
 

 

 یدر نظام اسالم  یفرهنگ  یحکمران

  1ی نانیمز  یمهد

 چکیده 
حوزه در  اسالمی  دولت  نقش  و  مسئولیت  بررسی   ، حاضر تحقیق  فرهدف  آموزه ی  منظر  از  های هنگ 

ی تحقیق، گذاری، مهندسی، مدیریت( است. مسالههای مفهومی همانند آن)سیاستحکمرانی و سازه
اولویت یا  بایسته  نقش  چگونگی شناسایی  از  تحقیق  سوال  و  فرهنگ  قبال  در  اسالمی  نظام  برای  دار 

ی بیانات امام خمینی)ره( در ی فرهنگ است. روش تحقیق، تحلیل محتوای امور عمومی در حوزهاداره
ی فرهنگی اسالمی، دار و پرچمدار حراست از حوزهباشد. ایشان در مقام فقیه، دغدغهمی کتاب صحیفه

بنیان و  ایران  فرهنگ  انقالب  محوریرهبری  اسالمی،  جمهوری  تحقیقی گذار  چنین  برای  مرجع  ترین 
 باشند.  می

دهد نظام اسالمی محور نشان می8بندی آنها در  مقوله  کد غیرتکراری و  68متن استخراج    335بررسی  
ی اصلی طرح و اجرای هرگونه عنوان زمینهی فقیه بهی والیت مطلقهبسته به بسط ید و مبتنی بر نظریه 

ی فرهنگ و ورود به آن برای ی حکومتی و مدیریتی در جغرافیای ایران، نخست نسبت به حوزهنظریه 
گون به اقتضای مکلف و مجبور است و دوم این تکلیف را در موقعیت هدایت و راهبری، مسئول و   های گونا

گذاری، مهندسی، تواند به شکل سیاستقدرتی که دارد و وضعیتی که حوزه ی فرهنگ دارد بایستی یا می
 ی فرهنگ است.مدیریتی یا حکمرانی انجام دهد که مستلزم فرانقشی نظام اسالمی در حوزه
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 مقدمه  -1
  ی ورزشـهیو اند  یفکر  یهادر کانون  یاز موضـوعات محور  یو اجتماع  یاسـیسـ  یسـامان زندگ  یسـازنهیبه
که گســـتیچون آنارشـــ  یخ بوده و هســـت. بجز اندکیتار  کاربســـت قدرت در    یســـازنهیذار از دولت و کمها 

ــ کردهیمردم را پ  یبه نظام ارتباط یســـامان بخشـ ــلیاند جرشـــنهاد  ــر  یشـــهیاند یو عمده یان اصـ و    یبشـ
ش یعت و بعضــا خود و خدا را پیم روابط مردم با هم، طبیتنظ یقدرت برا  یریر بکارگی، مســیانیوح یحت

گون  یهااند. شـــکلنهاده ــمیتوز  یمختلف برا  یندهایبا فرآ  یگونا ــنهاد  ین ســـالمت آن پیع قدرت و تضـ شـ
که از قالب و    یتوان دمکراسـیآن م  یانسـان  یهات و از قالبیتوان امامت و والیك آن میتئوکرات  یهاشـده 

از  یکم در مقام نظر و جداها دسـتن نظامیا یحیا تلوی یحیت را مثال زد. منظور و مقصـود تصـریجمهور 
کاربسـت قدرت بهیتول  یسـازنهیاند بهداشـتهیال در پآنچه عم بوده اسـت.  یاجتماع  یهانفع سـامانهد و 

ــتا وارد ادبیکه در ا  یامفهوم تازه ــامانهیریات مدین راسـ ــادیکالن اجتماع  یهات سـ ــی)اقتصـ ــی، سـ ،  یاسـ
ــده حکمرانیتیــــــــــ امن  یدـفاع  یو حت  یفرهنگ ــت. حکمرانGovernance)ی( شـــ   ی ـندهـا یفرآ یتمـام  ی( اســـ

که دولت، بازار  یدارحکومت   یررسـم یا غی یله، سـازمان رسـمیکند؛ بر خانواده، قبیا شـبکه اجراء میاسـت 
 شــودیافته إعمال میا زبان جوامع ســازمانین، هنجارها، قدرت  یقوان  یشــود و با اجرایا قلمرو إعمال می

(Bevir، 2013)ا ا   ی اصـــــطالح و اصـــــطالح غـاـلب در حوزهن  یان ایـم  یزیتوان تمـاین بخش ظـاهرا نمی. ـت
( اسـت در  Governmentکه عمدتا ناظر بر حکومت) یاجتماع  یامور زندگ  یاداره یت برایریو مد یاسـیسـ

رد  یگیصورت م یدارو حکومت ین حکمرانیب  ییهابحثها و خلطجا اختالطنینظر گرفت و البته از هم
 یهیـتزک  یبرا  یینـدهـایفرآ  یطراح  یدر پ  یرانع قـدرت اســــــت حکمیتوز   یکـه حکومـت در پیامـا در حـال

ف  ی ر و بازتعرییتغ یدر پ یرســد حکمرانینظر من، بهیاز ا  یباشــد.  جدایشــتر و بهتر آن میقدرت و مهار ب
که مباحث توسـعه ینقش قدرت در حکمران یباشـد. بازمهندسـز  ینقش قدرت ن ، با توجه به خاسـتگاه آن 

ــ ــار شـــاخصیبوده، به تول  یبانك جهان  یهایگذاراســـتیو سـ ــبتا ع ییهاد و انتشـ ت یقابل  یو دارا ینینسـ
ــت و عمل ـکه در ادبـیانجـام  یاتـیـکاربســـ ــت اـما چن یات مربوط ـبه فراوانـیده  گر  یدر د  یقین توفیموجود اســـ

که حکمرانحوزه  امده است.یدست نفرهنگ به  یداشته از جمله حوزه ییبه آنها ورودها یها 
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ــا ــعف و شـ ــتغنایات ایالء ادبد خیضـ کنار اسـ ــالمیچون فرهنگ ا ییهاکه فرهنگ  یین بحث در  ،  یران اسـ
کیتک یکه بر دانش بوم  ییهانها، آرمانیدار آن هســتند و افزون بر اهیداع د دارد طرح بحث نســبِت  یه و تا

 یهاها و فرآوردهآوردهگر  یرا همچون د  یاسالم  یهاو آموزه  ینید  یآن با مبان  یستیز زان همیو م  یحکمران
ها و  با آرمان یچه نســبت  ین بحثین دســت که چنیاز ا یطرح پرســشــ یســازد و جایســته می، بایربومیغ

نکه ما در  یا ایماسـت   یامروز یل زندگین بخش از مسـایا ناظر بر کدامیما داشـته و   یجامعه  یهاتیواقع
 سازد. یدفاع مم را موجه و قابل یدار  ینه، چه موضع و منطقین زمیا

 بیان مساله  -2
ــاـماـنه  یو برا  یکالن اجتـماع  یـهاتـیریـکه در ســـــطح ـمد  یاعنوان مفهوم ـتازهـبه  یحکمران   ی ـها بهبود ســـ

کارگزاران   یفکر  یهاکانون یش رویپ  یاتازه  یهاانداز مطرح شـده، چشـم یامور عموم  یو اداره  یادار و 
کارا  یند آن اسـت را با اثربخشـیرآکه ب  یقرار داده تا بتوانند نقش و قدرت  یوانید همراه   یشـتر و بهتریب  ییو 

را  یامور عموم  یو اداره  یجمع  یمشـارکت در زندگ یش از گذشـته، توان و مطالبهیند. امروزه مردم بینما
گزـیل  ـیـها متـمااـند و ـقدرتافـتهـی ــدهیا ـنا ـــکلـیـندـگان آـنان  یا نـماـیاـند ـبه مردم  ر شـــ نـهاد  ـکه مردم  ییـهاا تشـــ

گذارند. بخشـید، توز یدر )تول  یاسـت سـهم و نقشـ گذاریاز ا یع وکاربسـت( قدرت وا ارات  یاخت  ین روند با وا
ــ ــیپ  یهاف نقشیگر با بازتعرید یو بخشـــ ــور دولت و قدرت   یها و قلمروهادر حوزه ین و بازنگریشـــ حضـــ
 شود.یانجام م

، ظاهر و مســتقر شــده از گذشــته تالش نموده با رانیا  یایکه در جغراف یبا شــکل و خوانشــ ینظام اســالم
ع، حکم و قانون، نقش و ســـــهم  یت و اســـــالمیچون جمهور   یمفهوم  یهاســـــازه  یریبکارگ ت، عرف و شـــــر

ها با ن تالشید. هر چند ایم و مشـخص نمایرا ترسـ  یقدرت و سـاحت اجتماع یرهیحکومت و مردم در دا
ــا  ییهاچالش ــد اما اصــــل  ن آنچه  ید بیروبرو بوده و شــ ــله باشــ ــته هنوز فاصــ ــته و آنچه توانســ نظام خواســ

