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  پیشگفتار
  
  

  
  
  

انقالب اسالمی ایران با اهداف و عوامـل فرهنگـی، پیونـدي ناگسسـتنی     
دارد؛ زیرا بر بستري فرهنگی شکل گرفـت، بـا فرهنـگ تـداوم یافـت و      

یک نظام اجتماعی سیاسی را با ویژگی تأکید بـر   1357سرانجام در سال 
اندیشمندان مسلمان همواره بر نقش . عوامل و عناصر فرهنگی مستقر کرد

اند و سیاست فرهنگی پایـدار و   عنوان بنیان توسعه تأکید داشته فرهنگ به
. دادند هاي ملی و دینی را مورد توجه قرار می در عین حال مبتنی بر زمینه

غفلت رژیم پهلوي از مقوله سیاست فرهنگی پایدار و تلقـی سـطحی از   
زا در جهـت   ها و اقدامات آسـیب  مقوله توسعه و رشد اقتصادي و برنامه

گـرا در   هاي فرهنگی با استفاده از رویکردهاي غـرب  تغییر در بنیانایجاد 
ویـژه قشـرهاي فرهنگـی چـون روشـنفکران،       بین کلیه اقشار اجتماعی به

دانشگاهیان و روحانیت، نارضایتی عمیقی را گسترش داده بود که حاصل 
. بـود ) ره(آن پیروزي انقالب اسالمی به رهبري حضـرت امـام خمینـی    
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هاي فرهنگـی مواجـه    بعد از پیروزي تاکنون نیز با چالش انقالب اسالمی
عنوان  عنوان مسئله و تهدید و هم به بوده است و مقوالت فرهنگی، هم به

هاي مردم، مسـئوالن و کـارگزاران    ترین دغدغه فرصت و مزیت از اصلی
  .بوده و هست

با وجود تأکید بر اهمیت فرهنـگ، در دو دهـه اخیـر، مطالعـات     
هـا   هاي دولتی و حتی در دانشـگاه  فرهنگی در دستگاهگذاري  سیاست

کمتر مورد توجه بوده است و در این میان در زمینۀ طراحی عملیـاتی  
گــذاري فرهنگــی نیــز بــا خــأل مواجــه  و کــاربردي و روش سیاســت

  .ایم بوده
گـذاري را   امروز، سیاست فرهنگی بخش اساسی هر نـوع سیاسـت  

بعـد از چنـد دهـه    . دهـد  ل مـی براي توسعه پایدار ملی یا شـهري تشـکی  
ویـژه در دو   توجهی به نقش مقوالت فرهنگی در توسعه کشـورها، بـه   بی

در قـرن بیسـتم    .دهه پایان قرن بیستم، فرهنگ، اهمیت خود را بازیافـت 
شـد و تـأمین منـابع مـالی و      اي اقتصـادي تلقـی مـی    توسعه عمدتاً مقوله
ه محسـوب  هاي اقتصـادي از عوامـل اساسـی توسـع     گسترش زیرساخت

این مفهوم از توسعه، گاه معادل رشد اقتصادي و نه چیزي بـیش  . شد می
تدریج مشخص شد که حتـی تـأمین رشـد کمـی عوامـل و       به. از آن بود

تر فرهنگی اجتماعی  هاي وسیع نهادهاي اقتصادي نیز بدون توجه به زمینه
 این امر به گسترش مفهوم سرمایه از یک مقولـه اقتصـادي  . ناممکن است

مفاهیم سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتمـاعی  . تر منجر شد به مقوالت وسیع
هاي  و سرمایه سیاسی در ادبیات توسعه، جایگاه خود را پیدا کرد و کانون

توجه از مقوالت اقتصـادي بـه مقـوالت فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی       
گذاري فرهنگـی   معطوف شد و در این میان مطالعات فرهنگی و سیاست

  .پیدا کردبرجستگی 
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عنوان یک مقولـه داراي اهمیـت راهبـردي، بـر      سیاست فرهنگی به
ــه ــدار تــأثیر مــی  کلیــه زمین تحــوالت آتــی در . گــذارد هــاي توســعه پای

هـاي مشـارکت اجتمـاعی ـ سیاسـی،       هـاي جمعیتـی، شـاخص    شاخص
هاي رفاه اجتماعی و مقوالت دیگري چون بهداشـت، آمـوزش،    شاخص
. پذیرنـد  گذاري فرهنگی تأثیر مـی  استهاي اجتماعی همگی از سی آسیب

آینده علم و فنـاوري، امنیـت ملـی و بقـاي جامعـه نیـز مرهـون ارتقـاء         
ه قـرن جـاري    گرایی فزایند اینکه در جهان. باشد هاي فرهنگی می سیاست

هـاي متفـاوت    چه کشورهایی پایداري و تأثیرگذاري خـود را در صـحنه  
هـاي فرهنگـی ایـن     سـت سیاسی حفظ خواهند کـرد، بـه سیا   ـ   اقتصادي

  .جوامع بستگی دارد
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهـران بـا درك چنـین    
ضرورتی از جناب آقاي دکتـر کیـومرث اشـتریان، عضـو هیئـت علمـی       
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تقاضا کرده است کتابی با 

این امیـد کـه ایـن    با  ؛تألیف کنند» گذاري فرهنگی روش سیاست«عنوان 
گام کوچک در راستاي آن هدف بلند، مقبول طبع پژوهشگران و مـدیران  

  .حوزه فرهنگ قرار گیرد
گـذاري عمـومی در حـوزه     شناسی سیاست پرداختن به مقوله روش

هـا و   ویـژه از آن رو در کشـور مـا اهمیـت دارد کـه سـازمان       فرهنگ، به
هـاي زیـادي    و هزینـه  اند گذاري فرهنگی نهادهاي بسیاري درگیر سیاست

رو، ضـروري اسـت چگـونگی     از ایـن . شود ها می گونه فعالیت صرف این
شناسـانه آن، مـورد بررسـی قـرار      هـاي روش  هـا و اولویـت   صرف هزینه

تـوجهی بـه روش    ها و اقداماتی که به علت بـی  چه بسیار سیاست. گیرد
 هـایی کـه بـه همـین دلیـل تلـف       رسند و چه بسیار هزینـه  به فرجام نمی

  .شوند می
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 ،دانیم از برادر ارجمند جناب آقاي دکتر عماد افروغ بر خود الزم می
شناسی دانشگاه تربیت مدرس که نظارت این طرح را  استاد محترم جامعه

 ،از سوي معاونت امور اجتماعی و فرهنگـی شـهرداري تهـران پذیرفتنـد    
  .عمیقاً سپاسگزاري کنیم

  سید محمدهادي ایازي
  اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهرانمعاون امور 

  1391 تیرماه
  



  

  

  سخن مؤلف
  
  

  
  
  

پـردازیم و بـا    گذاري فرهنگی مـی  در این کتاب به بررسی روش سیاست
اهتمـام  شـهر تهـران بـه عینـی کـردن مباحـث آن        هایی از کالن ذکر مثال

تـرین   تـرین و مشـکل   نگـارش در زمینـه فرهنـگ از ظریـف    . ورزیـم  می
ویژه در پرداختن به مقوله روش و ارائه راهکـار   این مشکل به. کارهاست

 ،گـذاري  هایی براي سیاسـت  بر اساس طرح مسائل عینی و بررسی روش
ورزي در عرصـه   توصـیف، تحلیـل، تبیـین و اندیشـه    . شـود  دوچندان می

فرهنگ یک مقوله است و سخن گفـتن از راهکارهـا، چـه بایـد کردهـا،      
اي دیگـر؛ معمـوالً    گذاري و مدیریت، مقوله ها و روش سیاست چگونگی

نشـده   تر از طرح نظریات آزمایش نقد و ارزیابی راهکارهاي موجود، ساده
  .ل معروف دیکته نانوشته غلط ندارد تأیید این مدعاستالمث است؛ ضرب

هـا و راهکارهـاي    همین مشکل در زمینه استخراج و اسـتنباط روش 
کتـاب  . ها هـم وجـود دارد   عملی از درون نظریات کالن و بررسی روش
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ها در این زمینه است و بدیهی است که نقایصی  حاضر از نخستین تالش
مخاطبــان ایـن کتـاب، هــم   . نیسـت دارد کـه از دیـد اهـل فــن پوشـیده     

