدتی به بوته ی آزمون نهاده شوند و پس از آنکه اطمینان نسبی حاصل شد که آنها عمالً قابل استفاده
اند ،نسبت به قطعی شدن آنها اعالم نظر نمود .در اغلب تصمیم گیری های عمومی ،تصمیم گیران تحت فشار هستند
و بر ای رفع مشکالت و اتخاذ تصمیم ها فرصت زیادی ندارند .در این قبیل موارد تصمیمی گرفته می شود و خط
مشی وضع می گردد که اطمینان کامل نسبت به نتایج آن وجود ندارد« .اجرای آزمایشی ،بهترین روش برای حصول
اطمینان از مؤثر بودن خط مشی ها در عمل است و عدم اجرای آن ،مشکالت زیادی را در پی خواهد داشت»(.
الوانی ،1371 ،ص  .)142از آنجایی که پیاده سازی سیاست های فرهنگی مستلزم ظرافت بینی های خاصی می باشد
و چنین سیاست های برای آنکه با متن جامعه عجین( )incorporatedگردند و در ذهن و ضمیر افراد نافذ افتند،
الزم است تا سیاست های فرهنگی متخذه قبل از پیاده شدن در متن جامعه ،به صورتی آزمایشی اجرا گردند تا
اطمینان از اثربخشی آنها حاصل شود« .یکی از محرک های مهم اجرای آزمایشی سیاست های فرهنگی بیش از پیاده
سازی قطعی آنها به این نکته بر می گردد که سیاست های فرهنگی ای که نتوانند در جامعه نافذ باشند و یا
اصطالحاً با شکست مواجهه شوند  ،نه تنها منجر به اتالف منابع و انرژی می شوند ،بلکه بر افراد جامعه هم اثر
نامطلو بی می گذارند که این اثر سوء و نامطلوب موجبات بدبینی افراد جامعه را نسبت به سیاست گذاران و سیاست
های فرهنکی فراهم می کند.)Flew, 1998 (».در خط مشی عمومی باید مرحلهی اجرای آزمایشی خط مشی ها
وجود داشته باشد ،اغلب اوقات تصمیم گیرندگان از سازوکار بازخورد برای اصالح خط مشی ها استفاده می کنند.
سازوکار بازخورد از طریق برگشت اطالعات در مورد خط مشی در حال اجرا ،به خط مشی گذاران امکان می دهد تا
نقاط قوت و ضعف تصمیم های خود را دریابند و نسبت به اصالحات الزم اقدام به موقع انجام دهند« .اما غالباً خط
مشی گذاران نسبت به خط مشی مصوب در عمل هیچگونه اطالعی ندارند و زمانی که کار تصمیم گیری انجام شد
وظیفه ی خوذ را خاتمه یافته تلقی می نمایند و در صورت بروز مشکل نیز برای تصمیم ها ی گرفته شده ،متوسل به
دالیل مختلفی می گردند تا تصمیم ها را موجه و صحیح جلوه دهند.
شکست را به عوامل دیگری نسبت دهند.بدین ترتیب استفاده از بازخورد بعنوان یک وسیله کنترل و اصالح خط
مشی ها ،بهترین برنامه و راهکار در راه خط مشی گذاری مؤثر قلمداد می شود» [.الوانی ،1371 ،ص  142تا .]143
نظام های اقتصادی اجتماعی(  )socio-economic systemsمعاصر برای اصالح نمودن برنامه های خود به بازخور
نیازمندند .بازخور( )feedbackبه متولیان خط مشی گذاری فرهنگی این امکان را میدهد تا با دریافت و درک
انعکاسات افراد جامعه ،به کیفیت سیاست خود پی ببرند و نقاط ضعف و نواقض آن را برطرف کنند ،افزون بر این،
«وقتی که بازخورد مردم جامعه به ن حوی شایسته از سوی متولیان امور فرهنگی دریافت و مطالعه شد و با اقدامات
مناسب و اصالح شده ای همراه گردید ،این باعث می شود تا مردم احساس کنند که سیاستگذاران فرهنگی به
واکنش های آنان توجه دارند و از این لحاظ ،اعتماد آنها به متولیان امور فرهنگی بیشتر می شود و این برای هر ملتی
که خواهان مهندسی فرهنگی( )cultural engineeringو حرکت در جهت اعتالی فرهنگی( cultural
 )transcendenceاست ،فوق العاده مهم می باشد( .)Erik Brynjolfsson and et al, 1995
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- 18انعطاف پذیر بودن تصمیمات
انعطاف الزم در تصمیم ها ،برنامه و راهکاری است که اجرای آنها در شرایط متغیر و متحول امروز بسیار مهم میباشد.
انعطاف پذیری تصمیم ها زاییده تفکر تصمیم گیرندگان نسبت به محیط و مجریان باید باشد .آنان نباید چنین
پندارند که محیط اجرای خط مشی ها و تصمیم های گرفته شده محیطی ثابت و بدون تغییر است .بنابراین برای
چنی ن محیطی ،بطور انعطاف پذیری می توان تصمیم گیری کرد .در حالی که روشن است چنین فرضی در شرایط
امروز درست است و تصمیم های قابل انعطاف زمانی در محیط متغیر پیاده شوند مشکالت عملی( practical
 )problemsکمتری به همراه دارند .از سوی دیگر روح اعتماد به مجریان نیز در ا تخاذ تصمیم های قابل
انعطاف،مؤثر است .تصمیم گیرنده با چنین طرز تلقی ای از مجریان ،می کوشد تا کلیه موارد ممکن الوقوع در موضوع
تصمیم را پیش بینی کند و برای آن راه حل ارائه دهد ،تا مجریان در عمل آزادی و قدرت مانور داشته باشند و دقیقاً
آنچه را معین شده ،اجرا کنند .بنابراین این تصمیم به علت انعطافی که دارد ،در مواردی که خارج از قدرت پیش
بینی خط مشی گذار و تصمیم گیرنده است ،توان پاسخگویی به نیازهای محیط را خواهد داشت و مجریان نیز به
علت انعطاف می توانند آن را با موارد مختلفی که رخ می دهد مطابقت داده به نیازها و انتظارات متقاضیان پاسخ
دهند .خالصه انعطاف پذیربودن تصمیم ها و خط مشی ها اثر بخشی آنها را زیاد می کند و در صورتی که شرایط
محیط دگرگون شود امکام اجرای آنها بسیارزیاد شده و بتدریج از دور خارج نمی گردند« .در اینجا الزم به تذکر است
که استفاده از فرایندهای قابل انعطاف خط مشی گذاری بوسیله اغلب خط مشی گذاران در ایجاد تأثیر گذاری و
اثربخشی سیاستگز اری فرهنکی بی تأثیر نمی باشد زیرا در این قبیل موارد کوشش می شود تا با استفاده از یک
شیوه واحد انعطاف پذیری خط مشی گذار با آن آشنا و مأنوس شده ،تمام مسائل و مشکالت مورد بررسی قرار
گیرندو اعمال این رویه طبعاً نوعی پویایی که در خط مشی ها به دست آمده را دنبال خواهد کرد و منجر به عدم
تکرار خطاهای پیشین می گردد»(الوانی .)144- 145 ،1371 ،همچنین چهار چهره یا پایه اصلی سیاست گذاری
فرهنگی یک حکومت یعنی اجبار ،ایدئولوژی ،چهره عمومی و چهره خصوصی در همه نظام های سیاسی و فرهنگی
یافت میشوند .به عبارت دیگر حداقلی از هر یک از این وجوه برای دولت فرهنگی اجتنابناپذیر است .همه نظامهای
سیاسی کم و بیش دارای دستگاههای اجبار هستند ،ایدئولوژی و عقیدهای برای توجیه قدرت خود عرضه میکنند،
حداقلی از خدمات عامالمنفعه چون تأمین نظم و امنیت را انجام میدهند و بیشتر مورد حمایت بخشهای خاصی از
منافع اجتماعی هستند .اما آنچه موجب تحوّل و پویایی نظام های سیاسی و فرهنگی می شود ،انبساط و انقباض هر