کردیر را نمین مســـیحرکت در ا یموضـــوع و تالش حکومت برا و   یوضـــی( )ع101: 1394، یری)زه توان انکار 
م، متفاوت یم و تقسین تسهیا  یبرا یاجتماع یمختلف زندگ  یهاقات نظام در حوزهی. توف(1395مرزبان،  

گرفتـار چـالش براگر حوزهیش از دیفرهنـگ ب  یبوده اســــــت. امروزه حوزه کم ییتع  یهـا  ن نقش قـدرت حـا
ن حوزه در  یآن بوده و ا ییبا خوانش وال ینظام اســـالم  یفرهنگ اســـاســـا جزء ماهو  یاســـت چرا که حوزه
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دهد فرهنگ، ینظام نشــان م  یهااســت. آرمان  یکالبد آدم ی، چون خون براینظام اســالم یجاد و بقایا
کالبد نظام و دولت و جامعه و حت یاسـالم  یهااسـالم و آموزه  یهیماجانقرار اسـت   یتمدن اسـالم یرا به 

گزین پاید. بر همینه« نمای« و »نهادیسـازنهیرا »زم یق نموده و حکومت اسـالمیتزر  ر و بلکه یه حکومت نا
 یهیمااســــت که بن  ین در حالیفرهنگ داشــــته باشــــد؛ ا  ینه در حوزهیشــــیب  یمکلف اســــت که حضــــور

اســـــت  ییا نمودها و نمادهایها و هنجارها  کردها به آن{، ارزشیف و رویتعار  یکم در برخفرهنگ}دســـــت
اسـت و   یانسـان یهاکنشو برآمده از هم یانسـان یاشـه در عرف و مردم دارد. اصـوال فرهنگ، فرآوردهیکه ر 
ـــیفرهـنگ   یا حکومت به حوزهـی، ورود دولت یتین ماهیچن  یاســـــت بر عـهده گرفـته و براکه قرار  یا نقشـــ

نکه  یقابل طرح اسـت: ا  یادین دو پرسـش بنیکند. بنابرایل و اسـتدالل میازمند دلید را نیف نمایخود تعر
ــد؟ اـیفرهـنگ ـچه ـبا  یدر حوزه  ینقش دوـلت اســـــالم ــت؟ در واقع دو  ین نقش چیا  ینـکه مبـناید ـباشـــ ســـ

به   یانســان  یهافرهنگ اســت. پاســخ  ینقش دولت در حوزه ییو چرا یادشــده، ناظر بر چگونگیپرســش 
 یو حت  یفرهنگ  یجیو تدر  یدفع  یتا مهندسـ یسـم فرهنگیبرالیز متفاوت بوده اسـت: از لیها نن پرسـشیا

ــم فرهنگیتار یتوتال ــورتین چارچوب میرا در ا یســ آنها  یبرا یعمل  یهاا نمونهیکرد    ینظر  یبندتوان صــ
ــا ـــناســـ کم  یتازه درباره  یعنوان پاســـــخبه یکرد. حکمران  یومعرف  ییشـــ ــاحت جامـعه، ـینقش حا ت در ســـ

ــوع  قیطرح دق یبرا  ییـهاتواـند آموزهیم ـکاوش آن از نـگاهـیتر موضـــ ــت ید  یا  ـکه البـته ـتازه و روزآـمد اســـ گر 
کرد که: یبرا ین پرسشیتوان چنین رو مید. از ایه نمایارا  بحث حاضر طرح 

 د باشد؟یچگونه با یسالمدر نظام ا یفرهنگ یحکمران
ــریا ، یدر نظـام اســـــالم  یفرهنگ  یحکمران  ییچرا  یز برایحـا و التزامـا نیتوانـد تلوی، میحین پرســـــش تصـــ

، اندین مســیبه همراه داشــته باشــد. در ا  یها و پاســخآورده ک  یشــهیر د و  یامام راحل)ره(، مورد توجه و تا
ــ  یبرداربهره ــت از جهت نقشــ ــته، مرجع  یهارمجموعهینظام و ز   یگذارانیکه در بن یاســ که   یتیآن داشــ

و    یحکومت یکردـهایـبا رو یاســـــالم  یـهان آموزهییـکه در تب  یـگاهیانقالب دارـند و جـا  یبـعد  یـهاـگام  یبرا
کم ـــته و همیپهماز آن برخوردارـند. البـته ـبا توجـه ـبه ســـــاحـت ـبه  یتیحـا شـــــه و عمـل امـام یاـند  یافزاوســـ

که دســـتینیخم ــتناد روکم به  )ره(  ــهرت، نیاسـ دارد    یریگفرضشیا امکان پیازمند اثبات نبوده یت و شـ
ــت  یبرا ـکاوش، توجـه اجمـالیاز ا  یجیـبه نـتا  یابـیـگذار ـبه بحـث و دســـ محـدود بر چـند نکـته    یو اجـماع  ین 
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 د:ینمایسته میبا
  یامـام)ره( بـدون توجـه بـه برخ   یهـاشــــــهیدر انـد  یفرهنگ  یو از جملـه حکمران  ینکـه فهم حکمرانیا  یکی

  ی وند با حوزهیدر پ یســــت چرا که حکمرانیشــــان ممکن نیا یحکومت ی، خصــــوصــــا مبانیاصــــول و مبان
 یکنون یمل  یهانظام  یامور عموم یاداره  یان اصــلیعنوان بخش عمده و جراســت و ســپهر قدرت بهیســ
 باشد.یم

ــهینکه اندیدوم ا ــه نبودند بلکه آمیه و اندیامام)ره( تنها نظر  یهاشـ ها بودند ها و آموختهاز آموزه  یازهیشـ
ه، ین پایدهند. بر ایش میرا نما  یات اجتماعیبرابر اقتضــائات و واقع یاز طرح تا اجراء و بازنگر  یریکه ســ

گز  یا عناصــــر ســــازندهیم یمفاه یطرح برخ  یبرا  یریتوان خط ســــیم  یســــتیر بایآنها در نظر گرفت که نا
 شان باشد.یساز ار حرکت انقالبیسو با سخوان و همهم

ــوم ا کم  یانکـه امـام)ره( تجرـبهیســـ کمـیاز حـا کم  ینید یعنوان مرجعـبه  ینظـام اســـــالم  یـنهیت  ت ـیـتا حـا
خود  را با یاســــالم یه در نظام جمهوریفق یت مطلقهیمقام وال یتصــــد یعنی ینظام اســــالم ینهیشــــیب

گین ویداشتند. ا  کند. یسته و درخور توجه میخ آنها را بایم و تار یمفاه یطرح برخ ی، زمانهیژ
گزارهیدر ا ــتند به  ــتا و مســ ــط  یدواژه، بایگفته، فهم دو کلشیپ  یهان راســ ــت: »بســ ــته اســ ت  ی د«، »والیســ

کلیفق یمطلقه ا نظام  یدولت    یهاتیمســئول  یســازنخســت به توان و امکان اجراء و بالفعل  یدواژهیه«. 
ت  ی مسـئول  یاجتماع  یدر سـاحت زندگ یامام)ره(، نظام اسـالم یفقه  یهاشـهیاشـاره دارد. در اند یاسـالم

ــته و احکام آن تنها محدود به حوزه ــط  یمنوط به ا  نبوده،  یفرد  یهاداشــ ــت بلکه یز نید« نیجاد »بســ ســ
فراهم آورد   یمانیا یز با دعوت از مردم و جامعهین شرط و مقدمه را نیط، خود ایه واجدالشرایفق یستیبا

اوســت نســبت به   یگاه شــرعیکه برخاســته از جا  یه به قدر قدرت و توانیفقط، ین شــرایشــدن ااما تا آماده
تواند  یم یبندمیك تقسـید در ی(. بسـط 343-345: 1378ان،  ید )رسـتمیاقدام نما  یسـتیف بایتکال  یادا

تواند بالفعل شــود. در  یم ینیه و عالم دیکه در قامت هر فرد فق ید فردیســه دامنه داشــته باشــد: بســط 
ا دارد که یداشـته   یدیه که به کسـوت فقه آراسـته شـده به التزام دانش و علم خود، بسـط ین دامنه، فقیا

ــب با آن با ــتیمتناسـ ــد؛  یدر نظام فرهنگ  یسـ ــط  ، فعال و اثرگذار باشـ ــع ید اجتماعیبسـ ت  ی که ناظر بر وضـ
ن یرد و همیگیقرار م یا جماعتی یت اسـت و مرجع جمعیه در مقام مرجعیفق  یت اجتماعیو موقع یعلم