پاسـخگویی بـه   . پژوهشگران دانشگاهی هستند و هـم مـدیران فرهنگـی   
هاي علمـی   پردازي و دغدغه انتظارات این دو گروه که یکی درگیر نظریه

اندرکار امور اجرایی، کـاري اسـت بـس مشـکل و      است و دیگري دست
امید . نیست نویسنده به هیچ روي مدعی پاسخگویی به همه این انتظارات

  .مند فرمایند نظران، نویسنده را از ارشادات خود بهره است که صاحب
گذاري فرهنگـی قریـب    از چاپ نخستین جلد کتاب روش سیاست

گذرد و نویسنده خداي بزرگ را شاکر است که عمـري و   هشت سال می
توفیقی به او داد تا جلد دوم این کتاب را بنویسد و از تلفیق آن بـا جلـد   

  .اثري جدید پدید آورد نخست
گـذاري در قالـب    تجربه نگارش کتاب در خصوص روش سیاسـت 

در کشور، اندك است؛ از همین روست که نگارنده » اي مقدمه«یک کتابِ 
اگر آثار بیشـتري در ایـن زمینـه وجـود     . هاي خود واقف است به ضعف

 توانست از تعامـل و تعـاطی افکـار و آراء بهـره     داشت حتماً نویسنده می
  .ببرد و اثر خود را تکمیل کند؛ امید است که در آینده چنین شود

هـاي   در این جلد نیز همچون جلد نخست این کتـاب از همفکـري  
اندیشمند گرامی و دوست عزیزم جناب آقاي دکتر عمـاد افـروغ کـه در    

ام و از خداي بزرگ توفیـق و   قالب نظارت بر پروژه انجام شد بهره برده
همچنین از جناب آقاي سید رضا مصطفوي  .واستارمسعادت ایشان را خ

مطالعات اجتماعی و فرهنگی شـهرداري تهـران، جنـاب     پیشینمدیر کل 
آقاي دکتر حسن عماري معاون پژوهشی و جناب آقـاي حسـین دارابـی    

  .نمایم کارشناس اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی سپاسگزاري می
  1391 تابستانتهران ـ 

  کیومرث اشتریان



  

  

  درآمد
  
  

  
  
  

گیـري دولتـی بـه     گذاري عمومی، تصمیم در آثار تخصصی رشته سیاست
هـاي   هاي پیچیـده سیاسـت   مراحلی تقسیم شده تا وجوه گوناگون و الیه

عمومی و اقتضـائات  هاي  تکثر موضوعی سیاست. دولتی بیشتر نمود یابد
 گیـري   ها از سویی و ساز و کارهاي تصمیم خاص هریک از این سیاست

ساالري دولتی براي مواجهه با مسائل گوناگون از سـوي دیگـر    دیواندر 
ایـن رونـد را تحـت عنـوان مـدل       ،پژوهـان  سبب شده است که سیاست

بـه مراحـل    ،گـذاري  گذاري عمومی یا چرخه سیاسـت  اي سیاست مرحله
اهم این مراحل به شرح  (Ramesh et Howlett, 1995): گونی تقسیم کنندگونا

 :ذیل است
 بندي مسئله؛ تشخیص و صورت. 1
 ها؛ حل راهمبانی نظري و شناسایی . 2
 گیري؛ تصمیم. 3
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 گذاري؛ اجرا، نظارت و انتخاب ابزار سیاست. 4
 .ارزیابی سیاست اجراشده. 5

سـت و بـه معرفـی روش    اي ا هاي مقدمه کتاب حاضر از سنخ کتاب
گـذاري عمـومی    گذاري فرهنگی در قالب مدل فرایندي سیاسـت  سیاست

براي پایبندي به این مدل و با توجه به اهـداف آموزشـی ایـن    . پردازد می
هایی که در چاپ جلد نخست ایـن کتـاب    بندي کتاب، تغییراتی در فصل
قالب پـنج  از این رو، ساماندهی این کتاب در . آمده بود انجام شده است

  :شود فصل ارائه می
ي تـأثیر نخستین بحث طرح شده در این کتاب، تعریـف فرهنـگ و   

تعریف گسـترده فرهنـگ،   . گذارد گذاري فرهنگی می است که بر سیاست
کنـد   گذاران فرهنگی را به عرصه وسیعی وارد می گیران و سیاست تصمیم
قابـل،  در م. شـود  هاي به ظاهر غیر فرهنگـی را هـم شـامل مـی     که حوزه

تعریفی از فرهنگ که صرفاً مصارف و خدمات فرهنگی را شـامل شـود،   
 .کند گذاري را محدود می عمل سیاست چهارچوب

مسـتقیم بـر    تـأثیر گذاران امور عمومی از فرهنـگ،   تعریف سیاست
شده دارد؛ اگر تعریف فرهنگ گسـترده باشـد، طبیعتـاً     هاي اعمال سیاست
اي از عمـل دولتـی را بـا     ي گسـترده ها شود حوزه گذار ناچار می سیاست

گـذار بـا    در مقابـل، اگـر سیاسـت   . عنوان سیاست فرهنگی پوشش دهـد 
گرایانه، فرهنگ را در عرصه محدود کاالهـا و خـدمات    رویکردي کاهش

فرهنگی خالصه کند، بدیهی است که عمل دولتی و وظیفه فرهنگی خود 
 .را نیز در همین حد تعریف و تحدید خواهد کرد

بنـدي   ل نخست، ابعاد مختلـف مسـائل فرهنگـی و صـورت    در فص
بنـدي   به گمان ما، صورت. شود گذاري فرهنگی مطرح می مسائل سیاست

ترین ضروریات براي فائق آمدن بر ابهام  و تدوین مسائل، یکی از اساسی
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ایـن فصـل در قالـب سـه     . گذاري فرهنگی است گویی در سیاست و کلی
مهندسی مسئله یا مشکل فرهنگی  گذاري، بخشِ تشخیص مسئله سیاست

. گرا تـدوین شـده اسـت    گرا و ذهنیت گرا، عینیت گذاري آرمان و سیاست
یـابی   یابد؛ یعنی مسئله اي دیگر پیوند می بحث از تعریف فرهنگ با مقوله

. بندي مسئله فرهنگی که خود از موضوعات سهل ممتنع اسـت  و صورت
بنـدي   هامـات در صـورت  از این رو، نقش مشاهده عینـی و ذهنیـات و اب  

عالوه بـر  . گذاري فرهنگی به تفصیل، تحلیل شده است مسائل و سیاست
هایی  این، مبحثی با عنوان مهندسی مسئله فرهنگی مطرح و براساس مثال

سراهاي سازمان فرهنگی ـ هنري شهرداري تهران تشریح شـده    از فرهنگ
  .است

حظات نظري گذاري و مال هاي سیاست حل راهدر فصل دوم، تدوین 
ایم که چگونه مبانی نظري بر  ایم و نشان داده مرتبط با آن را بررسی کرده

بنـدي مسـئله فرهنگـی و     پس از صـورت . گذار استتأثیرها  حل راهارائه 
گـذار،   گذاري فرهنگی، ضروري است که سیاست تعیین موضوع سیاست

 درك. گذاري داشـته باشـد   درکی نظري از موضوع مورد نظر در سیاست
گـذار   شناسـی آن، منظـري کـالن بـر سیاسـت      نظري از موضوع و جهان

تواند با اشراف و احاطه بـه ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی،      گشاید که می می
هـایی متناسـب بـا آن ابعـاد      سیاسی و جهانی موضوع، به تدوین سیاست

بندي مسئله فرهنگی و اشراف  اما تدوین سیاست صرفاً با صورت. بپردازد
هاي فنی تدوین سیاست را بشناسـیم   نیست، مگر آنکه جنبه نظري ممکن

از ایـن رو، در  . هـایی دارد  و بدانیم که سیاست یـا راهکـار چـه ویژگـی    
هاي مختلف کتاب به این مسئله پرداخته شده که سیاست چیست؟  بخش

شـود؟ و ابزارهـاي    گـذاري تفکیـک مـی    گذاري از سیاست چگونه هدف
  ؟اند گذاري فرهنگی کدام سیاست
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هـاي مربـوط بـه آن     گیري و مدل فصل سوم کتاب به مرحله تصمیم
هـاي بعـد از آن ابتـدا بـه      در ایـن فصـل و فصـل   . اختصاص یافته است