یک ازاین چهرههاست .براساس این کدامیک از چهار چهره مذکور وجه اصل ی دولت را تشکیل دهد ،چهاردسته بزرگ
از نظامهای سیاسی را می توان تمییز داد :یکی نظام های اقتدارطلب که عمدتاً مبتنی بر سلطه و اجبار و دستگاههای
سرکوب هستند و خود ممکن است اشکال گوناگونی داشته باشند؛ دوم نظامهای ایدئولوژیک که اساساً بر ایدئولوژی
کلی و فراگیری تکیه میکنند؛ سوم نظام های رفاهی که وجه اصلی خود را در تأمین خدمات عمومی آشکار میسازند
و چهارم نظام های طبقاتی که بیشتر بر منافع بخش خاصی از متکی هستند .و هرکدام بر اساس این نظامهای فکری
و سیاستگذاری فرهنگی و نوع آزادی در آنها مشخص می شود و سیاستگذاران در چارچوب این نظامها سیاستهای
فرهنگ را تعیین می کنند.
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 - 19سیاست گزاری بر اساس مدیریت پایدار
گاهی از مواقع پیش می اید که سازمان های درگیر در سیاست گذاری فرهنگی بدلیل تکرار نمودن فرایند کاری خود
به روش های سیاست گذاری خو می گیرند و به ندرت خارج از چهارچوب این روش ها اتخاذ تصمیم می نمایند .این
عادت باعث می شود تا تصمیم گیری به یکی از روال های عادی (  )routinesکاری آنها تبدیل شود و بدین خاطر،
نیازی نمی بینند تا به مطالعه و شناخت روش های جدیدتری درباره ی سیاست گذاری بپردازند .این وضعیت باعث
می شود تا سیاستگذاران ،سیاست گذاری را فقط به عنوان یک وظیفه ای تلقی کنند که در جریان کار صورت می
پذیرد و صرفاً نیاز به طی کردن یکسری تشریفات اداری دارد  «.یکی از نتایج برنامهریزی بر اساس مدیریت سیستمی
می باشد و دومین نتیجه مطالعه و تحقیق کارشناسی سیاستگزاری و نظام ها و روش های موجود سیاست گذاری
می باشد و دومین نتیجه اتخاذ سیاست های ریشه ای و عمیق دراز مدت می باشد»(  )Garnham, 1987که در این
موارد خط مشی وضع نمی شود که صرفاً جنبه ی تبلیغاتی و ظاهری دارند و برای جلب نظر و حمایت مردم طراحی
شده ا ند و از آغاز مشخص است که قرار است تصمیم های مذکور اجرا گردند و مردم نیز پس از مدتی از این امر
مطلع شده ،نسبت به خط سیاست گذاران اعتماد می کنند و به سایر خط مشی ها هم با دید اطمینان می نگرند.
« همچنین خط مشی های که در امکان پیاده سازی آنها اغراق نشده و به طور واقع بینانه ای()realistically
ارزیابی شده اند مشکل بی اعتمادی عموم مردم را حل می کنند .بعنوان مثال طی خط مشی های به مردم وعده
های داده می شود که امکان تحقق آنها موجود است و پس از مدتی این موضوع بر همگان روشن می شود و موجبات
دلگرمی و اطمینان عامه مردم به نظام خط مشی گذاری را فراهم می سازد .تداوم این عارضه در سیاست گذاری باعث
می شود خط مشی ها پایگاه اجتماعی و مردمی خود را از دست ندهند و جامعه بادیدی منفی یا بی تفاوت با آنها
برخورد ننماید که این امر آثار سوئی را در ارتباط با مردم و دولت بدنبال نخواهد داشت»(الوانی)145 ،1371 ،فرهنگ
از آن جهت که مقوله ی پیچیده ای است و با آداب ،رسوم ،طرزفکر ،عقاید و ترجیهات مردم سروکار دارد ،از این
جهت تسری خوش بینی در بین عموم مردم نسبت به سیاستگزاران نه تنها راه موفقیت برنامه های فرهنگی بعدی را
باز می کند ،بلکه به خود فرهنگ هم کمک یا امداد می رساند .بنابراین سیاستگذاران فرهنگی باید در وعده و
وعیدهای خود بسیار محتاط باشند و قبل از پیاده سازی سیاست های فرهنگی ،به نحوی دقیق درمورد آنها مطالعه
کنند تا با این کار هم نقایص( )defectsآن سیاست ها را تشخیص داده و ه م امکان سنجی()feasibility study
آنها را انجام دهند.
- 20توجه به نقش مردم در سیاست گذاری
شاید به جرأت بتوان ادعا کرد آگاهی عامه مردم و حضور آگاهانه آنان در عرصهی سیا ست گذاری های فرهنگی یکی
از عمده ترین برنامه مهندسی فرهنگی خط مشی گذاری می باشد سیاست گزاران شایسته به مدد روش های
مطلوب و با در اختیار داشتن اطالعات کافی و مشاورت متخصصان امر ،به تصمیم گیری بپردازند ،فقط با وجود و
حضور مردم در سیاست گذاری است که مطلوبیت کافی به دست خواهد آمد .مردم مخاطبین اصلی سیاست های
فرهنگی اند و آگا هی آنان از این سیاست ها و احساس نقش آنها پذیریش چنین سیاست های را از جانب مردم
دچار عدم خدشه های جدی خواهد نمود .سیاست ها می باید بازتاب خواستها( ،)demandsنیازها(،)needs
انتظارات(  )expectationsآحاد مردم باشند و به نیازهای فرهنگی آنان پاسخ دهند .در حالتی که مردم به این حق
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خود آگاهی داشته باشند و لزومی به مشارکت و اظهار نظر در سیاست گذاری های فرهنگی بینند ،سیاست گزاران
اصلی ترین منبع خود را به دست می آورند .گذشته از نقش مردم در خط مشی گذاری ،مسأله آگاهی آنان نیز مطرح
می باشد .آگاهی مردم باعث می شود به نظرات آنان بهاداده شود و در صورت اظهار نظر مفید فایده واقع گردند.
جامعه ی با بصیرت ،همراه با نظامی که برای او خط مشی گذاری می کند به زندگی خود ادامه می دهد و این
همراهی در سیاست گذاری مؤثر گامی اساسی بحساب می آید.
- 21طراحی ساختاری نظامند بر اساس مدل پیشنهادی
« برنامه های فرهنگی برای آنکه با موفقیت اجرا شوند و اثر مفیدی بر فرهنگ ملت بگذارند ،الزم است از یک الگوی
نظام مند پیروی نمایند(  .»)Healy, 2002زمانی که بین سازمان های درگیر در تهیه برنامه های فرهنگی
هماهنگی الزمه وجود نداشته باشد ،متعاقباً برنامه های فرهنگی آ نها انسجام نخواهند داشت و در صورت اجرا با
شکست مواجهه خواهند شد(  .»)Hindess, 1993بنابراین ،طراحی یک الگوی نظام مند برای فرهنگ که به مدد
آن سیاست گذاران بتوانند سیاست های فرهنگی کارآمدی را اتخاذ کنند و فرهنگ را به نحوی مؤثر مهندسی نمایند
از ضروری ترین اقدام اتی است که می باید انجام گیرد که هدف اصلی این مقاله نیز در واقع پیشنهاد چنین الگویی
می باشد.الزم به توضیح است گفته شود که یکی از غالبترین و مهم ترین مشکالت سیاست گذاری فرهنگی در
جمهوری اسالمی ایران ،فقدان مدلی جامع و ساده بر اساس سیستمی نظامند و پایدار می باشد که مدل ارائه شده
در این تحقیق این ویژگی ها را دارد  .که در مدل موجود ،این ویژگیها یا وجود ندارد و یا اگر برخی از آنها وجود
دارد ،بصورت نظام مند و سیستماتیک و براساس مدیریت پایدار طراحی نشده است.