، بر دامنه ت و  یکه وابسته به موقع  یاسید سیشود؛ بسط یاو افزوده م  یت فرهنگینفوذ و مسئول یمقدار
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را   یاســـیا قابل اعتناء از قدرت ســـیتمام   یاســـت که توانســـته ســـهم یه اســـت و آن زمانیفق  یاســـیتوان ســـ
ه،  یت، فقین موقعی، بالفعل شـــده اســـت. در ایو اجتماع  یاســـیســـ  یهاتش در حوزهید و والیکســـب نما

 کند.یدا میه پیت فقیوال یهمان مطلقه  یمعنااالطالق بهیعل یتینفوذ و مسئول یدامنه
ــا وصـــــف اطالق وال  یدواژهـیکل ــوصـــ ــور نـظام اســـــالم  یرهیه، داـیت فقـیدوم، خصـــ ا نمود و  ـی  یورود و حضـــ

ــل  یـندهینـما ـکه ـناظر بر هر حوزه و  یه را روشـــــن و مشـــــخص مـیفق یعنین نظـام یا  یو محور  یاصـــ ــازد  ســـ
 ست. ین ین موضوع مستثنیز از ایفرهنگ ن  یتواند باشد و حوزهیم  یاز زندگ  یساحت

 ادبیات تحقیق  -3
 چارچوب مفهومی -3-1

کرد )رضـائیمباحث توسـعه و اقتصـاد ظهور و رشـد پ  یاسـت که در بافت و حوزه  ی« مفهومی»حکمران  یدا 
ــ42  :1397دفــام،  یــ، توح ، طبعیم دیاز مفــاه  یاریــ( امــا همچون بســـ ــتــه  یقلمروگر  یگر ــتــه و توانســـ ز داشـــ

ــا ییاروـیرو  یخود برا  یتوانمـند ــ  یـهال و چـالشـیـبا مســـ ــ  یفرابخشـــ ان ـیـها را نـماگر حوزهیدر د  یو بخشـــ
ــازد. »فرهنــگ« از قلمروهــا کــه حکمران  ییســــ ــت  ــا  یونــدی، پیاســــ افتــه و بــه یــنــد بــا آن  یهمگن و خوشــــ

کمـك نموده اســــــت. »حکمرانیدر ا  یتیو هـدا  یتیریمـد  یکردهـایرو  یمنـدســــــامـان «  ی فرهنگ  ین حوزه 
ــ ــتهانیاز م یاریهمانند بسـ ــان  یحوزهژه در یوگر که بهید  یهایارشـ ــعه  یعلوم انسـ اند  افتهیطرح و توسـ

جدا و   یفیسـت که بتوان تعریکپارچه نیط و  یبسـ ین رو مفهومیگذراند از این خود را میدوران رشـد و تکو
کالبدشــکافیه داد بلکه نیاز آن ارا یاجماع « و »تعر هیدوســو  یاز به  ف«  ی اســت تا مشــخص شــود »منظور از

گام بایدر گر ســـخن، یســـت. به دین مفهوم چیا ســـازند مورد  یرا م یبین مفهوم ترکیکه ا ییاجزا یســـتیك 
گرفته و سپس با ترک ییف و شناسایتعر  از آن به دست داد. یا اجماعی یاجمال یفیب آنها، تعریقرار 

  ی باچهیپژوهان دفرهنگ یبا تمامی، فرهنگ اسـت که تقریش از حکمرانیکرد بین رویناسـاز در ا  یسـازه
 ی، نــاممکن برا(Williams، 1976 )چون بغرنج    ییهــان مفهوم را بــا وصـــــفیا  یخود دربــاره  یهــابحــث

،  فیا تعریـق  ی(، نـادق68:  1388ف )پهلوان،  یتعر ــده )بـارکر کننـد و معتقـدنـد »از ی( آغـاز م107:  1387نشــــ
معانی   شـده،های زبانی نیسـت، در تعاریف مطرحفرهنگ، تعاریف متعددی ارایه شـده که محدود به بازی
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شــود«  متعدی مورد نظر اســت که شــناســایی فرهنگ با هر یک از آنها به دســتاوردهای متفاوتی منجر می
  ، که: »نباید ایه شــاین پای(. بر هم8:  1392)موســی پور گزاره درســت باشــد  فرهنگ ســوال  یســتید از چین 

،   یکاربرد زبان فرهنگ و مقاصـــد نهفته در آن را مورد بررســـ ید چگونگیکرد بلکه با : 1387قرار داد« )بارکر
ــاـله از چی(. در ا108 ــورت مســـ ــتین صـــ ــب از فرهـنگ تغیفرهـنگ ـبه انتخـاب تعر  یســـ اـبد. ـییر مییف مـناســـ

کاربســت آن اســت. در ا گرو کاربرد و مقصــد و مقصــود از  چون   یبحث ین راســتا و برایانتخاب مناســب در 
گان و بحث  یاهل تدبر و آشـنا به معان  ی( که برابر اصـل تبادر براGovernance)یحکمران و   یاسـیسـ  یهاواژ
تواـند در  یاـبد فرهـنگ نمـییوـند می« پیعموم  یکردن« و »ـکاربســـــت ـقدرت« و »حوزه، ـبا »ادارهیحکومت

گرفته ـشود که قدرت در پ یفیتعار    یها فیتعر یندارد)مانند برخ یت آن نقشـیت و تقویش و هدایدایبکار 
ـــناختروان ــد مبتن یبرا یفینـکه ـچه تعریز فرهـنگ( اـما اا  یا هنجـارـی  یشـــ ــازـگار ـباشـــ ــب و ســـ بر    یآن مـناســـ

که از حکمرانیم یفیتعر  ه داد.یست ارایا بایتوان  یم یشود 
و    ییبر اســــاس قانون، پاســــخگو یو ادار  یاســــیســــ،  یخوب را »إعمال قدرت اقتصــــاد یتوان حکمرانیم

گون یدانسـت. نهادها( 27:  1383رخواهان،  یو خ یدری« )میاثربخشـ الت یکه عمدتا با عنوان تشـک  یگونا
کمه از آنها  که سـازمان  ین نوع ایتریکنند. رسـم یتوانند حکمرانیشـود میاد میحا ن نهادها دولت اسـت 

ها  التی)ایاسیس ییایجغراف یهاستمین در سیب قوانیمربوط و تصو  یریگمیاش تصمیت اصلیو مسئول
ــتر  یب ی(. حکمران26: 1396، یا کشــــورها( اســــت )رجائی ــازهیشــ ا ی  یدئولوژ یك ایاســــت تا   یمفهوم یك ســ

ش یهاشـتر با شـاخصیرا ب  یمفهوم  ین سـازهی. ایگذاراسـتیسـ /یامور عموم یت/ادارهیریمد یهینظر
مالحظه    1  یتوان در جدول شــمارهیرا م یحکمران  یشــناخته شــده  یهااز شــاخص یشــناســند. برخیم

 کرد.
 هاها در برخی از دیدگاهی شاخصه: تحلیل حکمرانی برپایه 1جدول 

 منبع 
برنامه توسعه 
 سازمان ملل

 بانك جهانی
کمیسیون اقتصادی و 

اجتماعی ملل متحد در  
 آسیا و اقیانوسیه 

 کافمن و همکاران 

 2002 2004 2005 1۹۹7 سال 
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ص
شاخ

ها و فراوانی آنها 
 

کمیت قانون   1حا
کمیت  حا

 قانون 
کمیت قانون  کمیت قانون  حا  حا

 * شفافیت  * 2شفافیت 

، 3پذیری مسئولیت
 4پاسخگویی 

حق اظهارنظر 
 5و پاسخگویی 

پذیری،  مسئولیت
 پاسخگویی 

آزادی شهروندان 
برای اظهار نظر و  

پاسخگوبودن  
 دولتمردان

 * مشارکت، * 6مشارکت

کارآیی   ،7اثربخشی و 

کارایی و  
اثربخشی 
دولت در  

انجام وظایف  
 محوله 

 کارآمدی دولت  کارایی و اثربخشی 

 * محوری اجماع * ،8مداری اجماع
گیر  * عدالت   * عادالنه و فرا

 
1 - Rule of Law 

2 - Transparency 
3 - Responsiveness 
4 - Accountability 
5 - Voice and Accountability 
6 - Participation 
7 - Effectiveness and Eficiency 
8 - Consensus Orientation 



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  219   

 

* 
ثبات سیاسی  

و عدم 
 1خشونت

 ثباتی سیاسی بی *

* 

بارمالی  
مقررات:  
مقررات 
اضافی و 

 های آن هزینه

* 
کیفیت قوانین  

 تنظیمی

 کنترل فساد  * فساد کنترل  *
 * * * 2دیدگاه استراتژیك 

 
کم عموم  گر را دسـتیکدیتوان نسـبت آنها با یشـده و م یکه از حکمران یگرید  یهافیف و تعرین تعریبا ا