ایم؛ به این  هاي کلی مرحله مربوطه و سپس به حوزه فرهنگ پرداخته مدل
گیري فرهنگی  ها به سراغ تصمیم معنی که پس از بحث در خصوص مدل

هاي اجرا و سپس به  سان در فصل چهارم، ابتدا به مدل به همین. ایم رفته
هاي فرهنگی و اعمال آن در شهرداري و در فصل پـنجم   اجراي سیاست
هـاي فرهنگـی و    هاي ارزیابی و سپس بـه ارزیـابی سیاسـت    ابتدا به مدل

  .ایم کاربرد آن در شهرداري پرداخته
رهنگـی  از آنجا که این کتاب به سفارش معاونت امور اجتماعی و ف
هـایی در   شهرداري تهران تهیه و تدوین شده است، در هـر فصـل، مثـال   

ارتباط با سیاست فرهنگی شهري آورده شده تا مباحث مجرد و انتزاعی، 
گــذاران و  تــري بــراي خواننـدگان، سیاســت  تــر و ملمـوس  شـکل عینــی 

  .گیران امور فرهنگی داشته باشد تصمیم
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  گذاري فرهنگی سیاستساختار کتاب روش 

حوزه  اعمال بر  ها تئوري  اي مدل مرحله  
  فرهنگ

اعمال بر سیاست 
  فرهنگی در شهرداري

شناسی  مسئله  فصل اول
  فرهنگی

فنون و مباحث 
نظري مربوط به 

  شناسی مسئله

فنون و مباحث 
نظري مربوط به 

شناسی در  مسئله
  حوزه فرهنگ

فنون و مباحث نظري 
مربوط به 

حوزه  شناسی در مسئله
گذاري  سیاست

  فرهنگی شهري

  حل راه  فصل دوم
مباحث نظري 

مربوط به 
  ها حل راه

مباحث نظري 
ها  حل راهمربوط به 

  در حوزه فرهنگ

مباحث نظري مربوط 
ها در حوزه  حل راهبه 

گذاري  سیاست
فرهنگی شهري در 
  قالب چهار مثال

هاي  تئوري  تصمیم  فصل سوم
  گیري تصمیم

مباحث نظري 
مربوط به 

گیري در  تصمیم
  حوزه فرهنگ

مباحث نظري مربوط 
گیري در  به تصمیم

گذاري  حوزه سیاست
  فرهنگی شهري

فصل 
  هاي اجرا تئوري  اجرا و بازخورد  چهارم

مباحث نظري 
مربوط به اجرا در 
  حوزه فرهنگ

مباحث نظري مربوط 
به اجرا در حوزه 

گذاري  سیاست
  فرهنگی شهري

هاي  تئوري  ارزیابی  فصل پنجم
  ارزیابی

مباحث نظري 
 مربوط به ارزیابی

حوزه  در
گذاري  سیاست

  فرهنگی

مباحث نظري مربوط 
به ارزیابی در حوزه 

گذاري  سیاست
  فرهنگی شهري
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  :فصل اول
  تدوین مسئله فرهنگی

  
  

  
  
  

  گذاري فرهنگی سیاستتعریف فرهنگ و 
اي است از اعتقادها، نهادها، زبان، نحوه زنـدگی کـردن،    فرهنگ مجموعه

این مجموعه یـک واقعیـت متحـرك و پویـاي     . سخن گفتن و فکر کردن
اي و  تــاریخی اســت کــه دربرگیرنــده تنوعــات طبقــاتی، نســلی، منطقــه

فرهنگ حاصل تکامل فکري، معنوي و مـادي  . هاي گوناگون است اقلیت
. نوعی خودآگاهی فردي و جهـانی اسـت  . ک فرد، گروه یا جامعه استی

هـاي   اي از مـنش  فرهنگ شیوه زندگی معنوي و مـادي بشـر و مجموعـه   
بـه  . گویـد  ترین نیازهاي یک اجتماع پاسخ می زندگی است که به اساسی

این ترتیب، فرهنگ تنها هنر، فیلم و معماري یـک کشـور نیسـت، بلکـه     
فرهنـگ  . هاي یک ملت است تاریخی و همه تلقی هاي دربرگیرنده ارزش
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نحـوه زنـدگی، شـامل    . یک ملت عبارت از نحوه زندگی آن ملت اسـت 
... هاي زبانی، قوانین و مقررات، دین و مذهب، نقاشی، معماري و ظرافت
هـاي   کننـده ویژگـی   هـا، طبـق تعـاریف مرسـوم، بیـان      فرهنـگ . باشد می

ایـن  . اند ها متجلی شده و ذهنیتانحصاري هستند که در نهادها، تولیدات 
هـاي زنـدگی و    ها و تمایزات، در روش هاي انحصاري در تفاوت ویژگی

یابند که هریک بار معنایی خاصـی بـراي    هاي ویژه تجسم می در خالقیت
به همین دلیل، فرهنـگ دربرگیرنـده همـه    . گذاري فرهنگی دارند سیاست
زي کـه معنـی و مفهـوم    رود چیـ  اما بیم آن می. هاي انسانی است فعالیت

اي داشته باشد، از محتوا خالی شده و افـاده   کلی، فراگیر و بسیار گسترده
مفهـوم فرهنـگ   ) پارادوکسیکال(نماي  وجه متناقض. هیچ معنایی را نکند

اگـر فرهنـگ همـه چیـز اسـت آیـا در نهایـت        . جا نهفته است در همین
ند عنصر اصـلی و  توان یک یا چ تواند هیچ چیز شفافی نباشد؟ آیا می می

تـرین و   اساسی براي بازیابی و بازشناسی یک فرهنـگ برشـمرد؟ سـریع   
گـذاران امـور فرهنگـی بـه آن      ی که معموالً سیاسـت حل راهترین  کاربردي
در واقع تاریخ یکـی از منـابع اصـلی تغذیـه     . یابند، تاریخ است دست می

نـوع  امـا عنصـر تـاریخی بـا توجـه بـه ت      . رفته است فرهنگی به شمار می
ي ـ که گاه به انقطاع فرد و جامعه از تاریخ خود   متغیرها در جهان امروز

رونـد رو بـه رشـد مهـاجرت در     . یر شده استپذ شود ـ آسیب  منجر می
هاي تسامح ناسیونالیستی و تضعیف گرایش به  جهان و پدیدار شدن نطفه
 ها، این ظن را تقویت هاي قابل توجهی از انسان وطن اولیه در بین بخش

هـاي بشـر را بـه     تحوالت تکنولوژي ارتباطاتی، زندگی و سـلیقه . کند می
  .برد سوي نوعی همگونی پیش می

گـذاري   هـاي کلـی و فراگیـر فـوق، مبنـاي عمـل سیاسـت        اگر تعریف
گـذاري فرهنگـی بسـیار گسـترده      فرهنگی قـرار گیـرد، اوالً حیطـه سیاسـت    
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هـاي   ریـزي  برنامـه هـا و   گـذار در تعیـین خـط مشـی     شود؛ و ثانیاً سیاست می
هاي مختلف حیطه وظایف خـود را تفکیـک کنـد     فرهنگی ناچار است مقوله

کاري متغیرهاي مستقل، بر فرهنگ حـوزه مـورد نظـر خـود      تا بتواند با دست
بـه ایـن ترتیـب، بـراي تأثیرگـذاري در فرهنـگ کـار، فرهنـگ         . تأثیر بگذارد

ــاب  شناســی باز... خــوانی، فرهنــگ مصــرف و اوقــات فراغــت، فرهنــگ کت
  .ها ضروري خواهد بود متغیرهاي تأثیرگذار در هریک از این حوزه

تعریف از فرهنـگ و تکثـر منـابع تغذیـه فرهنگـی بـه هـر انـدازه کـه          
گـذاري فرهنگـی گسـترش     هاي سیاسـت  گسترش یابد، دامنه شمول موضوع

یابد و دولت و نهادهاي عمومی گاه به حق و گـاه بـه نـاحق مشـروعیت      می
الزامـات  . کننـد  شده تلقـی مـی   در این عرصه پرهزینه، توجیهدخالت خود را 