ویژگیهای مدل مطلوب در این تحقیق در راستای ارتقای سند الگوی پیشرفت
 .1داشتن پایگاه جامع مطالعه ارزشیابی آماری نظام نیازهای فرهنگی مردم .
 .2تفکیک سیاست گذاران به چرخه های اصلی و فرعی و تبعی به طور نظام مند و دخالت حداکثری متخصصین و
کارشناسان حرفه ای در امور سیاست گذاری و استفاده بهینه از نظرات آنها .
 .3ایجاد سه پژوهشگاه فعال در چرخه های سیاست گزاران نظام ،به عنوان پژوهشگاه کالن بنیادی و تخصصی و
عمومی در ساختار نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور که با این ساختارها عمال به بسیاری از مشکالت از جمله
عدم تخصص و ناکارآمدی نظام اطالعاتی و تصمیم سازی ،خاتمه داده می شود.
 .4از بین رفتن سازمانهای عریض و طویل فرهنگی پراکنده و سیاست گذار که از نظام و مدلی خاص پیروی نمی
کنند و این امر سبب تشتت آراء وسلیقه های مختلف حزبی در سطح فرهنگ شده و دوگانگی های فرهنگی را
بوجود آورده است.
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 .5در این مدل ،نظام نیازهای فرهنگی مردم ،طبقه بندی و اولویت بندی شده و سهم تأثیر فرهنگ بر سایر امور
سیاست گذاری ها در کشور از جمله امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و سهم آسیب پذیری ها و بازخورد آنها
در نظر گرفته شده است.
 .6در این مدل موازی کاری های سازمانی و انسانی به حداقل ممکن رسیده و همچنین دخالت کردن سازمانها و
نیروهای آن در امور یکدیگر کاهش یافته و هر سازمانی بر اساس نظامی خاص به وظایف خود عمل می کنند و
با یکدیگر تعامل مثبت دارند.
 .7با ایجاد سه دبیرخانه فعال نظام ارزشیابی های فرهنگی در چرخه های مختلف سیاست گذاری فرهنگی کشور،
نظام ارزشیابی مستمر به طور واقعی شکل می گیرد و میزان بازخورد ،تکامل و بهینه سازی این واقعیت های
موجود فرهنگی توسط این دبیرخانه های سه گانه ،در چرخه های مختلف سیاست گذاری به گوش سیاست
گزاران امور فرهنگی کشور می رسد.
 .8منطق واقع گرایی ،که همان دخالت دادن فرهنگ جاری مردم در امور سیاست گذاری فرهنگی است ،به معنای
دمکراسی آن شکل میگیرد.
 .9در این مدل میزان دخالت دولت در فرهنگ کاهش و به حداقل ممکن رسیده و در اینجاست که دخالت
حداکثری مردم در امور سیاست گذاری فرهنگی معنا و مفهوم پیدا می کند.
 .10در این مدل ،راهکار چگونگی اجرای کردن سیاست ها در چرخه های مختلف سیاست گذاری ،که تا کنون
معضل اصلی نظام سیاست گذاری فرهنگی موجود بوده است ،ارائه می شود .در اینجاست که به کلی گویی ها و
آرمانگرایی های ذهنی و سلیقه ای و حزبی خاتمه داده می شود و یا آن را به حداقل ممکن می رساند.
تبیین مفاهیم ساختار نظری
 ساختار نظری به معنای چارچوب  ،شکل  ،هیأت  ،و الگوی زیر بنای در فضای مفهومی و عقلی محض  ،که در قالبمنطقها قابل شناسایی هستند و این ساختار علت وجودی ساختارهای کاربردی و عینی می باشد  .به طور خالصه
تعریف مفاهیم به کار رفته در مدل در چرخه اول بدین شرح است .پژوهشگاه بنیادی  ،بازوی اصلی شورای عالی
انقالب فرهنگی است و این پژوهشگاه تشکیل شده از قدرتمندان علمی و فرهنگی و کمیته های تخصصی  ،که شامل
اساتید تراز اول دانشگاهها و حوزه های علمیه و صاحب نظران در زمینه های علوم انسانی و فرهنگی هستند که کار
اصلی آنها در مرتب ه اول تجزیه و تحلیل خروجی موسسه ارزشیابی آماری است که از دسته بندی چهارگانه آنها در
مرتبه دوم  ،نظام مفاهیم و موضوعات و معادالت فرهنگی مشخص می گردد توسط این پژوهشگاه و این کار در
مشورت با سیاستگذاران اصلی نظام و تعامل و توافق آنها به خروجی سه گانه بر مبنای ساختار نظری بر اساس
الگوهای زیر بنای در فضای مفهومی می رسند  ،و سیاستهای کالن که همان کالن گوییهای فرهنگی است و مفاهیم
علمی فرهنگ و سیاست و تعیین حد و حدود و نحوه مهندسی آن را از منظر اسالم وعرف حاکم بر مردم که قرار
است به خط و مشی تبدیل شود معیّن و مشخص می کنند .
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 نظام مفاهیم فرهنگی :به مفاهیم ارزشی و عرفی گفته می شود که در اسالم وعرف ملی جاری جامعه در بینفرهنگهای مختلف مردم کشور وجود دارد و از رسم یا رسوم عمومی مردم یا آن قوم یا اقوام جاری می باشد و قرار
است که در طول نظام نیازهای فرهنگی مردم در مورد آن سیاستگذاری و مهندسی فرهنگی شود با توجه به فهم
سیاستگذاران نظام از فرهنگ و ابعاد تاثیر گذار فرهنگ بر سیاست و سیاست بر فرهنگ حاکم  ،بر اساس منطق واقع
گرائی و دموکراسی اسالمی قرار بگیرد .
نظام موضوعات فرهنگی  :یعنی آن تعاریف مشخص شده در نظام مفاهیم ،موضوع بندی و حد و حدود آن موردبحث و بررسی قرار گیرد و آن مفاهیم گفته شده ،در نظام موضوعات جزئی و کاربردی و به صورت شفافتری ،مصداق
بیرونی آن در جامعه در طول فهم ما از فرهنگ مهندسی می گردد ،مانند این که در نظام تعریف ما از مفروضات
اساسی سیاسی ،مفهوم آن تطابق بیرونی در سیاست که موضوع فرهنگی آن جهان بینی سیاسی با محوریت خداست.