کات باال در نظر گرفت »حکمران یوجه با دامنهو خصـــوص من ــترا ــای« نیفرهنگ یاشـ و    ییز امکان شـــناسـ
م  ی رمســتق یم و غی: »مداخله مســتقیعنی یفرهنگ ی(  معتقد اســت حکمران2001)کند. مون یدا میف پیتعر

کـه در  )مـاننـد موزهیفرهنگ  یهـاســــــازمـان  یهـابرـنامـه  یدوـلت در ارتقـاء و اجرا  ییایـك قلمرو جغرافـیهـا( 
ا یاز فروش   یص درصــــد مشــــخصــــیژه )شــــامل: تخصــــیو یو مال یبات اجرائیق ترتیخاص قرار دارند از طر

ــازـمانتـیت از فـعالـیحـما  یـمد براات بر درآـیـمال ـغالـبا بر فرهـنگ   یفرهنگ ی(. حکمرانیفرهنگ  یـهاـها و ســـ
ک 3یا هنر متـعالـی  یـعال ـکار و همـکارانشـیـتا ــرا ــت مفهوم مرـکب »حکمران   (2014)  4د دارد«. ســـ ــکســـ  یـبا شـــ

ــت م  یبرا  ی« و »فرهنــگ« دو معنی« بــه »حکمرانیفرهنگ د بــه یــجــد  یکردهــای( رو1کننــد: )یآن برداشــــ

 
1 -Political Instability and Violence 
2 - Strategic Vision 

3 - “high” culture or “fine arts,” 
4 - Srakar, Čopič, & Portolés 
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و بازار   یمدن یکنش دولت، جامعههم یکه ط یبخشـــــ یفرهنگ یهااســـــتیســـــ یو اجرا  1یبندصـــــورت
  ی ها که عملکرد ســـازمان  یاگونهبه یفرهنگ  یهاو نظارت بر ســـازمان ی( بهبود راهبر2رد و )یگیشـــکل م

 شود.  2، مستقل و شفافیکارآ، تخصص یفرهنگ
ـــناســـــبـیادشـــــده از جهـت ترکـی  یهـافیتعر ــف  یشـــ ب  ـی« در ترکی»فرهنگ  یواژه  یو ـبا توجـه ـبه وجـه وصـــ

  ی خوانفرهنگ« هم ی»حکمران  یب اضـــــافیرســـــد و ظاهرا با ترکینظر م« قابل تامل بهیفرهنگ ی»حکمران
تر باشد. ، مناسبیفرهنگ یفهم حکمران یبرا (2011)ت یاشم  یهادگاهید دین رو شایدارند. از ا یشتریب

 کند:یرا مطرح م یفرهنگ یکمرانز دو نکاه به حیاو ن
کلنـگاه ـبه فرهـنگ ـبه  -1 ن نـگاه،  یدـهد. در ایر قرار میرا تحـت ـتاث  یط اجتـماعیـکه جـامـعه و مح  یتیعنوان 
 گر مورد توجه است.یکدی به یدهشکل یکنش آنها براوند فرهنگ با قدرت و همیپ
ــ  یمفهوم  -2 کــه حکمران  یدر نگــاه  یفرهنگ  یاز حکمران  یبخشـــ ــود یده میــفرهنــگ نــام  یمحــدودتر  شـــ

ــبــه ــتیــعنوان ســـ )اداره امور یت دولتیــریفرهنــگ و مــد  یبر رابطــه  یحکومــت مبتن  یفرهنگ  یگــذاراســــ
 شود.یده می( فهمیعموم
کم یإعمال اراده ین نسـبت چند مفهوم مرتبط با »چگونگییادشـده، تبی  یهافیبه تعر ینگاه ت در  یحا
گاه لفظشیپ  یهافیدر تعر یفرهنگ یســـازد چرا که حکمرانیه مســـتیفرهنگ« را با  یحوزه گاه  یگفته،  و 

،  4ی، مهندســـی فرهنگ3یگذاری فرهنگشـــود. ســـیاســـتیبر آنها منطبق م یا حتیك  ی، به آنها نزدیمفهوم
 ن دست است.یاز ا 6ریزی فرهنگیو برنامه 5یمدیریت فرهنگ

 
1 - formulation 
2  - efficiently - expertly- independently- and transparently 
3- cultural policy   
4- cultural engineering  
5- cultural management  
6- cultural planning   
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ــت ــازهینخســـ ــ یعنی  یمفهوم  ین ســـ ــتـیســـ ـــناختجـهت واژه، ـبهیفرهنگ  یـگذاراســـ وـند ـبا ـقدرت و  ی، پیشـــ
کند. سـیاسـت را تصـمیم پایا که از سـوی یک منبع دارای اقتدار مانند یک یو متبادر م  یاسـت را تداعیسـ

کریستوفر پی،دولت، یک شرکت یا رئیس یک خانواده اتخاذ می اند ف کردهی( تعر41:    1390شود)شافریتز و 
های  هایی برای دستیابی به اهداف معین در زمینهها و راهریزی روشطراحی و برنامه  گذاری راو سیاست

ــته ــخص دانســ ــمیم به انجام یا عدم انجام آن مشــ ، به معنی هر آنچه که حکومت تصــ اند. در تعریف دیگر
گذاری فرهنگی عبارت اســت از تجلی ف، ســیاســتین تعار ی(. با ا288: 1386گیرد آمده اســت )وحید، می

ای از ابزارها، اهداف و اصول منسجم تا از نمودهای گذاری و اجرای مجموعهی حکومت برای قانونرادها
ــد دهـد.   ــور حمـاـیت نموده و آنهـا را رشـــ کشـــ  THE ARTS AND CANADA’S CULTURAL) فرهنگی 

POLICY، 1999) گفته شـــده، ســـیاســـت ، کلی داللت بر اقدامات حکومتی داردگذاری فرهنگی بهنیز   طور 
ــویق و حمــایـت از فعــالیــت گرفتــه میهـای حوزهکـه برای تشـــ ــوم بـه فرهنگی در پیش  ــود.  هـای موســـ شـــ

(thecanadianencyclopedia، online: n.d.) 
که برابر تعریف  ی دوم که البته عمدتا میسـازه تواند گفتمانی ایرانی شـمرده شـود مهندسـی فرهنگی اسـت 

باشــد. در این ســند مهندســی فرهنگ ی مهندســی فرهنگی، برآمده از مهندســی فرهنگ میســند نقشــه
  اصیل  هویت  پایه  بر  آن  جهتدهي  و  فرهنگ  بخشيءارتقا  و  پاالیش  ،شناسي  آسیب  ،بازشناسي  فرایند

تعریف شـده و مهندسـی فرهنگی به فرایند   جهاني و ملي شرایط  و  مقتضیات به توجه با ایراني ــــــ اسالمي
 بر  کشور  اقتصادي و سیاسي ،اجتماعي  ،فرهنگي نظامهايبازطراحی، اصـالح و ارتقاء شـئون و مناسـبات  

ــده    جهاني  و  ملي  مقتضیات  و  ویژگيها  ،شرایط  به  توجه  با  شدهمهندسي  فرهنگ  اساس  استاطالق شــــ
 ،  (. 1392)نقشه مهندسی فرهنگی کشور

ــیز برآین  یت فرهنگـیریمـد  یعنیآخر    یمفهوم  یســــــازه  از آن   یاعنوان مرحـلهو ـبه  یفرهنگ  ینـد مهنـدســـ
تواند باشــــد. مدیریت فرهنگی به مفهوم مدیریت با رویکرد فرهنگی اســــت و در این مفهوم، اهداف را یم

که مدیریت با رویکرد فرهنگی مادی و غیر  براســـاس رویکرد فرهنگی تعیین می کند. در جامعه و ســـازمانی 
ــلی،  الهی اعـمال می ــود اـهداف اصـــ کـید بر نـیازـهای بـعد  شـــ ــادی و ـتأ طبیـعت و بـعد اـهداف ـمادی و اقتصـــ

ــود، ــانی اعمال می شـ ــازمانی که مدیریت با رویکرد فرهنگی الهی و انسـ ــت. ولی در جامعه و سـ  حیوانی اسـ
ــان عالوه بر تامین  ــانی انسـ کید بر تأمین نیازهای بعد انسـ ــانی بوده و تأ ــلی، اهداف الهی و انسـ اهداف اصـ
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امین آســایش اوســت )ناظمی اردکانی، نیازهای بعد طبیعت بوده و در پی تامین آرامش انســان عالوه بر ت
1397.) 