شـهرهایی را بـه وجـود آورده اسـت کـه       هاي جهان امروز، کـالن  و واقعیت
بــا . هــا سـایه افکنــده اسـت   بـر آن  1اي فراتــر از پدیـده چنــدفرهنگی  حادثـه 

هـایی کـه طبـق     اي مواجه هستیم کـه تنـوع افـراد و گـروه     واحدهاي شهري
یعنـی جمعیـت   (گـذاري دولتـی قـرار گیرنـد      ض سیاستاصول باید در معر

به سختی داراي یـک هویـت فرهنگـی بـا ثبـات هسـتند و در واقـع        ) هدف
گـذاري فرهنگـی    سیاسـت . بینـی دارنـد   هویت فرهنگی سیال و غیرقابل پیش

) یـا شـهر  (گـذاري بـراي یـک جامعـه      شهرهایی، بـا سیاسـت   در چنین کالن
هـا و   نـدفرهنگی تأکیـد بـر تفـاوت    در شهرهاي چ. چندفرهنگی تفاوت دارد

ــا، درون ــت  تمایزه ــه سیاس ــت   مای ــی اس ــاي فرهنگ ــل،   . ه ــین دلی ــه هم ب
هـاي خـود بـر شـناخت ایـن تمایزهـا و        گـذاري فرهنگـی در روش   سیاست

اما هنگامی که این جامعـه بـه دلیـل تعـدد و     . گمارد بازشناسی آنان همت می
گ، حتی فاقـد چنـد یـا    تأثیرگذار بر فرهن» هاي ماهواره«تحول دایمی عوامل 

ــی     ــه م ــد، چگون ــات باش ــا ثب ــی ب ــت فرهنگ ــدین هوی ــراي آن   چن ــوان ب ت
                                                             
1. Multi-cultural 
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ــه ضــرر    سیاســت گــذاري نمــود؟ در چنــین حــالتی متغیــر زمــان شــدیداً ب
هـاي سـیال، گونـاگون و متعـدد،      گذار عرصه فرهنگ است و هویت سیاست

تر از قدرت او و جلوتر از او حرکت کننـد؛ بـه ایـن ترتیـب      چه بسا گسترده
زدایــی،  فرهنـگ جدیـد ضـد تـاریخ اسـت و شـهر پـر زرق و بـرق، تـاریخ         

. زدایـی شـده اسـت    زدایـی و در نهایـت هویـت جمعـی     نهادزدایی، اسـطوره 
هـاي سـلولی اسـت کـه عمـالً هـیچ ارتبـاط         خانـه  شهر، مرکب از حفره کالن

هـایی بـا هـم ارتبـاط دارنـد کـه        هویتی با هم ندارند و تنها از طریق خیابـان 
هـا بـا اهـداف و مقاصـد فـردي از آن عبـور        خانـه  نان ایـن حفـره  انبوه سـاک 

هـاي متمـایز و    معموالً در تعریف فرهنگ یـک جامعـه، بـر ویژگـی    . کنند می
گـذار   گیري را بـراي سیاسـت   شود که حوزه تصمیم اي خاصی تأکید می ریشه

اي تغییـر   اما تحوالت جوامـع امـروزي فضـا را بـه گونـه     . نماید مشخص می
ــه وســیله ویژگــی فرهنــگ کــالن داده اســت کــه هــاي متحــول و  شــهرها ب

گـذار امـور    سیاسـت . شـود  اي تعریف مـی  هاي متغیر و اغلب غیر ریشه نشانه
فرهنگی عمالً در تناقض و تضاد روزمره بـین تـاریخ و زمـان حـال گرفتـار      

اي تـاریخی اکتفـا کنـد؟ در ایـن      هاي متمایز و ریشه آیا باید به ویژگی. است
متغیرهـاي جدیـد را چـه کنـد؟ آیـا      » ضدتاریخی«و » بمخر«صورت نقش 

  هاي پاپ را؟ تعزیه را رشد دهد و حمایت کند یا کنسرت
ي تـأثیر شـود   هایی که بنیادي خوانده مـی  این پدیده بر نوع پژوهش
هـاي   پـژوهش . کنـد  پـذیر مـی   ها را آسیب آشکار دارد و کارآمد بودن آن

ــادي در سیاســت گــذاري  ر سیاســتو از جملــه د(گــذاري عمــومی  بنی
به افـزایش دانـش در دسـترس منجـر شـده و فرهنـگ علمـی        ) فرهنگی
اعـم  (دهد تا بتواند با تکیه بر آن، امور جاري  گذار را افزایش می سیاست
فاصله بین فرهنگ علمی . را سر و سامان دهد) مدت مدت و میان از کوتاه

ایـن     فاصله اگر. تواند تعریف نشده و بسیار زیاد باشد و امور جاري نمی
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هـاي بنیـادي عقـیم و ناکارآمـد      دو بیش از حد متعارف باشـد، پـژوهش  
به همین دلیل است که بـه روز کـردن شـناخت متغیرهـاي     . خواهند شد

یابد و  گذار بر فرهنگ و نیز شناخت فرهنگ سیال جامعه، اهمیت میتأثیر
هـاي تخصصـی یـا     به روز کردن این شناخت در قالـب مـورد پژوهشـی   

  .هاي کاربردي و کم حجم، مؤثر است پژوهش

  گذاري فرهنگی گسترة تعریف فرهنگ و تأثیر آن بر سیاست
گـذاري فرهنگـی تعریـف فرهنـگ و      سـان، اولـین مرحلـه در سیاسـت     بدین

تعریـف فرهنـگ، دامنـه و گسـتردگی     . شناسایی متغیرهاي اساسی آن اسـت 
عریـف  تـأثیر دیگـر ت  . کنـد  ها و حیطه عمل مدیران را مشـخص مـی   سیاست

هـایی   گذاري فرهنگی، شناسایی متغیرها و تعیین شـاخص  فرهنگ بر سیاست
االمکـان عینـی    صـورتی شـفاف و حتـی    هـا را بـه   ریزي است که تمرکز برنامه

تعریـف فرهنـگ اهـداف کـالن را کـه معمـوالً بـا ابهـام و         . سـازد  ممکن می
کنـد و   هاي مشخص سیاسـتی هـدایت مـی    گویی آمیخته است، در قالب کلی
یران را از خلــط سیاســت فرهنگــی بــا اهــداف کــالن آرمــانی کــه گــاه  مــد
  .دارد شوند، باز می صورتی غیر موجه سیاست فرهنگی خوانده می به

در یک سوي دامنه این تعاریف، فرهنـگ را توسـعه هنـر، فعالیـت     
شـناختی و محصـوالت و خـدمات کـه اوقـات       تفننی در مقوالت زیبایی
آمیزنـد   سان، تعریف فرهنگ را با هنر می ینبد. دانند فراغت را پر کند می
هـاي پیرامـونی آن اعـم از تولیـد و مصـرف هنـري        و محدود به حـوزه 

هاي فرهنگی نسـل   کلود فابریزیو از این نگرش با عنوان سیاست. کنند می
کند که هدف اصلی آن عبارت بوده است از توسـعه هنرهـا و    اول یاد می
 ).26: 1372ولینیر، پیرم(ها و میراث هنري  حفظ یادمان

گـذاري عمــومی در   معتقـدان بـه چنـین دیـدگاهی در عرصـه سیاسـت      
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گـرا و   گـرا و در حیطـه مصـرف، اکثریـت     گـرا یـا نخبـه    حیطه تولید، اقلیـت 
مبـادرت  ) هنـري (اقلیتی بـه تولیـد کاالهـاي فرهنگـی     . کنند اي عمل می توده
ي حمـایتی،  هـا  گذاران فرهنگی از طریق سیاسـت  ورزند و معموالً سیاست می

کننـد تـا عمـوم شـهروندان از محصـوالت       این تولیدکنندگان را تشـویق مـی  
هـا و   دولت و نهادهاي عمومی با در نظر گـرفتن تـرجیح  . ها استفاده کنند آن

ــت ــطه    اولوی ــش واس ــود نق ــی خ ــاي سیاس ــدگان و   ه ــین تولیدکنن اي را ب
نامـد و   پیـر مـولینیر ایـن دیـدگاه را سـنتی مـی      . کنند کنندگان ایفا می مصرف