 نظام معادالت فرهنگی :یعنی تناسب و ارتباط برقرار کردن و کاربردی تر کردن نظام مفاهیم و موضوعات در جامعهو کیفیت عملیاتی کردن آن ها در نظام حاکمیت در طول نظام مفاهیم و موضوعات که همان بینشها و گرایشهای
سیاسی با محوریت دین و ارزشهای ملی و تکنیکها و فنون سیاسی در مقیاس خرد و الگوهای رفتار سیاسی گروهی و
اجتماعی ،مانند سیاستهایی که قرار است اجرا شود ،مثل توسعه قرض الحسنه .
استراتژی یعنی برنامه و هندسه کاری بررسی ابعاد و ارتباط آن با عرف فرهنگهای جاری جامعه  ،و نحوة تاثیرات وآسیب پذیری با توجه به امکانات موجود به گونه ای که پاسخ گوی سیاست های کلی برای تحقق آن درآینده بر پایة
هدف های کوتاه مدت و بلند مدت باشد .
 چشم انداز  ،همان آینده نگری برنامه ها در سالهای آینده می باشد و پایداری و فراگیر بودن آن ها  ،به طوریکه اینسیاست ها بیانگر خصوصیات اساسی نظام و نمایانگر آرمان ها و ارزش ها با تکیه بر استقالل ایران و تاثیر گذاریش
در منطقه و جهان و بازدارندگی در برابر تهدیدها و تهاجمات فرهنگی بیگانه باشد  .چارچوب الگوی تخصصی و
مفاهیم عملیاتی در حوزة متدلوژی برای تجزیه و تحلیل  ،خروجی چرخه اول که این ساختار قوانین و خط مشی
حاکم بر ساختارهای اجتماعی را تحویل می دهند که در مرتبه اول این کار را به صورت عملیاتی و نظامند پژوهشگاه
تخصصی انجام می دهد و این پژوهشگاه از کمیته های تخصصی گوناگون در ارتباط با خروجی اول ،تشکیل شده از
قدرتمندان علمی حوزوی و دانشگاهی در رشته مرتبط با موضوع فرهنگ که بازوی اصلی و جزء ارکان علمی و
فرهنگی پژوهشی مجلس است به جای مرکز پژوهشهای مجلس فعلی که کار مرکز پژوهشها را هم این پژوهشگاه
انجام می دهد و فعالیتهای این مرکز تعیین سیاستهای تخصصی و راهبردها و نحوة قانون گذاری به طور فنی و حرفه
ای ؛ به طوریکه این خط مشی ها کم ترین آسیب و باالترین کارایی و رضایت را به دنبال داشته باشد و بعد با کمیتة
فرهنگی مجلس تعامل می شود و همة ابعاد وجودی آن در نظر گرفته می شود و بعد از رفع مشکالت و موانع با
مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص به صحن علنی می رود جهت رأی گیری و تعیین خروجی برای اجراء و
اعالم به دولت  .مفاهیم بعدی به نظر می رسد که با رجوع به جدول و شکل ترسیمی دیگر نیاز به توضیح مفصل
ندارد  ،چون به روش آسان روند فرایند اجراء کاری با فعالیتها و خروجی آن مشخص شده  ،بیشک فرهنگ از
گسترده ترین و پیچیده ترین مقوالتی است که دارای متغیرها و موضوعات گستردهای می باشد و به این دلیل صاحب
نظران حوزة فرهنگ دارای برداشتهای متفاوتی از آن میباشند و اگر به یک وحدت رویه و مدل واحدی در فرهنگ
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کشوردست پیدا نکنیم ،تا بتواند میان موضوعات و متغیرها ،در سیاستگزاری و در اجراء هماهنگی و سازگاری ایجاد
نماید؛ در غیر اینصورت تشتت و اختالف آراء و برداشتهای متفاوت از فرهنگ با سلیقه های شخصی در مجریان و
سیاست گذاران بوجود خواهد آمد و نه تنها نمی توانیم فرهنگ را مهندسی نماییم ،بلکه شاید ضد فرهنگ هم
برنامه ریزی نماییم و بجای اصالح فرهنگ فساد کنیم و این مهم در طول سالیان در رفتار و گفتار مردم و روند
تغییرات فرهنگی خود را نشان میدهد .لذا ما در این مقاله مدلی را برای بهینه سازی وضع موجود ساختار فرهنگی
پیشنهاد و طراحی کرده به طوری که قابل استف اده آسان باشد و نخواستیم که ساختار موجود سیاست گذاری
فرهنگی از اساس خراب شود و هزینه های سنگین وارده دیگر قابل جبران نباشد ،بلکه امید است با همین هزینهها و
سرمایههای موجود مادی وانسانی بشود ،ساده ترین و بهترین و سریع ترین و کم هزینه ترین راهکار را پیشنهاد داد .ان
شاءاهلل که مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار بگیرد.
بررسی وتحلیل نقشه ساختار بهینه سازی سیاستگذاری فرهنگی کشور
چرخه اول [ ساختار نظری] :از جمعآوری نظام نیازهای فرهنگی کشور شروع میشود و این نیازها و مشکلها و
موضوعات فرهنگی پیشنهادی توسط دستگاهها و نهادها و مراکز علمی و مردم پیشنهاد و جمع آوری میشود در یک
مرکز به عنوان موسسة علمی و مرکز مطالعات سنجش و ارزیابی آماری نظام نیازمندی های فرهنگی کشور ،و این
موسسه یا می تواند مستقل باشد یا پایگاه اص لی نظام اطالعاتی شورای عالی باشد و بعد از جمعآوری نظام نیازهای
فرهنگی کشور ،کار مطالعات آماری و سنجش و ارزشیابی موضوعات و مشکالت و دغدغه های فرهنگی کشور شروع
میشود که بعد از بررسیهای کارشناسی به عمل آمده خروجی این موسسه آماری عبارتند از - 1طبقه بندی نظام
نیازها و موضوعات - 2اولویت بندی آنها - 3سهم تاثیر هر یک از موضوعات و نیازها و سهم آسیب پذیری آنها و بعد از
تفکیک بندی آماری ،خروجی به چرخهی کالن سیاست گذاری ابالغ می شود ،این خروجی وارد آکادمی فرهنگ یا
پژوهشگاه جامع بنیادی می شود .و این پژوهشگاه یکی از ارکان نظام فکری شورای عالی می باشد که بعد از وارد