کتیکی عمدتا ناظر بر  مدیریت فرهنگی می کتیکی و راهبردی داشــته باشــد. در ســطح تا تواند دو ســطح تا
ــطـه آنهـا، هـای فرهنگی اســــــت. امور فرهنگی را میمـدیریـت امور یـا فعـالیـت کـه بـه واســـ کلیـه اموری  توان 

ــتـه گیرنـد و از این طریق، احتمـال معرض همـدیگر قرار می  ای از نمودهـای فرهنگی و مخـاطبـان در دســـ
ــکـل (. 1396یـابـد، نـامیـد)زراعتی رضــــــایی،  گیری بـاورهـای فرهنگی خـاصـــــی در مخـاطبـان افزایش میشـــ

 و  سازماندهي  ،فرهنگي کالن  راهبردهاي اعمال و  تصویب ،تدوین فرایندبه  یفرهنگ یت راهبردیریمد
  مهندسي   رهیافتهاي  به  توجه  با  کشور  مختلف  نظامهاي  در  ديراهبر  ارزیابي  و  نظارت  و  ملي  کار  تقسیم

،   دالـلت دارد  جهاني  و  ملي  مقتضیات  و  فرهنگي  مهندسي  و  فرهنگ ــور کشـــ )نقشـــــه مهـندســـــی فرهنگی 
کارکردهای اصـلی عبارتسـت از تعیین اهداف اصـلی و ترسـیم  (1392  ، . در مدیریت راهبردی فرهنگی کشـور

ــم ــاس آرـمانچشـــ کلی بر اســـ ــت  ـــیاســـ هـا و اراـئه راهبردهـا ـبا توجـه ـبه اـنداز در افق زـمانی معین، تعیین ســـ
ك و های محیط خارجی و سپس ارزیابی استراتژیهای محیط داخلی و تهدیدات و فرصتها و قوتضعف

ــلی. در مــدیریــت راهبردی فرهنگی، بــایــد تعیین میزان تحقق اهــداف توســـــط هر یــك از نظــام هــای اصـــ
رویکردی نوین در مدیریت راهبردی اعمال شــود. زیرا این مفهوم مدیریت مبتنی بر فرهنگی اســت که در  

 (. 80: 1397شود )ناظمی، این فرهنگ وضعیت آرمانی و مطلوب تعریف می
کرد:طرح و بحث شد چند نکته می  با توجه به آنچه  توان برداشت 

گریزناپذیر است البته دالیل  کمیت یا قدرت سیاسی به بخش فرهنگ،  اینکه ظاهرا اصل ورود دولت یا حا
و مبانی هر قدرتی در این بخش متفاوت اســت و همچنین ورود با اختیار یا از روی ناچاری و در وضــعیت  

 یگران تراز ملی یا فراملی متفاوت باشد.تواند نسبت به باز اضطرار نیز می
ــ  یـقدرت برا  ی، ابزارهـایمفهوم  یهـانکـه ســـــازهیگر اید  ینکـته ــوبخشـــ اتـباع جـامـعه    یهـاـبه نگرش  یســـ

با   ییشگرف داشته و ابزارها ییهاشرفتیسخت، پ  یهایفناور  یکه در حوزهچنانباشد و جهان همیم
، کارایدقت ب ژه آنها که در خدمت یوز به بهین  یمفهوم  یهاازد در سـازهسـیباالتر و حجم کمتر را م  ییشـتر

ســـروکار دارد به ســـمت   یت انســـانیکم آنها که با جهان و ذهناســـت هســـتند دســـتیت ســـیقدرت و تثب
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ع و  ید و توز ی، در تولیسـخت قدرت را پوشـانده؛ سـهم مردم را هرچندظاهر  یهاهیرود که رویم  ییهاواژه
ــرف قدرت افزا ــریب  یباالتر و اثرگذار  یالبته قدرت را با اثربخشــــش داده و یمصــ ــتر در ضــ ك،  یدئولوژ یب ایشــ

 د.ینما نهیهز
ك یه، هر  ین پای، خلق شـده و بکار رفته اسـت. بر ایتکامل  یندیادشـده در فرآیم ینکه مفاهیسـوم ا  ینکته

ـــبت ـبه د ــتری، تـکاـمل بیگرینســـ ، یـندین فرآیـند چنیز ـبا آنـها دارد. برآین  ییـهایافـته و البـته هـمانـندـی یشـــ
کاربســت آن براین مفاهین ایب یمرزگذار  یناامکان ه در  ین پایل و ســنجش اســت. بر همیتحل یم و امکان 

 یسـتیفرهنگ، با  یدر حوزه یو از جمله نظام اسـالم یدر هر نظام یاسـیا قدرت سـیها ن نقش دولتییتع
کاربست غالِب ایگفتمان برتر و مسلط   ییشناسا یدر پ  بود.  یمفهوم  یاهن سازهیا 

 پیشینه  -3-2
شود، یگسترده دنبال و مطالعه م  ، پرشدت و یدانشگاه  یهایعلم و بررس حوزهفرهنگ در    ما،  در جامعه

ع یز توز یمرتبط با آن ن یات و آثار علمیل، حجم ادبین دلیهمن توجه نگذشـــته و به یاز ا  یاما عمر چندان
ــانی ـــبات فرهـنگ و دولت از د  یکســـ از ـیات مورد نـیاســـــت که ادب  ییهادگاه امام )ره( از حوزهـیندارد. مـناســـ

: نه عبارتین زمیها در اد نشده است. برخی پژوهشیدرباره آن تول  اند از
از  یفرهنگ  یگذاراســـــتیســـــ  یهااســـــت و فرهنگ: شـــــاخصی( در مقاله »ســـــ1395)  یو باباخان  یافتخار

ــیبنل دادهی(« که با روش تحل)رهینیدگاه امام خمید ــده، کوشــ ــلیاند به ادهیاد انجام شــ ــش اصــ  ین پرســ
کم بر سـ آنها درمجموع،  یاند؟ بررسـران کدامیا جامعهفرهنگ در   یگذاراسـتیپاسـخ دهند که اصـول حا

ــاخص ـماه ــل را ـبهـیل هر  ـی، و ذیتیو هو  یمحور، حقی، نگرشـــــیتیچـهار شـــ ــول ك، چـهار اصـــ عنوان اصـــ
 کرده است. ی)ره( معرفینیاز نگاه امام خم یفرهنگ  یگذاراستیس

ــاخصیــ  مقــالــه ــده بر شــــ ــادشــــ ــت. بــه عبــارت د  نکرده  یهــا متمرکز بوده و نقش دولــت را بررســـ ،  یاســــ گر
 ینیآفرف نقش و نقشیمتأخر از تعر یاکه مرحله  یابیبحث ارز  ی، تنها برایگذارو شـــاخص یابیشـــاخص

  ل با مقاله حاضر فاصله دارد.ن دلییاست، قرار دارد به هم
)ره(« ینیدگاه امام خمیاست از دیبا عنوان »مناسبات فرهنگ و س  یا( در مقاله1393ار )یو اسفن ییزالك
ــین نتیـبه ا ــدهـیـجه رســـ ـکه ـبا بررســـ ــه یاـند  ــاس نظر  محتوای اـندیشـــ دو فطرت، ـجایـگاه   هـیاـمام )ره(، بر اســـ
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ــت، به ــیاسـ ــکیل یبنیادین تعریف معنوان امری  فرهنگ وسـ ــود. در این نگرش، امام یا رهبر قبل از تشـ شـ
کار فرهنگ کند.یم یحکومت،   کند تا جامعه استعداد پذیرش پیدا 

کار خود را بیا ل یقبل از تشــک ز ناظر بر نقش دولت در مرحلهیجه نیاز جهت نت ان نکرده و ین مقاله روش 
 در مرحله  یق حاضـــــر که نقش دولت اســـــالمیور بحث تحقن جهت با محیس دولت اســـــت و از ایو تأســـــ

 ت است، تفاوت دارد. یس و فعالیتأس
)ره(« نســــبت    ینیدگاه امام خمیاز د  یفرهنگ  یگذاراســــتی( در مقاله »دولت و ســــ1386)  یمحمدخان

کرامت انســانییگراقانون ،یخودباور  یهامؤلفه اســالم را با  یو مبان ی، نقش مردم، حدود دخالت دولت، 
 کرده است. یبررس یفرهنگ  یگذاراستیس

لحار  آن را به  یهاافتهیادشــــده، ی  یهاانتخاب مؤلفه ییق و چرایســــکوت مقاله درخصــــوص روش تحق
، قابل اعتماد نم  کند.یاعتبار

ن مقاله یر از آنچه ایغ یاگاه و رابطهیا به جایمشـــکل دارند   یا به جهت روشـــی قات موجود،یمعدود تحق
 اند.مورد توجه قرار داده، پرداخته

 روش  -4
 اتیکل -4-1

کیتحق ، از جهت نوع،   یل محتوا، روشـیل محتوا انجام شـده اسـت. »تحلیبوده و با روش تحل  یفیق حاضـر
برا در مورد واقع  یآورجمع  یاســـــــت  از مشـــــخصـــــــه  یت اجتمــاعیــاطالعــات  ــ  یهــاکــه در آن  ك متن  ی

( در مورد  ثبت ( نتینشــده)غك متن ثبتی یهامشــخصــهشــده)بارز   1983شــود«)مرتن،  یم یریگجهیربارز
: محمد ،  یبه نقل از  ( 28: 1387مهر