یکـی حفـظ   : دیدگاه سنتی متضمن دو کارکرد اصـلی اسـت  «معتقد است که 
و ارائه مؤثر میراث فرهنگـی بـه عامـه مـردم و دیگـري مسـاعدت بـه هنـر         

امـا در  ). 27: همـان (» خالق و مساعدت به انتشـار و گسـتردگی هنرهاسـت   
ــا و      ــا و هنجاره ــه رفتاره ــگ، مجموع ــاریف فرهن ــه تع ــر دامن ــوي دیگ س

بـر ایـن اسـاس، فرهنـگ     . گیـرد  جامعه در حیطه فرهنگ قرار میهاي  ارزش
کننـد، ارتبـاط برقـرار     روشی است که افـراد در کنـار یکـدیگر زنـدگی مـی     «

کننــد و همچنــین نحــوه توجیــه چنــین مناســبات  کننــد و همکــاري مــی مـی 
گــزارش (» هــا و هنجارهاســت متقــابلی بــا اســتفاده از نظــام باورهــا، ارزش

براساس چنین دیـدگاهی، فرهنـگ عمـالً کـل     ). 481: 1998جهانی فرهنگ، 
هاي متنـاظر بـا    هاي گوناگون اجتماعی و نیز بخش جامعه اعم از افراد، گروه

هـا،   ها یعنی کار، رفتـار اجتمـاعی و ارتبـاط متقابـل افـراد و گـروه       این گروه
. گیـرد  مـی  بهداشت، مصرف، تغذیـه و بسـیاري امـور از ایـن قبیـل را در بـر      

شــود کــه   و انســانی فرهنــگ چنــان گســترده مــی    حیطــه موضــوعی  
هـاي گونـاگون و    گیـري از تخصـص   گذاري فرهنگی را مستلزم بهره سیاست

در چنین شرایطی فرهنـگ، مـاهیتی چندگانـه    . کند نهادهاي عمومی متنوع می
اي و  رشـته  گـذاري آن مسـتلزم اتخـاذ روشـی میـان      کنـد و سیاسـت   پیدا مـی 

  .شود سازمانی می و اجراي بینها در گرو هماهنگی  کاربست سیاست
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گـذاري، موضـوع    دامنه گسترده تعریف فرهنگ در عرصـه سیاسـت  
از آنجایی که آمال و آرزوهـاي  . گیرد هاي سیاسی قرار می منازعات گروه

هاي دیگر متفاوت است، هر گروه تعریفـی خـاص و    هر گروهی با گروه
کند و  متفاوت از فرهنگ، سیاست فرهنگی و وضعیت فرهنگی مطرح می

هـاي   هاي سیاسی از وضعیت فرهنگی و سیاسـت  در نتیجه ارزیابی گروه
اگر گروهی . گیرد ها قرار می فرهنگی نیز احتماالً در تعارض با دیگر گروه

هاي مصطلح فقهی  چهارچوبگستره فرهنگ را به اخالق عمومی آن در 
رض محدود کند، طبعاً انتظاري که از وضعیت فرهنگی جامعه دارد در تعا

هـاي فرهنگـی را در    گیـرد کـه فرهنـگ و سیاسـت     با گروهی قـرار مـی  
  .کند خدمات و کاالهاي عمومی فرهنگی تعریف می چهارچوب

هاي سیاسی جامعه کنونی ایران در  یکی از دالیل اختالف نظر گروه
هاي فرهنگی همین امر است و این اختالف نظر به  زمینه ارزیابی سیاست

یکـی وظیفـه   . شـود  اي دولت نیز کشیده مـی ه حیطه وظایف و مسئولیت
گذاري براي اصالح اخالق جامعه و رایج کـردن آداب   دولت را سیاست

داند و دیگري وظیفه دولـت را   مشخص، شناخته شده و مشهود دینی می
برآوردن نیازهاي عمومی فرهنگی همچون تسهیل دسترسی به خدمات و 

  .داند ر میکاالهاي فرهنگی از قبیل کتاب، سینما و تئات
ــت ــر     روش سیاس ــی ام ــائل فن ــه مس ــی را، از جنب ــذاري فرهنگ گ

الذکر منحصـر   توان به یکی از دو مقوله مفهومی فوق گذاري، نمی سیاست
ــرد ــگ . ک ــا از فرهن ــف م ــ هرچــه باشــد  تعری ــ ـ ــد  ـ ــأثیري در فراین ت

هـا و حـوزه عمـل     گذاري ندارد؛ اما آنجا که باید دامنه سیاسـت  سیاست
هنري شهرداري تهران، ـ    عمومی، مثالً سازمان فرهنگیدولت و نهادهاي 

گـذاران از فرهنـگ    مشخص شود، قطعاً مشخص شدن تعریـف سیاسـت  
این تعریف از سویی اهـداف و مقاصـد فرهنگـی و از    . یابد ضرورت می
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هاي مدیران و مدیریت فرهنگـی و حتـی    سوي دیگر حوزه عمل، ویژگی
  .دهد ها را جهت می ریزي برنامه

گذاري فرهنگـی   هاي سیاست ترین چالش ما، این یکی از مهم از نظر
دلیل تعریف مبهم و گنگی که از فرهنگ در ذهن برخی  به. در ایران است

گذاران و مدیران خرد و کالن فرهنگی وجود دارد دامنه اقدامات  سیاست
برخـی از مـدیران فرهنگـی بـه حـوزه تخصصـی       . ها نیز مبهم اسـت  آن

اند؛ یعنی هر چیزي را که رنگ و بـوي فرهنگـی،    فرهنگی خود کم توجه
پندارنـد و بـه شـرح     تبلیغاتی و دینی باشد در حیطه وظـایف خـود مـی   

باید توجه داشت که مـثالً معاونـت   . اند وظایف تخصصی خود کم توجه
ترین وظایفی کـه   فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، یکی از مهم

علم و فرهنگ، فرهنگ علمی، علـم   بر عهده دارد به مباحثی چون رابطه
ات علمـی  تـأثیر هـاي علمـی،    ات فرهنگی سیاستتأثیربه مثابه فرهنگ، 

کند و نـه صـرفاً تبلیغـات امـور      ارتباط پیدا می... هاي فرهنگی و سیاست
به لحاظ ذاتی، مباحث مرتبط . هاي فوق برنامه دانشجویی دینی یا فعالیت

البتـه  . نخست این معاونت باشـد  با رابطه علم و فرهنگ باید در اولویت
توانـد در حـوزه    مدیریت امور مرتبط با فرهنگ و تبلیغات دینی نیـز مـی  

هـاي   این بدان معناست کـه فعالیـت   منتهاهاي این معاونت باشد،  فعالیت
ها توسط معاونت فرهنگی  دیگر نهادهاي تخصصی این حوزه در دانشگاه
ونـت منحصـراً بـه چنـین     وزارت علوم، مدیریت شود نه اینکـه ایـن معا  

به همـین  . خود را فراموش کند» وظیفه ذاتی و اصلی«اقداماتی بپردازد و 
سان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهـران بایسـتی حـوزه    

العـین   موضوعی آن را نصب ـ تخصصی فرهنگ شهري و گستره مفهومی
ی یکسان تلقـی  خود قرار دهد، نه اینکه خود را با سازمان تبلیغات اسالم

  .کند
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  گذاري فرهنگی ابعاد گوناگون سیاست
یکـی از ایـن   . گذاري فرهنگی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است سیاست

بخـش فرهنـگ   . هاي زیرمجموعه بخش فرهنگ اسـت  بندي ابعاد، تقسیم
در ایـن  . شـود  شامل آموزش، هنـر، ادبیـات و امـوري از ایـن قبیـل مـی      

ن همچـون سیاسـت آموزشـی، سیاسـت     هاي گونـاگو  بندي، حوزه تقسیم
مورد بحث و بررسی قرار ... تحقیقاتی و ـ تبلیغی، سیاست علمی ـ  هنري
بنـدي،   در ایـن تقسـیم  . شـود  گذاري مـی  گیرد و در مورد آن، سیاست می

گـذاري فرهنگـی    هاي موضوعی را براي سیاسـت  تعریف فرهنگ، حوزه
ودي مشـخص  کند و در نتیجه تقسیم کار دولتـی را تـا حـد    مشخص می