شدن به پژوهشگاه کار مطالعاتی و کارشناسی کالن نگری را با توجه به خروجی مرحله اول انجام میدهد و با بررسی
و تحلیل کار در پروژة قبلی بر اساس طبقه بندی و اولویت بندی و سهم تأثیر و آسیب های جامع نظام نیاز سنجی
ها  ،خروجی آنان- 1 ،نظام مفاهیم فرهنگی - 2نظام موضوعات فرهنگی - 3نظام معادالت فرهنگی را مشخص
میکنند .و بعد از مشورت و تعامل با رهبری و شورای عالی و بحث و بررسی کارشناسی و نتیجهگیری خروجی آنها:
- 1سیاستهای کالن فرهنگی - 2استراتژی فرهنگی - 3چشم انداز فرهنگی را مشخص و ابالغ میکنند به ساختار
تخصصی -کاربردی بعد از اینکه کار کالن سیاست گذاری فرهنگی به اتمام رسید ،کار و فعالیت تخصصی روی
خروجی مرحله دوم آغاز میشود و یک مقداری پروژه سیاست گذاری فرهنگی جزئیتر میگردد و قالب سازی
تخصصی آن توسط پژوهشگاه تخصصی که زیر نظر مجلس میباشد  ،کار مطالعاتی و کارشناسی فرهنگی روی
خروجی ها و پروژههای پژوهشگاه بنیادی انجام می گیرد و بعد از بحث و بررسی و تحلیل و تعامل با کمیسیون
فرهنگی مجلس و راهکارها و موانع و رفع آنها با شورای نگهبان و در صورت موانع با مجمع تشخیص مصلحت نظام
کار بررسی و تحلیل خروجی سیاست گذاری کالن شورای عالی را به صورت جزئی تر و تخصصی بررسی می کنند و
راهبرد ها و قوانین را از دل آنها استخراج می کنند و بصورت قانون و خطمشی به ساختار عملیاتی اجرایی یعنی
دولت ابالغ می شود .بعد از تصویب و اتمام کار در مرحله دوم خروجی وارد مرحلة سوم یا ساختار اجرایی به معنای
نظام هایی که کلیه ارتباطات اجتماعی در آنها جریان دارد یا محیط هایی که در آنجا روابط سیاسی و فرهنگی
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تشکیل می گیرد که مانند قبل خروجی اول وارد پژوهشگاه عمومی و مرکز مطالعاتی می شود و این پژوهشگاه زیر
نظر ریاست جمهوری است و از ارکان آن می باشد ،این پژوهشگاه کار مطالعاتی و کارشناسی ،چگونگی سازماندهی
وبرنامه ریزی و مدلهای اجرایی را بررسی و تحقیق و تحلیل میکند و بعد از نتیجهگیری های علمی و دقیق با تعامل
با وزارتخانه ها و ستادهای اجرایی ورسانهها ،نتیجهگیری- 1 :دستور العملهای فرهنگی - 2آییننامههای فرهنگی - 3
بخشنامه های فرهنگی را برای اجرا به وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها ابالغ میکند ،بعد از اجراء در طول انجام خط
مشی در جامعه آسیبها و نکات مثبت آن توسط دبیرخانه نظام ارزشیابیها انجام می گیرد و راهکارهای جدید و
پیشرفته اعم از - 1تکامل نیازمندیهای فرهنگی - 2بهینه سازی نیازمندیهای فرهنگی - 3اصالح نیازمندیهای فرهنگی،
دوباره عودت داده میشود به پژوهشگاه آکادمی فرهنگی یعنی موسسة علمی و مرکز جامع مطالعات آماری و دوباره
وارد چرخة مراحل گذشته میشود و این مراحل و روند بطور طبیعی زمانی انجام میگیرد که هیچ گونه مشکل و
موانعی در راهکارهای تصویب شده در مراحل سهگانه وجود نداشته باشد.
اگر موانعی در هر مرحله وجود داشته باشد و در آن مرحله طرح تصویب نگردد به همان ترتیب گذشته از  3تا 1بطور
معکوس توسط دبیرخانه به چرخة قبلی برمیگردد و دوباره در چرخه بحث و بررسی میشود و بعد از اصالح وارد
چرخة بعدی میشود که با خط و خطوط فلشدار در تصویر طراحی شده  ،فرایند مراحل برگشت مشخص گردیده ،و
بعد از آن یک فرایند دیگری داریم تحت عنوان نظارت و ارزشیابی مستمر که توسط دبیر خانه نظام ارزشیابیهای
پژوهشگاه های سه گانه ای ن نظارت و پیگیری مصوبات انجام می گیرد و نتیجه مصوبات درصد انجام شدن آنها به
ساختارها اعالم می گردد ،زیرا دبیرخانه نظام ارزشیابیها در هر چرخه ساختاری بهترین جایگاهی میباشد برای این
کار ،چون هم از لحاظ نیروی انسانی ثابت و هم فرصت الزم و کافی را دارد و وظیفه اصلی آن پیگیری بخشنامه و
رصد کردن آنان است و این کار اجرایی نباید به اعضای شورای عالی یا کمیته ها محول شود ،زیرا ارزشیابی به صورت
دقیق و عملیاتی انجام نمی گیرد یا اگر بگیرد ناقص و ناتمام و بطور آمار صوری انجام می پذیرد.
الزم به توضیح است که گفته شود ،در این مدل جایگاه تشخیص مصلحت نظام عوض می شود و به جایگاه اولی که
قانون اساسی به عنوان حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان برای آن مشخص کرده برمیگردد و به دوگانگی و
موازی کاری بین شورای عالی و مجمع که سبب تشت آراء و سلیقه های حزبی و شخصی غیرکارشناسی میشود،
خاتمه داده می شود و یک دستگاه به عنوان عالی ترین دستگاه سیاستگذاری فرهنگی با یک نظام فکری سیاستهای
کالن را بر اساس مدل جامع برنامهریزی میکند و جمیع دستگاه های فرهنگی باید از یک مدل و نظام فرهنگی که
توسط شوری طراحی می شود پیروی و آنرا اجراء نمایند ،که توضیح و تحلیل مفهومی آن بطور روشن تری در جدول
صفحه بعد با تقسیم بندی دقیق تری آمده است .
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توضیح و تحلیل مدل مفهومی پیشنهادی ساختارهای عینی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