، یافت اســــتقرائی. در رهییو اســــتقرا  یاســــیشــــود: قیافت انجام میبا دو ره  یفیک  یل محتوایروش تحل
: آمـادهیا  یمراحـل نوع ــازن روش عبـارتنـد از کـدبنـدییتعل؛  یـف واحـد تحلیهـا؛ تعرداده  یســــ ،  ین طرح 

ــازهم  یابـیـکل متن؛ ارز   یـکدبـند ــتنـتاج از دادهمقوـله  یســـ گزارش روشیـکدبـند  یـهاـها؛ اســـ ــده؛  ـها و  شـــ
 ها.افتهی
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 است: 1ر شماره یبه شرح تصو ییافت استقراین روش با رهیا یند اجرایفرآ

کیفی 1شکل  ، : فرآیند اجرای روش تحلیل محتوای   ( 103، 2: ج13۹2)محمدپور
گردآور -4-2  هال دادهیو تحل یروش 

ـــتا ــخـنان و ب  یگفـته، تمـامشیق پیروش تحق  یدر راســـ اـمام   یـفهیاـنات و مکتوـبات مـندرج در صـــــحـیســـ
کل)ره(  ینیخم ــتنـد بـهیـا »فرهنگیـ«  یا »فرهنگیـ»فرهنـگ«    یهـادواژهیـکـه  عنوان واحـد مطـالعـه،  ان« داشـــ

گرفتند. در مجموع  یو تحل  یانتخاب و مورد بررســــ بودند مطالعه و   یشــــتر ســــخنرانیمتن که ب 335ل قرار 
د مفهوم  ین معنا و تحدییاق متن، تعیو در ســـ  ییل، شـــناســـایتحل  یشـــدند. در هر متن، واحدها یبررســـ

ــتر از واژهیك برچســـب که بیافته،  یهر  یند براین فرآیشـــدند. در ا موجود در متن بودند انتخاب و    یهاشـ
ك یز  یهر کد ن  یمشــــخص شــــد و برا C  یافت که با نشــــان اختصــــاریص یك کد تخصــــیر برچســــب  ه یبرا

کیکرد تحقیبا توجه به رو یبعد یکد به دســــت آمد. در مرحله  370افت. یشــــماره اختصــــاص    یفیق که 
کّم  ـکدهـا  یبوده و ابعـاد  همـانـند در ـقاـلب   یهـامفهوم  یســـــازحـذف شـــــده و هم  یتکرار  یمـد نظر نبود 

گان  یکیها با توجه به نزدمقوله  یســـازن بخش، همیکار در ا یانجام شـــد. مبنا  یگذارمقوله  یو قرابت واژ
کل یاصــل  یهااز نقش یکیبا   ییا معنای کم  یدیو  رفت ه، ین پایفرهنگ بوده اســت. بر ا  یت در حوزهیحا

کم یف شـده برایتعر  یهاو نقشف  یم به تعار یمفاه  یات بحث و عرضـهیبه ادب  ییهاو برگشـت ت که یحا
گرفت. تعداد کدها به یال در بخش ادبیتفصـ افت و  یمورد کاهش  68ات به بحث گذاشـته شـده بود صـورت 

گرفت که به شرح جدول شماره 8  باشد.یم 2 یمقوله شکل 

تحلیل های فرهنگی در واحدهای مورد : مفاهیم و مقوله2جدول   
ی مقوله
 پایه

 کد مفهوم مقوله

ش  
فرانق

فرهنگ
گذاری  سیاست ی 

 فرهنگی 
پایش   فرهنگ،  امنیت  فرهنگی،  پاسداری 
فرهنگی،  استقالل  حفظ  و  تامین  فرهنگ، 

،c1، c4، c5، c10، 
c14، c16، c19، 
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فرهنگی، آزادی  تامین  فرهنگ،  قطع  استقالل 
و  سلطه تامین  فرهنگی،  حراست  فرهنگی،  ی 

دفاع  حفظ استقالل فرهنگی، استقالل فرهنگی،  
 فرهنگی ،

c24، c27، c29، 
c61، 

مدیریت فرهنگی
برنامه 

ریزی فرهنگی
 

دین،   با  فرهنگ  تطبیق  فرهنگ،  مولدسازی 
ع و حق، با شر  اصالح فرهنگی، تطبیق فرهنگ 

خودی فرهنگ  برنامه ساخت  از ،  فرهنگی  ریزی 
فرهنگی،   پیشرفت  قوم،  عقالی  پاالیش سوی 

فرهنگ،   اصالح  فرهنگی،  کسازی  پا فرهنگی، 
فرهنگی،   خوداتکایی  فرهنگی،  بازسازی 

تصفیه فرهنگی،  فرهنگی، خودیابی  ی 
فرهنگ،   بازسازی  و  فرهنگی، تصفیه  خودکفایی 

خسارت  برنامهترمیم  فرهنگی،  برای های  ریزی 
زمینه فرهنگی،  برای خودکفایی  سازی 
فرهنگی،    هایخودسازی فرهنگی، تعیین اولویت

گسترش  مصون سازی فرهنگی، انقالب فرهنگی، 
 فرهنگ اسالمی، برقراری عدالت فرهنگی،

c2 ،c6، c7، ، 
c3،c18، c20 

c23، c25، c31، 
c35، c39، c46، 
c47، c48، c49، 
c50، c51، c52، 
c54، c55، c56، 
c58، c60، c62 ، 

سامان
دهی اجرایی

جلب    فرهنگی،  فراملی  مشارکت  مشارکت  جلب 
تربیت  برای  فرهنگ  کاربست  مردم،  فرهنگی 
نسلی،  تربیت  برای  فرهنگ  کاربست   ،   مدیر

فرهنگی،مردم  فرهنگی،    ساالری  مشارکت  جلب 
 ی فرهنگی،تشکیل جبهه

c8، c12، c11، 
c15، c22 ،c30، 
c59، c40 ، 
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ترویج فرهنگی
 

گاه حوزهآ در  گاهی  سازی  آ رشد  فرهنگ،  ی 
 فرهنگی،

c21 c26 ، 

مهندسی 
 فرهنگی 

اساس فرهنگ،  تکریم  فرهنگ،  بودن  مبدائیت 
 بودن فرهنگ، فرهنگ، در راس

c13، c17، c36، 
c53، 

مدیریت 
راهبردی  

 فرهنگی 

تحول  فرهنگ،  اسالمی  تحول  فرهنگی،  تحول 
انسان فرهنگ  به  اسالمیفرهنگ   ، سازی  ساز

بودن   مفید  برای  فرهنگ  بارآوردن  فرهنگ، 
فرهنگ  به ملت،  گاهیحال  فرهنگ  آ بخش، 

 کننده، فرهنگ استقالل،تربیت 

c32، c33، c34، 
c37، c41، c42، 
c43، c44، c45 ، 

حکمرانی  
 فرهنگی 

آماده فرهنگ،  رشد  تقویت  و  تولید  کز  مرا سازی 
بهره فرهنگی،  حوایج  تامین  از فرهنگی،   گیری 

قانونظرفیت فرهنگی،  فرهنگی، های  گذاری 
عدازمینه برقراری  برای  مشارکت  سازی  در  لت 

جنسیت  فرهنگی، فرهنگی،  مشارکت  از  زدایی 
گروه فرهنگی  آسیبارتقاء  به  های  توجه   ، پذیر

 های زیربنایی فرهنگی، سیاست

c9، c28، c57، 
c63، c64، c65، 
c66، c67، c68 ، 

 ها افته ی -5
مفهوم محدود آن تواند دو مفهوم محدود و عام داشـته باشـد. در  یم  یدر نظام اسـالم یفرهنگ یحکمران

ــایرا یبه همان معنا ــترده، وجهیك مینزد یات حکمرانیع در ادبیج و شــ ــود. در مفهوم گســ ممتاز و   یشــ
ــفافیرد. در ایگیز به خود میمتما ــرفا و ظاهرا شــ کمین مفهوم صــ ــیت قانون و افزایت و حا با  یش اثربخشــ

گــذار ــت بلکــه ین  یحکمران  یده، محور و محــدویگران نهــادیهــا بــه مردم و بــاز اطالعــات و نقش  یوا ســــ
ن اجزاء، یت دارد. ایت و موضـوعیممکن و التزام به اقتضـائات هر نقش، محور   یهااز نقش یانتخاب نقشـ
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کاربسـتیك در جایندارند بلکه هر   یا تقدم ُرتبی  یب ارزشـیترت کنند ارزش یدا میکه پ یگاه خود و بسـته به 
 شتر ممکن است.یآن، ب یح اجزایبا تشرافته  ین ین اییابند. تبییت میو تقدم و اولو