  .کند می
گذاري فرهنگی و تعریـف فرهنـگ از ایـن نگـاه نیـز قابـل        سیاست

بررسی است که تفکیک بخش خصوصی و بخش عمومی در آن چگونـه  
است؟ آیا چنین تفکیکی اصالت دارد؟ آیا حوزه مطالعه سیاست فرهنگی 

هـاي   دهد یا مربـوط بـه فعالیـت    فقط آن چیزي است که دولت انجام می
شود؟ اگر پاسـخ مثبـت اسـت، حیطـه و      غیردولتی نیز میبخش عمومی 

شـود؟   حدود این بخش عمومی غیردولتی چیست و چگونه تحدیـد مـی  
هـاي کوچـک    هـا و گـروه   بخش خصوصی فرهنگ چیست و آیا سازمان

توان از حوزه عمومی فرهنـگ   گذار در حوزه فرهنگ را میتأثیراجتماعی 
آیـد کـه    و بـه نظـر مـی   جدا کرد؟ پاسخ ما به این پرسـش منفـی اسـت    

هـا نیـز    گذاري فرهنگی و حوزه عمومی فرهنگ شامل این حوزه سیاست
گـذاري   توان با محور قایل شدن نقـش دولـت در سیاسـت    نمی. شود می

سـان،   بـدین . عمومی، مطالعه این امور را از سیاست فرهنگی جـدا نمـود  
زشـی  هـاي آمو  هنري، گروه ـ هاي ادبی هاي مذهبی، انجمن مطالعه هیئت

هاي اجتمـاعی،   هاي خُرد افراد و گروه ها، فعالیت بخش خصوصی، خیریه
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  .گیرند گذاري عمومیِِ فرهنگی قرار می در حوزه مطالعه سیاست... و
گیـري در   اگر سیاست فرهنگی مربوط به تعیـین تکلیـف و تصـمیم   

هاي عمومی است و اگر فرهنـگ را   خصوص کاالها و امکانات و بودجه
هاي فرهنگی در نظر بگیریم، آنگاه  ا، تولیدات و فرصتمحصوالت، کااله

گیري در خصـوص توزیـع    سیاست در این حوزه عبارت است از تصمیم
در چنـین صـورتی، سیاسـت    . یا تخصـیص کاالهـاي عمـومی فرهنگـی    
  .فرهنگی نوعی سیاست اجتماعی است

بحث دیگر در خصوص تعریف سیاست فرهنگـی، بـه تمـایز بـین     
حـوزه  . هاي غیـر مسـتقیم مربـوط اسـت     و سیاستهاي مستقیم  سیاست

هاي دولتـی و غیردولتـی توجـه     ات فعالیتتأثیرسیاست فرهنگی باید به 
در نهایت در تعریف . نماید که ناآگاهانه داراي پیامدهاي فرهنگی هستند

سیاست فرهنگی باید به این نکته توجه کرد که سیاست فرهنگی فقط بـه  
شـود، بلکـه بنیادهـا،     گ محـدود نمـی  ابزارهاي دولتـی در عرصـه فرهنـ   

امـروزه،  . شـود  مؤسسات عمومی و نهادهاي غیرانتفاعی را نیز شامل مـی 
خـودي بـازیگران غیردولتـی را     بسیاري از پژوهشگران به صورت خودبه

دهنـد   عنوان عوامل اصـلی سیاسـت فرهنگـی مـورد بحـث قـرار مـی        به
(Princeton University, 1999)1.  

ــه    در چنــین فضــایی اســت کــه بایــد بــین سیاســت فرهنگــی بــه مثاب
گذارنـد و   هاي نهادي تولیدات فرهنگـی تـأثیر مـی    هایی که بر حوزه سیاست

هـا همچـون سـالمت یـا      هاي دیگـر بخـش   تجزیه و تحلیل فرهنگیِ سیاست
هـا ـ همچـون     مثالً بسـیاري از سیاسـت  . تمایز قایل شد... خدمات عمومی و

زیـرا زبـانی کـه    . باشـند  ـ داراي ابعاد فرهنگی مهمی مـی   هاي رفاهی سیاست
                                                             

اي از مذاکرات در خصوص سیاست فرهنگی اسـت کـه    متن مورد اشاره، مجموعه. 1
  . اظهارات کارشناسان متعددي در آن مطرح شده است
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گیرد، مفروضـاتی در خصـوص تقـدس امـور،      ها شکل می طی آن این بحث
کنـد کـه    را تولیـد، بازتولیـد یـا هویـدا مـی     ... اعتقاداتی درباره ارزش بازار و

دهد و گـاه آن را تحـت تـأثیر     هاي پنهان فرهنگ یک جامعه را نشان می الیه
پژوهشگران، تحلیل فرهنگی را بـراي شناسـایی و نقـد عناصـر     . هدد قرار می
در چنـین صـورتی،   . گیرند هایی به کار می هاي بنیادین چنین سیاست و مؤلفه

هـا را در حـوزه    اما اگر همین پرسـش . نام برد» مطالعات فرهنگی«توان از  می
) که در کسب و کار تولید کاالهاي فرهنگـی اسـت  (صنعت فیلم مطرح کنیم 

  .(Ibid)شویم  نزدیک می» مطالعات سیاست فرهنگی«به مفهوم 
توان به سیاست فرهنگی در قالب یک هرم  اندازي دیگر، می از چشم

هـاي دولتـی در    یک بعد آن عبارت است از سیاست. سه بعدي نگریست
بعـد دوم عبـارت اسـت از اینکـه آیـا      . هـاي غیـر دولتـی    برابر سیاسـت 

هنري هسـتند یـا در پـی     ـ ول فرهنگیها در پی تولید یک محص سیاست
ها و بعد سوم اینکه آیـا ایـن محصـوالت و تولیـدات، سـمبلیک       فعالیت

). هـاي رفـاهی   هاي هنري در برابر سیاست یعنی سیاست(هستند یا مادي 
هاي دولتی در خصوص تولیدات سمبلیک در گوشه جعبه هستند  فعالیت
به مجـرد  . نام نهاد» رهنگیهاي ف سیاست«توان بدون ابهام  ها را می و این

شود و هرچه بیشتر  کنیم، ابهام آغاز می حرکت می چهارچوبآنکه از این 
  .(Ibid)یابد  رویم ابهام افزایش می می

هاي گوناگون دولتی همچون مهاجرت، نوسازي  از آنجا که سیاست
یعنـی  (فرهنگـی  » سیاسـت «گذارنـد، نبایـد از   تأثیربر فرهنگ ... شهري و

سیاست مربوط به محصوالت و خدمات فرهنگی همچون سیاست نشـر،  
هـاي   یعنی سیاست(فرهنگی » هاي سیاست«بلکه باید از ...) سینما، هنر و

کـه  ... هاي گوناگونی چون مسکن، بهداشت، اقتصـاد و  عمومی در حوزه
چنـین دیـدگاهی بـه    . (Stan Katz, Ibid)یـاد کـرد   ) ات فرهنگی دارندتأثیر
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تري از فرهنگ را پیش روي مـا   تر و واقعی فرهنگ است که مقوله وسیع
تـر و   سیاست فرهنگی به معنـاي اخـص آن، نقـش فرعـی    . دهند قرار می
تـوان گفـت ایـن سیاسـت      اي در جامعه و فرهنگ دارد و حتی می ثانویه

ت کـه ایـن   اما تصور عامیانـه آن اسـ  . فرهنگی تجلی حوزه نخست است
  .سیاست ثانوي نقش اصلی را دارد

در سـطحی  . گذاري فرهنگی داراي سطوح گوناگونی اسـت  سیاست
ــه ــی، ارزش هــایی چــون جهــان کــالن مؤلف ــا  بین ــا و نهاده ــا، هنجاره ه

مطالعـه فرهنگـی در چنـین    . دهنـد  هـاي فرهنگـی را شـکل مـی     سیاست
رد گـذاري فرهنگـی را در سـطحی اسـتراتژیک مـو      اندازي سیاست چشم

این امور، سیاست کالن و استراتژیک حـوزه فرهنـگ   . دهد بحث قرار می
توجـه بـه   . کننـد  گذاري را هدایت می دهند و عملِ سیاست را تشکیل می