موضوع

وظیفه

ساختار

مراکز و نهادها

فعالیتهای

فعالیتهای

کالن

خرد

سیاستگذاری

ساختارهای
عینی
سیاستگذاری
فرهنگی

مراکزو

تنظیم

نهادهای

سیاستهای

اصلی

کالن فرهنگی

مراکز
نهادهای
فرعی

و

تنظیم
سیاستهای
تخصصی

شورایعالی

انقالب

فرهنگی

مجلس شورای اسالمی

سیاست های
کالن

قوانین

برنامه ریزی

عناوین

سیاستهای کالن

استراتژی

توضیحات

تدوین سیاستهای کالن

تنظیم استراتژی

اجرا

خط مشی گذاری

تعیین خط مشی های فرهنگی

سیاستگذاری

سیاستهای تخصصی

تدوین سیاستهای تخصصی

برنامه ریزی

راهبردها

تعیین راهبردهای فرهنگی

اجرا

تصویب قوانین

تنظیم قوانین فرهنگی

فرهنگی

جمهوری
اسالمی

مراکز

تنظیم

ونهادهای

سیاستهای

تبعی

خرد فرهنگی

دولت و وزارتخانه های

دستورالعل

فرهنگی

های اجرایی

سیاستگذاری

سازماندهی

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

اجرا
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اجرای سیاستها و قوانین

سازماندهی تیمها و تشکالت اجرایی
تدوین برنامه عملیاتی و روندهای
اجرایی

بخش نامه ها و آیین نامه های اجرایی
دولت
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نتیجه گیری
یکی از موضوعاتی که همواره در طول تاریخ انسان از دغدغه های سیاست گذاران می باشد ،همانا موضوع شناخت
واقعیتهای فرهنگی و فرایند فراگیر آن در جامعه خود بوده است .سیاست گزاران هر جامعهای همواره از نظرگاه خود
به دنبال نظام نیازمندیها آن را می جویند .و از مهمترین حقوقی که انسان با توجه به ذات اجتماعی و ناتوانی از
برآورده کردن نیازهای خود برای ادامه حیات ،بدان محتاج است ،سیاستگذاری اجتماعی و سیاست
گذاری( )policymakingفرهنگی در جهت نظام مند کردن نیازمندیها و مدیریت نمودن آن است .در میان حقوق
الهی نیز ،بزرگ ترین حق ،حق رهبران و سیاست گزاران بر مردم و حق متقابل مردم در برابر آنان می باشد .همانا
حق امری است واجب که خدای سبحان بر هر دو گروه الزم شمرده و آنرا عامل برآورده کردن نظام نیازمندیها و
تکامل در رفع نیازمندیها قرار داده .بناب راین نظام نیازهای مردم اصالح نمی شود جز آنکه نظام نیاز سیاست گذاران
حکومتی اصالح گردد و سیاست گذاران حکومتی اصالح نمی شوند ،جز با برطرف کردن نظام نیاز مردم .بنابراین در
مرحله نخست سیاستگذ اری فرهنگی آنچه مهم است انتخاب صحیح و درست مردم ،سیاست گذارانی که بر اساس
پذیرش باورهای سنجیده و با داورری دقیق ،انتخاب شوند و دارای باالترین مرتبه ی شناخت و آگاهی فرهنگی از
حق و نظام نیازهای شهروندی از نظرگاه اسالم و واقعیت جاری عرف فرهنگهای مختلف مردم اجتماع خود که هم
حق و حقوق دولتمردان خود را شناسند و هم حق و حقوق مردم و به آن احترام گذارند و بسیار خدا ترس یا طرفدار
حقوق مردم باشند که در این صورت دیگر سیاست گذار خود رای و مستبدی نمی باشد که همواره به دنبال رفع
عقده های دوران حقارت خود باشد و دوست داشته باشد که تنها دیگران او را به غیر حق بستایند ،در غیر اینصورت
حکومت را به بهای خود انگاری گرفته و ارزشی برای حقوق انسانی دیگران که همانا دفع نظام نیازمندیها است ,قائل
نیست .لذا چنین فردی ،به جای سیاست گذاری ،تمام امکانات کشوری را هزینه ی حفظ جایگاه خود و نزدیکانش
می کند ،و بدین گونه حق مردم را پایمال کرده و هر گونه دلیل و برهانی برای رفع نظام نیازها و شکوفایی فرهنگ
اجتماع از جانب دیگران برای او مطرح نمیباشد .از این رو است که این فرد به جای فرهنگ سازی و مدیریت آن بر
اساس ر فع نظام نیازها و اصالح امور فرهنگی ،فساد کرده و ظلم و ستم را بر مردمان روا می دارد تا فقط خط مشی
و ایدئولوژی) (ideologyاو حفظ شود( .نهج البالغه،برگرفته از نامه امام علی به مالک اشتر) .بطور کلی در تاریخ
سیاست گذاریها در مکاتب مختلف دو نوع مکتب غالب فکری برای سیاست گذاری فرهنگی وجود دارد که تصمیم ها
و خط مشی ها بستگی به نوع نظام تفکر و باورها و شخصیت فکری سیاست گذاران هر مکتب دارد که این دو نوع
مکتب روش و مدل فکری آنها در طول تاریخ اندیشه دچار تحوالت زیادی شده تا مراحل پیشرفته آن که سیاست
گذاران در هر دوره به اقتضای فرهنگ و عرف جامعه و پیشرفت تکاملی(  )evolutionary progressدر آن،
نحوهی سیاست گذاری را تغییر می دهند و بر اساس مدل فرهنگی دینی یا غیر دینی مکتب خود آنرا برنامه ریزی
می کنند .پس برنامه ریزی ها و خط مشی های فرهنگی در هر جامعه بستگی به توان علمی و شناخت سیاست
گذ اران از حق و حقوق الهی و نظام نیازهای انسانی دارد ،که در این میان سیاست گزاران نقش اول را در امر
سیاست گذاری فرهنگی به عهده دارند و تصمیم ها و خط مشی ها بستگی به منطق رویکرد علمی سیاست گذاران
به نظام نیازهای عرف حاکم در هر دوره را دارد؛ با توجه به بررسی و تحقیق در سیر مراحل سیاست گذاری فرهنگی
در این مقاله ،به این نتیجه رسیدیم که سیاست گذاران عرصه فرهنگی به دو دسته تقسیم می شوند:
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- 1دسته ی نخست سیاستگزاران ایدئالیستی ( )idealismمی باشند که مبنای فکری و منطق علمی آنها در
سیاست گذاری ایدئالیستی و خط مشی آنها ن یز در سیاست گذاری بر اساس ایدئالهای جامعه ی مدنی و مطلوب
انسان کامل مکتب خودشان می باشد و نسخه ای هم که برای سیاست گذاری فرهنگی در جامعه می پیچند ،در
همین راستا می باشد .اندیشه های ایدئالیستی از این جا نشات می گیرد که آنچه حقیقی و کامل و درست است،