 یفرهنگ یگذاراستیس -5-1
ه را فراهم ین داعیا امکان طرح ایدهد ینشـان م ین چارچوب مفهومیها در ادولت ینیآفرتوجه به نقش

ه قدرت است تا خدمت ید و توجیتول یشتر در خدمت کاربست فرهنگ برایب  یگذاراستیسازد که سیم
ـگاه  یتعـال  یـبه فرهـنگ برا گرچـه  ــود در نهـایهم طرح و برقرار م  یان رابطـهیچن  یآن. ا   ی هـات آوردهـیشـــ

کارآمد یفرهنگ برا کم هز یختگی، فرهیاثبات   شود. ینه میو روشنفکربودن قدرت حا
ــیدر جـا  ینـظام اســـــالم ــتـیـگاه ســـ کل یفرهنگ یـگذاراســـ ــازهیا  یـکه محتوا  ییـهادواژهـیـبا توـجه ـبه   ین ســـ

گو  یهاشــهیرا در اند  یمفهوم ن یا چنیکند  ینه میفرهنگ هز یاســت برایکنند از ســیا میا و پویامام)ره(، 
کند. در ایبا جامعه، حقوق   یکرهیاز پ یو همچون بخشــــ یانســــان  یاکرهین راســــتا، فرهنگ همانند پید 
، یاسـتقالل، آزادام کند. ین آن قین و تضـمینسـبت به تام یسـتیبا یکند که نظام اسـالمیدا میپ  ینیادیبن

کارآمدیامن که فرهنگ در سـاحت   یانهیفرهنگ از حقوق کم  یت، مراقبت و پاسـداشـت سـالمت و  اسـت 
 ابد.ییم یاست و قدرت نظام اسالمیس

 ی ت فرهنگیریمد -5-2
از یم نموده و نیآن ترسـ یبرا یانیوح یو مبان یدارد که وح  یشـه در اهدافیذاتا و باالصـاله، ر  ینظام اسـالم

که مبتنژه آنیوخواســت مردم، بهو   ســو با آن اهداف شــودهم  یســتیشــان نبوده باشــد بایبر فطرت ا  یگاه 
بسـته  یسـتیافته و بایر  ییت تغیت به عاملیند، نقش نظام از آمرین فرآی. در ا(1393تاش و واثق،  ینی)حسـ

اهـداف ـبا هم منطبق شـــــده و نظـام  ازهـا و  ـیرد ـتا نیخود را بکـارگ  یهـایـبه توان و امکـان، مـنابع و توانمـند
ـکارگزارـیـبه مـاه  یاســـــالم ــود. در اـیخود نزد  یت  ـکافیك شـــ ــرف ورود و اـقدام  نبوده و نظـام    ین بخش، صـــ
گرفته و با ترو  یمردم  یهاتیمشــخص، ظرف یامنطبق بر برنامه یســتیبا  یاســالم ج اهداف  یرا به خدمت 

 د سازد.گام خو، آنها را همراه و همینید یو مبان ینظام اسالم
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 ی فرهنگ یمهندس -5-3
ت  ی مشروع   یکه مبناچنانن دارد همیشه در دیآن، ر  یوجود  یمحور است و فلسفهنی، دینظام اسالم

گزیاست. از ا  ینید یهاآن، آموزه تش یات و موجودیکه ح یت خود و محوریر است بنا بر ماهین جهت نا
 دینما  یدهف و سامانی« تعرینیخود را »د  یساختار یها و طراحیسازشده، نظامفیبه آن وابسته و تعر

 coreعنوان محور و اصــطالحا هســته و مرکز نظام)را به  ینظام یســتین راســتا بای. در ا(1396، یدی)جمشــ
systemــازـمان  یـهاگر نظـامی( قرار داده و د ــاـمان  یدهعـمده و خرد ـجامـعه را بر ـمدار آنـها ســـ ــو ســـ   ی بخشـــ

گون  یه، الگوهـایــن داعیبر ا  ید. مبتنیــنمــا ــ  یگونـا کـدام،یقـابـل ترســـ کـه در هر  از   یکی  م و تحقق اســــــت 
عنوان  تواند بهیم یتیامن ــــــ ینظام یا حتی  یا اقتصـادی یا اجتماعی یاسـیمانند نظام سـ  یاصـل یهانظام

ــ  ینظــام محور گ  یلو اصـــ توانــد جز نظــام  ینم  یاســـــالم  ینیبدر چــارچوب جهــان  یرد. نظــام محوریقرار 
آن محسـوب شـده و   ین نظام و جزء عناصـر سـازنده و عمدهیدر ا یفین با هر تعریباشـد چرا که د یفرهنگ

، ینیت دیت و ماهیبا هو یآن اســت که هر نظام یگاه و نفش دن در فرهنگ، مقتضــیت جاین محور یهم
، یاسالم ین و در نسبِت با جمهوریخود قرار دهد. افزون بر ا یاجتماع  یدهمرکز و کانون سامانآن را در  

، ین نگاهیچن یریگشیبلندمدت، درپ  یاندازهاو چشـــم یانقالب  یهاو آرمان یبا لحار اســـناد باالدســـت
 دوچندان دارد.  یتیاهم

 یفرهنگ یت راهبردیریمد -5-4
کلو ـبه  یفرهنگ  یت راهبردـیریمـد ـــناخـت مح  یت راهبردـیریمـد  یطور  ـــته ـبه شـــ  یو زمـان  ینیط زمیوابســـ

ــت و چن ــترهیاسـ ــتلزم اطالعات و ابزارهایفراهم نم یگرهر کنش یبرا  یدید  ین گسـ ــود چرا که مسـ  یشـ
، متکیاس اســـت. نیمقبزرگ  یاطالعات ــیبر دانش و ب یز گاه و نقش یند جایاز آن برآ  یاســـت که بخشـــ ینشـ

به دانش   یو آراسـتگ یدسـترسـ یبرا  یشـتریکنند امکان بیم  یکه آن را تصـد یه و کسـانفرد در جامعه بود
گونهیرین، مدین ایادشــده دارند. افزون بر اینش یو ب ت  ی ض قدرت و مشــروع یاز تفو  یات در درون خود، 

داشـته باشـد. عت  یا طبیا قرارداد  یا عرف  یدر قانون    یخاسـتگاه یسـتیکند که بایم  یإعمال قدرت را تداع
از صاحبان    یافته و مراتب باالتریشود سطح إعمال آن ارتقاء  یت افزوده میریبه مد یوصف راهبرد یوقت

، بایقدرت و اخت  نند. یآن را تدارك بب یستیار
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 ی فرهنگ یحكمران -5-5
ــهـی، در یحکمران ــازـنهیو زم  یگرلـیك معـنا تســـ ــنوـند،  ی)زارع دـهدیرا ـمد نظر قرار م یســـ ــلـمان، حســـ  یســـ

که پ یا حتیقدرت    یتازه  یهاکانون یســازمی، به ســهی. در حکمران(1396، یبنیســ شــتر در قدرت،  یآنها 
گرچه حکمرانیداشتند توجه م  یاهیحاش  یگاهینقش و جا شتر در  یمشارکت ب یز برای، از مردم نیشود. ا

کانونیغافل ن یامور عموم  یمربوط به قدرت و اداره  یندهایفرآ قدرت    یافتهیســـــاختار   یاهســـــت عمال 
 . (19: 1397و مکنون،  یمی)سل دهدینهاد( را مورد توجه قرار ممردم  یهاها)سازمانمانند سمن

ــارـکت ـبه  یدواژهـیکل ـکه در واحـدـهایومشـــ ــارـکت مردم و ـبانوان  ، یتحق یمورد مطـالـعه  یژه مشـــ ــر ق حـاضـــ
، نشانه و دالانیشود بیمالحظه م ها  شهیبر اند  ی، مبتنین نقش در نظام اسالمیتوجه به ا یبرا  ییهاگر

 امام راحل)ره( هستند.      یهادگاهیو د

 ی ریگ جه ینت -6
ــ ــشــ ــر دنبال م یپرســ ــالم یحکمران یکرد از چگونگیکه بحث حاضــ فرهنگ بود که   یدر حوزه  ینظام اســ

ــل امکان   یمقدمه ــش از اصـ ــالمیآن، پرسـ ــرورت ورود نظام اسـ ــت. بر پا  یبه حوزه  یا ضـ   ی هیفرهنگ اسـ
که پیتحق  یهاافتهیگفته و نظر به شیپ  یهابحث اق عبارات و  ی، به جهت حجم و ســـیش از کدگذاریق 

ف یت و بلکه تکلیبر مســـئول یحضـــرت امام)ره(، داللت روشـــن و وافر  یها و مطالبات فرهنگنوع خواســـته
ـــبت ـبه حوزه  ینظـام اســـــالم ـکه نقشیتتوان نیفرهـنگ دارد م  ینســـ گرـفت  در    ینظـام اســـــالم  ینیآفرجـه 