سطوح خُرد و کالن سیاست فرهنگی ضروري است، اما نبایـد مـا را بـه    
در همین . هاي خُرد از سیاست فرهنگی رهنمون کند خارج نمودن حوزه

. ته دیگر در تعریف سیاست فرهنگـی، جنبـه سیاسـی آن اسـت    راستا، نک
هاي فرهنگی را اساساً امري سیاسی دانست کـه طـی آن    توان سیاست می

فرهنگ و سیاست . شود بخش تأکید می هاي مشروعیت بر ابزارها و ارزش
طلبـی برخـی    فرهنگی در چنین کـارکردي ابـزار قـدرت و ابـزار برتـري     

هایی  یک از دیدگاه ن نگاه سیاسی شاید از هیچای. ها بر دیگران است گروه
هـر نگـاهی کـه بـه سیاسـت      . که تاکنون اشاره شد قابل تفکیـک نباشـد  

زیـرا  . هاسـت  فرهنگی داشته باشیم آمیخته به ترجیحات سیاسی حکومت
هاي سیاسی است که به توزیـع منـابع    ها بر اساس همین نگرش حکومت

ت که بـراي مطالعـه تصـمیمات و    روس از این. پردازند مالی یا ارزشی می
هاي فرهنگی قدرت سیاسـی را   هاي فرهنگی، نخست باید ارزش سیاست
  .فهم کرد
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گــذاري فرهنگــی در  تــرین مســائل در سیاســت در واقــع یکــی از مهــم
تـوان از فرهنـگ خـودي و سـنن      جوامع امروزي این است که، چگونـه مـی  

گذشـته یـک    تـوان فرهنگـی کـه ریشـه در     بومی محافظت کرد؟ چگونه مـی 
کنــد،  تــرین منبــع انــرژي و الهامــات آن را فــراهم مــی جامعــه دارد و عمیــق

تــوان عناصــر مــدرن را برگزیــد، بــدون آنکــه بــه  توســعه داد؟ چگونــه مــی
اضمحالل فرهنگ، این منبع الهام و شالوده زنـدگی اجتمـاع ملـی نینجامـد؟     

 کنـد کـه در   این سؤال، تعریف از فرهنـگ و سـنن خـودي را ضـروري مـی     
ایـن فرهنـگ چیسـت کـه     . واقع سؤال از شالوده هویـت یـک ملـت اسـت    

اي  گـذاري بـراي آن را دارد؟ ایـن سـؤال جنبـه      گذار قصـد سیاسـت   سیاست
فراتر از یک تعریف مفهـومی محـض دارد، زیـرا تـأثیر مسـتقیمی بـر روش       

هایی را که دولـت و نهادهـاي عمـومی     گذاري فرهنگی داشته، حوزه سیاست
توانـد   همچنـین پاسـخ ایـن سـؤال مـی     . کند ازند، مشخص میباید به آن بپرد

  .گذاري عمومی را نیز تعیین نماید هاي سیاست موارد ترجیح و اولویت

  گذاري فرهنگی متغیرهاي فرهنگ و تأثیر آن بر سیاست
گذاري فرهنگی، شناخت متغیرهاي تأثیرگذار بـر   مسئله دیگر در سیاست

هـایی   ا شناخت ماهیت مقولـه هاي مختلف فرهنگ است که ب آن و حوزه
... ها، دموکراسـی فرهنگـی و   اي شدن فرهنگ مانند اوقات فراغت، منطقه

گذاري از درون آن اسـتخراج و اسـتنباط    سر و کار دارد و روش سیاست
به بیان دیگر، متغیرهاي تأثیرگذار بـر فرهنـگ، تـأثیري مسـتقیم     . شود می

رهنـگ، متغیرهـاي   گیـري ف  در شـکل . گذاري فرهنگـی دارنـد   بر سیاست
به این ترتیـب، بازشناسـی ایـن متغیرهـا     . متعدد و متنوعی دخالت دارند

گـــذاري فرهنگــی اســـت و یکــی از وظـــایف    مقــدم بـــر سیاســت  
روز کـردن اطالعـات خـود از متغیرهـاي      گذاران، شناسایی و بـه  سیاست
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گذارنـد و حتـی    روز در فرهنـگ تـأثیر مـی    به کهن و جدید است که روز
توانـد   شناخت این متغیرهـا مـی  . کنترل دولت نیز هستند گاهی خارج از

مبحـث متغیرهـا و   . از طریق شناخت نحوه زندگی مـردم صـورت گیـرد   
گـذاري   شناسـی سیاسـت   ها، عرصـه دیگـري را در مسـیر روش    موضوع

کننـد،   هایی که در یک فرهنـگ زنـدگی مـی    انسان. کند فرهنگی ایجاد می
اي بـه خـود و فرهنـگ     و یگانـه در طی زندگی روزمره خود نگاه مشابه 

هـاي فرهنگـی نیسـت،     ها ناشی از تفاوت تئوري این تفاوت. خود ندارند
هـاي فـردي و اجتمـاعی آنـان اسـت، هرچنـد در        بلکه ناشـی از تجربـه  

بـه همـین دلیـل،    . ها حاصل تجارب بشري هسـتند  تر تئوري نگاهی دقیق
اري گـذ  هـا نیـز یکـی از محورهـاي اصـلی سیاسـت       شناخت این تجربه

گــذاري فرهنگـی براســاس آنچــه هســت نیــز   سیاســت. فرهنگـی اســت 
این سخن سـاده، لـوازم متـدولوژیک    . گیرد صورت می) تجارب موجود(

ــث ــزي دارد و سیاســت بح ــوري   انگی ــذاري فرهنگــی را ظــاهراً از تئ گ
شـود کـه آیـا از ایـن      پس، این پرسش مطرح می. کند نیاز می فرهنگی بی

توانـد   ب فرهنگـی مـدیران و مـردم مـی    دیدگاه تعریف فرهنـگ و تجـار  
گـذاري فرهنگـی بگیـرد؟ از دیـدگاه      جاي تئوري فرهنگی را در سیاست

سـو وسـعت، تکثـر و گونـاگونی      گذار بایـد از یـک   دموکراتیک، سیاست
را بازشناسـی نمایـد و از سـوي دیگـر،     ) خرده تجارب(ها  خرده فرهنگ

نده و حال و حیـات  هاي اساسی آی اجماع افراد جامعه را پیرامون ویژگی
. ، بازشناسـی و کشـف نمایـد   )تجربه فرهنگی(ها در زندگی اجتماعی  آن

اي خاص مطابق بـا واقـع اسـت ـ      اما افراط در این سخن ـ که در حیطه 
گذاري امور فرهنگـی پدیـد    اي را براي سیاست تواند راه بسیار لغزنده می

گـذاري   ري سیاستنیازي از مبانی نظ گی و بی آورد و او را به دام روزمر
گذاران عجول ـ که معمـوالً کـم هـم نیسـتند ـ        سیاست. فرهنگی بکشاند
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  .بیش از دیگران در معرض چنین خطري هستند
هاي اساسی فرهنگ و اجمـاع پیرامـون آن، تـا جـایی      بازشناسی ویژگی

رود که به مرزهاي یک تئوري نیـز برسـد و آن هنگـامی اسـت کـه       پیش می
هـاي اساسـی اجتمـاع،     بازشناسـی هنجارهـا و ارزش  تعریف از فرهنـگ بـه   

بازشناسی هویت و شخصیت متمایز یـک جامعـه و مـنش زنـدگی آحـاد آن      
گـذاري فرهنگـی را    تواند اصول سیاست چنین شناختی است که می. بینجامد

ریزي کند و عمل دولت و نهادهاي عمومی را حـول محـور ایـن اصـول      پی
کنــیم کــه  اي زنـدگی مــی  در زمانــهامــا مسـئله اینجاســت کــه  . سـامان دهــد 

، »هـاي بـومی   مـاهواره «، »هـاي اقتصـادي   مـاهواره «، »هـاي فرهنگـی   ماهواره«
هـا مـاهواره دیگـر بـر واحـدهاي       ، و ده»هاي ناشی از زندگی مدرن ماهواره«

انـد کـه    انـد و سـبب شـده    سـایه افکنـده  ) انـد  که دیگر سـنتی شـده  (سیاسی 
جهـان از تعریـف هویـت فرهنگـی     شـهرهاي   ویژه کالن واحدهاي سیاسی به