درون ذهن( )subjectو معنای درونی آنهاست و بنابراین بیرون از دایره معنا و ذهن ،فاقد حقیقت بوده و تنها سایه
ای از حقیقت اصیل می باشد .از این رو بیرون ذهن ( )objectاز اهمیت باالیی برخوردار نیست .بر این اساس،
سیاستگذ اران ایدئالیست توجهی زیاد به واقعیات جاری و رنج ها و درد های عینی فرهنگی جامعه خود ندارند و تنها
به ایدئال های انسان کامل می اندیشند و در س یاست گذاری بر این مبنا به حقوق انسان تاریخی ستم روا می دارند و
به جای اصالح در امور فرهنگی ،نادانسته فساد می کنند .در خط مشی های فرهنگی ،به دلیل اینکه طبقات
اجتماعی گوناگون مردم را از نظر مشکالت مادی و معنوی و روانی آنها ،در نظر نمی گیرند و خط مشی هایی را بکار
می گیرند که مورد رضایت اکثر مردمان نیست ،این نوع سیاست گذاری منجر به استبداد و خودکامگی خواهد شد،
چراکه اوال درد و مشکل جامعه را نمی شناسند در ثانی به موضوع اصلی سیاست گذاری که مهندسی فرهنگ جاری
عرف مردمان می باشد ،توجهی ندارند .از این رو اکثر مردم به طور ناخودآگاه در نظام سیاستگذاری فرهنگی
ایدئالیستی دچار ستم خواهند شد .بدین ترتیب بر اساس قیاس های منطق ایده آلهای مکتب خود با عرف و واقعیت
جاری در جامعه ،بیزاری نسبت به سیاست گذاران پدیدار خواهد شد و در نتیجه زوال و تباهی حکومت را در پی
خواهد داشت .
- 2دسته دوم ؛ سیاست گذاران واقعیت گراست ،مکتب واقعیتگرایی ( )realismیا رئالیسم به نوعی واکنشی در برابر
مکتب سیاستگذاری ایدئالیسم سنتی بود ،و در پی آن بود که ضعف سیاستگذاری ایدئالیسم را در نادیده گرفتن
واقعیت عینی( )objectبر طرف سازد و به واقعیت عینی و بیرون ذهنی ،به همان میزان ارج واقعیت ذهنی
( ،)subjectارزش قائل شد .بنابراین انسان دیگر تافته ی جداباقته از طبیعت در نظر گرفته نمی شد ،بلکه موجودی
زنده در همین طبیعت عینی انگاشته شد .بر این اساس سیاست گذاران رئالیست کسانی هستند که بر خالف تفکرات
دسته اول مبنا و اساس سیاست گذاری فرهنگی آنها واقعیت و عرف جاری جامعه می باشد و بنابراین میزان
رضایتمندی اکثر مردم برای آنها بسیار اهمیت دارد .بدین سان آنها فرهنگ عرفهای جاری در اجتماع خود را درجه
بندی کرده و بر اساس اولویت بیشترین طرفدا ر هر فرهنگ ،آنرا در اولویت سیاست گذاری قرار داده و سعی و تالش
آنها بر این است که بر اساس مکتب خود ،چه دینی و چه غیر دینی ،حق و حقوق شهروندی همه ی اقوام و اقشار
مختلف را مدیریت و مهندسی کنند و حق پیشرفت آزادی آنها را فراهم کنند بدون اینکه تعرض و تجاوز به آزادی
حقوق فرهنگی فرد یا قوم دیگری را در سر داشته باشند .حال اگر این مکتب دینی باشد بر اساس قوانین دین ،نظام
نیازها و آزادی و حق و حقوق فرهنگی افراد را تعریف می کنند و اگر غیر دینی باشد بر اساس قانون اساسی وضع
شده توسط اندیشمندان سیاسی حزب های مختلف ،حق و حقوق شهروندی و آزادی را تعریف و مهندسی می کنند
و در این تعریف هیچ کس حق تجاوز و تعدی به حقوق دیگری را نخواهد داشت .با توجه به آیات و روایات ،سیاست
گذاری در دین اسالم باید بر مبنای اندیشه ترکیبی از رئالیستی و ایده آلیستی باشد و بر پایه ی نظام حق و حقوق
باشد ک ه دین اسالم در آیات و روایات برای دسته های مختلف مردم تعریف کرده است ،و پشتوانه ی این نگاه واقعیت
گرایانه ترکیبی ،این اصل معرفت شناسی در قرآن ،یعنی سیر معرفت شناسی در آفاق و انفس ،می باشد که می
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فرماید « :سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتّی یتبیّن لهم انّه الحق ( »...سوره فصّلت آیه  )53یعنی ارائه ی
آیات الهی که منبع معرفت است ،نفوس بشری و جهان بیرونی است .بنابراین از نظر گاه اسالم فرهنگ و
سیاستگذاری در موضوع فرهنگ جامعه باید بر مبنای واقعیت جهان بیرونی و نفوس انسانی باشد و حق و باطل معیار
معرفت قرار گیرد .بسیاری از جامعه شناسان با نظریات متنوع خود در تحلیل فرهنگ جامعه و ارتباط ابعاد جامعه با
هم  ،سعی در شفاف سازی و تحلیل حوزه های مشترک این ابعاد در بستر اجتماع و ظرفیت سنجی آن در حوزه
های سیاست گذاری و برنامه ریزی را داشته اند که هر کدام به سهم و بضاعت خود حدی از این ارتباط را شفاف
نموده به طوریکه بنیانگذار جامعه شناختی کارکرد گرایی ساختاری نگاهی سیستمی به جامعه دارد و معتقداست
برای ایجاد و حیاط یک جامعه چهار کار کرد اساسی ضروری است که برای انجام این کارکردها چهار نظام اساسی
شکل می گیرد که یکی از آن ها نظام فرهنگی است.
در نتیجه برای حل معضل مهندسی فرهنگ مدل هاابزاری است برای هماهنگی و ساده سازی متغیر های فرهنگی به
گونه ای که ارتباط بین متغیرها و کارآ یی فرهنگ را برقرار کرده و وظیفه ایجاد تغییرات  ،بهینه سازی تغییرات و
تکامل موضوع فرهنگ را بر عهده دارد .خود مدل ها نیز در فضای متدولوژی قابلیت بهینه سازی و تغییر را دارد .
فرهنگ نیز مثل سا یر موضوعات و مفاهیم دارای متغیر های زیاد و پیچیده ای می باشد ،با توجه به تعریف مدل،
ابزاری که این متغیرها را به هماهنگی رسانده و تالئم نظری  ،کاربردی و عینی را برقرار نموده؛ مدل فرهنگ میباشد.
در طول تاریخ نظریه ها و مدل های زیادی سعی در هماهنگ کردن متغیرهای فرهنگ را داشته اند و به تناسب
قدرت کارآیی مدل های خود به بخشی از این معادالت دست یافتهاند ،اما امروزه همه می دانیم که این معادالت و
شاخص هایی که توسط مدل های فرهنگی ارا ئه شده نه تنها کافی نبوده ،بلکه کار آمدی الزم را در همان حوزه ها