گریمســــلم  یت، امریجهت ضــــرورت و ارجح، بهیفرهنگ  یحوزه ــایزناپذیا  ت  ی اطالق وال یر اســــت. اقتضــ
کمی، اینظام اـسالم ینید  یه و مبانیفق ت یبه فرهنگ توجه و آن را هدا یت اـسالمین اسـت که دولت و حا

ط  ی جاد شـرایا یبرا ینظام اسـالم یسـتینبا یعنیسـت  ید نیوابسـته به بسـط   ین نقشـید. چنینما یو راهبر
کـه فقـه و آموزهدر فرهنـگ منتظر بمـانـد بلکـه بـه  و توان و امکـان مـداخلـه  یبرا  یفقه  یهـاهمـان انـدازه 

ــالم کم نظام اسـ گاه  یه(، قدرتی)فقیحا ــته از آ ــئول ینید یمبانبه یعلم  یبرخاسـ برآمده از نقِش  یتیو مسـ
و    یت و هشــداردهیتواند از آمریت مین مســئولیکند در قبال فرهنگ مســئول اســت. ایجاد میو اا یفقه

گاه ن یها در ســطوح کالن و خرد را شــامل شــود. به همبرنامه  یو اجرا  یزیر تا مداخله و برنامه  یبخشــیآ
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ــت که مالحظه م ــود امام)ره( دردورهیجهت اســ کم  یشــ ــع فرهنگ  ینهیت کمیحا ــبت به وضــ  یخود نســ
جاد ابزار و امکانات  یدرخواســت ا یدهد و حتیت نموده و هشــدار میاحســاس مســئول  یاســالم یجامعه

ه یفق  یاز سـو  یتصـد یت براین اولویشـتریب ین و دارایکند و فرهنگ را نخسـتین حوزه میت ایهدا یبرا
 فرهنگراه اصـــالح یک مملکتی  حیحصـــ فرهنگد:  »مملکت صـــحیح با یفرمایکرده و م  یمعرف یو روحان

کارهای بزرگ    فرهنگشــــروع بشــــود. دســــت اســــتعمار توی  فرهنگآن مملکت اســــت؛ اصــــالح باید از   ما 
ــتـقل ـبار بـیایـند؛ نمیکـند؛ نمیمی ــد ـگذارد جوانـهای ـما مســـ ــت رشـــ ـــگاه جوانـهای ـما درســـ ـگذارد در دانشـــ

گر کنند که وقتی بزرگ شـــدبکنند. اینها را از بچگی یک طوری می . ا ند، اســـالم هیچ و آنها همه، همه چیز
که در وزارتخانه فرهنگشـــــود. برای اینکه از  درســـــت بشـــــود، یک مملکت اصـــــالح می فرهنگ ها  اســـــت 

کارمند درســــت می فرهنگرود؛ از  اســــت که در مجلس می فرهنگرود؛ از  می که  شــــود. شــــما یک اســــت 
ترســید از دیگران، ترســید از امریکا، میمســتقل درســت کنید یا بدهید ما درســت کنیم، شــما می فرهنگ

 (.  18/06/1343انات در آغاز دروس حوزه یرا دست ما بدهید«)ب فرهنگبدهید ما درست کنیم؛ اختیار  
ف یچه توصاز آن  یکیفرهنگ، محدود به انتخاب   یدر حوزه  ینظام اسالم  ینیآفرنکه نقشیگر اید ینکته
د« و  یسـت بلکه دو عنصـر »بسـط  ین  یگذاراسـتیا سـی یا حکمرانی یا مهندسـیت یریمد یعنیف شـد یو تعر

ن در  یاز آنها، دخالت دارد. ظاهرا و نظر به حضـــور د یبیا ترکیك یجامعه« در انتخاب  یت فرهنگی»وضـــع
گر راهبر  یحوزه کم   یاراده یآن از سـو  یفرهنگ، ا که   یاگونهجامعه به یعمومت امور یریا مدیحا باـشد 

ــلیا گوهر اصـــ ــ  ین  ــئولیوظـا  یاجرا  ینـهیا زمیـده  یـب نـدیـفرهنـگ، آســـ ق یخود را از طر  یهـاتیـف و مســـ
خالف  یانیفرهنگ مانند عرف، جر یش و رشــد و تعالیموثر در زا  یهاگر بخشیان مربوط داشــته، دیمتول

 یچون مهندسـ  ییهاهم فراهم نباشـد نقش یدیو در تعارض با آن جوهره نداشـته باشـند و ضـمنا بسـط 
انجام آنها،  یکه الزمه  یگذاراسـتیت و سـیریچون مد  ییهاابد اما نقشییت میت و ارجحیاولو یفرهنگ

ــت ـقدرت و ابزارهـا ــت منوط و    یروهـاین  یریو بـکارگ  یـگذارچون ـقانون  یادار  یـکاربســـ نرم و ســـــخـت اســـ
ل به فراهم ــازمَحّوَ ــود. در اید میآنها و بســـــط   یســـ ــورت نظام اســـــالمیشـــ ــا  یهر قالب  ین صـــ   ی که اقتضـــ

وسـته،  یپ  یسـتیهوشـمند با  یات داده و همانند سـامانهیت و ارجحین باشـد را اولویشـیپ  یهاشـرطشیپ
جـامعـه   یفرهنگ  یراهبر  یبرا  یزارآن، اب  یش نموده و متـناســـــب ـبا اقتضـــــایرا ـپا  یرونیو ب  یط درونیمح
بــه  یــن  ینــد. ایبرگز کــه در بــاب یــ( نزد1395)یو الوان  یفرد، توکلیبــاقر  پژوهش  یهــاافتــهیــافتــه  ــت  ك اســــ
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ن یدر اکنند.  یف میانجام شــده و آن را »هوشــمندانه« توصــ  یدر نظام اســالم یفرهنگ  یگذار  یمشــخط
اـیرو ـفرهــنـگ  یفـــاـیـکرد،  ـبی»ـفراـنـقش  از  ـی«،  و داللـــتیــــگو  یـفرهــنـگ  یحــکمـراـنش  »ـفراـنـقش«، ا  ــت.  اســـــ ـگر 

ـکه در ـیریـمد  یاز حوزه  یلفظ یبردارگرـته ــت  ش یافزا یبرا  یارـیاخت  ینیآفرك معـنا، عـمدـتا بر نقشـیت اســـ
،  ی. در تحق(150،  1396رودبرده:    یزاده، انبسـاطی، بخشـعلیمی)سـل سـازمان داللت دارد یاثربخشـ ق حاضـر

گز ینیآفرداللت بر نقش یبرا  یمفهوم  ین ســازهیا داللت دارد که   یگر و اقتضــاءمحورنشیهوشــمندانه، 
بخش  تیدار و مشـــروعتیإعمال شـــود. فرانقش، مشـــروع یســـتیا بایإعمال شـــده  ینظام اســـالم  یاز ســـو

ت یدهد بلکه امکان و قابلیخاص و محدود قرار نم ین را در نقشیآفر، نقشیهاست. فرانقشع نقشیتوز 
، با یو چه در وجه حقوق یقیچه در وجه حق یکند که نظام اســـالمیو ضـــرورت آن را فراهم م الزام یو گاه

، آن را شـناسـانده، وجه کفایممکن و مورد ن  یهانقش  ییشـناسـا آن را مشـخص نموده و در   ینیا عی  ییاز
افته متناســب با ین  ید. ایض فراهم نمایا با تفویآن را شــخصــا   یتصــد ینهیماندن، زمیصــورت بالتصــد

البالغه به آن متن نهج یق خود روی( در تحق1395)  یفر و هاشــــمی، خنیپورعزت، الواناســــت که   یاافتهی
ــ ــ یکیالبالغه نکه نهجیاند و با توجه به ادهیرســ ــتیاز منابع ســ ــالم  یگذاراســ ــت چن  یدر نظام اســ ن یاســ

 قابل دفاع است.  یتناسب
را  یها و ســـــطوحهیفهم آن، ال یســـــاده ســـــاز یاســـــت اما برا یانتزاع  ینکه فرهنگ، مفهومیآخر ا  ینکته
کردهیترس کرده است:یرا ترس یین الگویچن (37:  1383)نیشا مشهور، یبندهیك الیاند. در م   م 

 هاساختها دستیمصنوعات  سطح سوم

  

 شده ت یحما یهاارزش  سطح دوم

  

 ییربنایو ز  یمفروضات اساس سطح نخست 
ــالم یفرهنگ یحکمران  یالگو  یزیر هیپا ، یفرهنگ  یامور عموم یات ادارهیاز ادب  یریگبا بهره یدر نظام اسـ
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ر یکه نســـبت به فرهنگ وجود دارد به شـــرح ز   ییها)ره( و بحثینیامام خم یرهیبرآمده از ســـ  یهاافتهی
 تواند باشد:یم
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