که ادعا نموده اند ندارد  .این امر در کشور ما بیش از کشور های دیگر خود را نمایان ساخته و جامعه و روابط
اجتماع ی آن را دچار چالش جدی نموده است .مدل های فرهنگی که در کشورها بر اساس آنها سیاست گذاری،
برنامه ریزی و اجرا می شود عمدتاً دارای نقاط ضعف بزرگی می باشد .اولین نقطه ضعف بزرگ نظام ارزشی جوامع
می باشد .هما نطوری که در بحث فرهنگی توضیح داده شد ،نظام ارزش ها دومین الیه شکل گیری فرهنگ می باشد
که ارزش ها در سطوح کالن قومی وبومی که بوم های فرهنگ را میسازد تقسیم می شود  .در نظام ارزشی ما به
دلیل حاکمیت دین در اداره کشور و روابط اجتماعی جامعه ارزش های دینی از اولویت های ویژه ای بر خور دار است
و همین موضوع به دلیل اینکه در مدل های فرهنگی موجود که عموماً توسط غربی ها تولید شده اند لحاظ نگردیده
است و همین یک موضوع را اگر ما به عنوان اصول فرهنگی در نظر بگیریم مدل ما را از مدل های دیگر متمایز می
سازد و روابط آن را دگرگون می کند و چینش جدیدی به آن می دهد  .مدل ها یا الگوهای سیاستی بازنمایی های
ساده شده ای از ابعاد مشخص وضعیتهای مشکل می باشند که برای اهداف مشخص تهیه گردیده اند .همچنانکه
مشکالت سیاستی محصوالتی ذهنی هستند که برپایه تصور و تجسم عناصر مختلف یک وضعیت مشکل ظهور یافته
اند ،الگوهای سیاستی نیز باز سازیهای مصنوعی از واقعیت در حوزه هایی محیط زیست ،فقر ،رفاه ،جرم و حوزه هایی
از این قبیل می باشند .الگوها ی سیاستی در قالب مفاهیم ،نمودارها ،طرحها یا معادالت ریاضی بیان می شوند و به
وسیله آنها نه تنها می توان عناصر مختلف یک وضعیت مشکل را توصیف ،تشریح و پیش بینی کرد ،بلکه حتی می
توان وضعیت مشکل را بهبود بخشید ( با طرح ریزی و انجام اقداماتی جهت حل مشکل) ترکیب مدل های مذکور نیز
در اغلب موارد می تواند وسیله ی مؤثرتری برای تصمیم گیری و خط مشی گذاری باشد .بنابراین فقدان یک مدل
جامع و واحد فرهنگی برای شورای عالی سبب شده است تا میان موضوع ها و متغیرها ناسازگاری و پریشانی پیش
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آید و نبود مدل سبب شد تا اهداف متفاوت و متصاد با یکدیگر گردند در نتیجه هماهنگی میان سازمانها برقرار نگردد
و هزینه های بسیار و بیهوده ای را بر شورا وارد آورد در حالی که اگر اعضای سیاست گذاری در شورا تنها به خط
مشی گذاری و تعیین متد می پرداخت و سازمانهای اجرا کننده آن را اجرا می کرد تا حدی بر مشکل عدم هماهنگی
فائق می آمد  .لذا تقسیم بندی نامشخص سازمانهای ذی ربط بر این ناهماهنگی افزوده است و یا اگر این تقسیم
بندی مشخص است به درستی اجرا نمیشود و سازمانها از استقالل الزم و کافی برخوردار نیستند از این رو سازمانی
برای نظارت و نظم و انسجام الزم می آید تا بتواند خط مشی ها را به صورت واحد و مستقل به تمامی سازمانها ابالغ
نماید و از آنها خواست که در زمان مشخص بتوانند تمامی خط م شی های تعیین شده را اجرا نمایند .با توجه به
بررسی های انجام شده در عملکرد شورا به این نتیجه می رسیم که در دو دهه اخیر شورا در طول این دوران بیشتر
تحت تاثیر سیاست ها فکری و فرهنگی حاکم بر دولت ها بوده است و آن چه در تصمیم گیریها بیرون از شورا انجام
گرفته در تصمیم گیریهای درون شورا تحمیل شده و این تحمیل شورا را درگیر فعالیتها و مصوبات و موضوعات
فرعی کرده است .از این رو است که شورا بیش از آن که به اتاق فکر و نظریه پردازی در سیاست های کالن در زمینه
های فرهنگی بپردازد ،بیشتر به کار اجرایی و عملیاتی پرداخته  .بدین ترتیب شورا به مسائل روزمره و زودگذر و
جزئی مشغول بوده و از سیاستهای بلند مدت و آینده نگر به دور مانده و این امر سبب شده تا به معلولهای مشکالت
پرداخته شود تا اینکه به علت های اساسی مسائل فرهنگی نظر انداخته شود و دلیل آن این است که دبیرخانه شورا
نتوانسته ارتباط خوبی با مراکز پژوهشی و علمی و دانشگاهی برقرار کند و از ظرفیتهای حوزوی و دانشگاهی حداکثر
استفاده را نبرده در حالی که فهم دقیق آرمان خواهی توام با واقع بینی از ضروریات سیاستگذاری فرهنگی است که
حرکت مجاهدانه د ر چارچوب تدبیر می باشد که الزمه آن آگاهی عموم مردم  ،دست اندرکاران و هم دلی و همراهی
در تمامی عرصه هاست و ندیدن واقعیت از لغزش گاهای است که مسئوالن را دچار خطای فاحش در زمینه
سیاستگذ اری می کند حتی در مواقعی انحراف و از خود بیگانگی فرهنگی را ایجاد می کند .در نتیجه دبیرخانه شورا
باید یک پایگاه و مرکز آماری نظامند جمع آوری نظام نیازها و مشکالت فرهنگی مردم را تاسیس و طرح باز خورد
میزان رضایت و مخالفت مردم در امور فرهنگی را پایه ریزی نماید تا بر اساس آن اطالعات دقیق از مردم و مسئولین
و محق قان ،مصوبات خود را تنظیم نماید.
نتیجه اینکه سند چشم انداز  ،سیاست های کلی  ،قانون برنامه  ،سندهای توسعه بخشی و فرا بخشی همه وجود
دارند ،اما آنگاه که می خواهیم آنها را عملیاتی کنیم دستورالعمل صریح سیاستی در دست نداریم ،ما دانش فنی
چگونگی تبدیل سیاست های کالن به سیاست های خرد و به برنامه های مشخص را نداریم ،این دانش فنی در بدنه
دیوان ساالری و سیاستگذاری شورای و سازمان مدیریت وجود ندارد .ما سیاستگذاری می کنیم ،اما تعریف فنی از
سیاست نداریم و مشخص نبودن اولویت موضوعات فرهنگی و عدم توضیح برخی مفاهیم و اصول مندرج در سیاست
فرهنگی خود ضعف دیگری است  .به عبارت دیگر ،برای سازمانها وظیفه سیاستگذاری ،اجرایی و نظارتی با هم در نظر
گرفته شده لذا تقسیم بندی آنها بسیار مشکل است.
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