شـهرها   مستقل خویش عاجز باشند و عمالً تجربه فرهنگی مشترکی در کـالن 
دهـی عمـلِ    هاي تاریخی در شـکل  اینجاست که نقش تجربه. گیرد شکل نمی
پـردازي بـر اسـاس     گذاري تضعیف شده اسـت و ضـرورت تئـوري    سیاست

  .یاندنما تکثر روزافزون متغیرهاي جدید، بیش از پیش رخ می

  هاي فرهنگی گذاري ابهام مسائل در سیاست
گذاري فرهنگـی مـورد    اي که در روش سیاست گفتیم که نخستین مرحله

گیرد، شناخت مسئله یا معضلی فرهنگـی اسـت کـه قـرار      بحث قرار می
). گـذاري  مسئله یا موضوع سیاست(است براي آن تدبیري اندیشیده شود 
یا معضل فرهنگی، گامی اساسی در ارزیابی و تجزیه و تحلیل یک مسئله 

هـاي فرهنگـی     هریک از مسائل و موضوع. گذاري فرهنگی است سیاست
که به آن مبتال هستیم در بستر اجتماعی سیاسی و اقتصادي خاصی پدیـد  
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در عین حال، . آیند، به همین دلیل شناخت این بسترها ضروري است می
شـود، کـار    وارد مـی اي  هر موضوع یا مقاله خاص فرهنگی که به عرصـه 

هـاي چـون اوقـات     تردیـد مقولـه   بی. ویژه خاص خود را در جهان دارد
اي متفـاوت بـا    امـروز کارهـاي ویـژه   ... خـوانی، ورزش و  فراغت، کتاب

گذار امـور فرهنگـی    پس، سیاست. هاي دور و حتی نزدیک دارند گذشته
جانبه مسائل و موضوعاتی کنـد کـه    باید وقت خود را صرف تحلیل همه

گذاري کند؛ نه آنکه به تحمیل  ریزي و سیاست قصد دارد براي آن، برنامه
. ها و آمال و آرزوهاي شخصی خود بر مسئله مورد نظـر بپـردازد   ذهنیت

هاي مورد نظـر   شناختی مقوله چه بسیارند کسانی که بدون ارزیابی جامعه
هـا را   پردازنـد و آن  هـاي خـود مـی    گیرند و به تعمیم ذهنیـت  تصمیم می

  .پندارند ها و سیاست می حل اهر
بندي مسئله فرهنگی، یکی از عوامل اساسی  از نظر تکنیکی، صورت

اي  هـاي فرهنگـی خصیصـه    موضوع. هاي فرهنگی است موفقیت سیاست
گذاري معطوف به  به این لحاظ، سیاست. سیال، غیر شفاف و مبهم دارند

عبـارتی   یـا بـه  (اي فرهنگـی   بندي دقیق مسئله معضالت عینی و صورت
تعریـف  . گذار فرهنگی، ضـروري اسـت   براي سیاست) تحریر محل نزاع

فرهنگ و تعیین حـدود یـک مسـئله و شـناخت دقیـق صـورت مسـئله        
ریـزي و   گـذار را در برنامـه   فرهنگی، نخستین قدمی اسـت کـه سیاسـت   

هـایی کـه بـه هـیچ      دهد؛ چه بسیارند سیاست ها یاري می حل راهانتخاب 
فقط به دلیل اینکه از همان ابتدا بر یک مسئله مـبهم،  رسند،  اي نمی نتیجه
  .اند گذاري شده بنیان

تحلیل و مطالعه نقادانه مسئله فرهنگی، راهی است که بـه شـناخت   
گذاري فرهنگـی بـا توجـه بـه پیچیـده       انجامد، آفت سیاست ها می حل راه

زدگـی   نگري و ظـاهربینی و عـوام   بودن مفهوم فرهنگ، از طرفی سطحی
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از طرف دیگر خلط اهداف کلی و آرمان فرهنگی با اهداف کمی است و 
  .باشد اي می و برنامه

هاي فرهنگی اجتماع خویش مواجه اسـت   گذار با نابسامانی سیاست
احترامـی بـه    هاي انسانی یا بی هایی مثل دوري از ارزش و شاهد انحراف

گیري از روح تعاون و تـرحم   قانون، ضعف شخصیت اجتماعی و فاصله
امـا  . هاسـت  هـا بـه نیکـی    هـاي او تبـدیل پلیـدي    آرمـان . تدوین استو 

ورزد، بـدون   ریـزي مبـادرت مـی    گذاري و برنامـه  هنگامی که به سیاست
ــامانی    ــده آن نابس ــاي پدیدآورن ــه متغیره ــه ب ــی از    توج ــه بعض ــا، ب ه

ــی  شــاخص ــنده م ــاي محــدود و کمــی بس ــه   ه ــدیهی اســت ک ــد؛ ب کن
ـ   شاخص ه عمـومی، سـینما و تئـاتر،    هایی مثل احداث چند بـاب کتابخان

در عـین مفیـد   ... انتشار چند عنوان کتاب، حمایت از ساخت چند فیلم و
هـاي مـذکور باشـند     کننـده کـژي   توانند به خودي خود اصالح بودن، نمی

  )1377سید احمد حسینی، (
هـا و یـا    این نابسامانی، اساساً ناشی از عـدم انطبـاق اهـداف بـا برنامـه     

گـذار،   به بیـان دیگـر سیاسـت   . ها است گذاري سیاستها با  ناهمگونی ارزش
صورت مسئله را هدف فرض کـرده و در نتیجـه متغیرهـاي تأثیرگـذار را در     

ابهــام در صــورت مســئله . صــورت مســئله خــود مشــخص نکــرده اســت 
ها را تـا بـه انتهـا     گذاري فرهنگی، خشت اولی است که بناي سیاست سیاست

بسـیاري از مـدیران، اوالً اهـداف را    . بـرد  ربط با واقعیات پیش می کج و یا بی
ریـزي   گـذاري را بـا برنامـه    انگارند و ثانیاً سیاسـت  گذاري یکی می با سیاست
گـذاري فرهنگـی آن اسـت کـه      ترین مشـکل در سیاسـت   مهم. کنند خلط می

هـاي کلـی،    یابی به اهـداف و آرمـان   مشی عملی براي دست چگونه یک خط
هـاي   ریـزي  مشی را در قالب برنامه این خططراحی کنیم و پس از آن چگونه 

ایـن امـر خـود مسـتلزم شـناخت      . االمکان عینی و کمی تحقـق بخشـیم   حتی
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وسـیله طراحـی و    متغیرهاي تأثیرگذار بـر معضـالت فرهنگـی اسـت کـه بـه      
گـذاري   گـذاري فرهنگـی و نیـز سیاسـت     تحلیل دقیق صورت مسئله سیاست

  .شود ق میمعطوف به مشکالت عینی و نه اهداف کلی محق

  گذاري تشخیص مسئله سیاست
گذاري فرهنگی تشـخیص مشـکل یـا     ترین مرحله در سیاست احتماالً اساسی

ایـن امـر البتـه در هـر پژوهشـی،      . گذاري است تعیین صورت مسئله سیاست
هاي علـوم اجتمـاعی بسـیار ضـروري اسـت؛ زیـرا تـا         خصوصاً در پژوهش

قهـراً از ارائـه درمـان نـاتوان     تعریف و شناخت درستی از درد نداشته باشیم 
ــود   ــواهیم ب ــتریان، (خ ــف1379اش ــه در   ). ، ال ــتین مرحل ــابراین، نخس بن

مشـکلی  . گیـري اسـت   گذاري، شناخت مشکل و مسئله مورد تصمیم سیاست
است، مثل آمار باالي معتادان و مرگ و میـر  » عینی«که باید شناخته شود گاه 

ــل وجــود بحــران کودکــان و گــاه ذهنــی و ارزشــی و هنجــاري اســت،   مث
مشـکل هرچـه   . هـاي انسـانی در جامعـه    رنگ شـدن ارزش  مشروعیت یا کم

. بندي دقیقـی طـرح کنـد    گذار براي حل آن صورت باشد، الزم است سیاست
معموالً روند کار بـه ایـن شـکل اسـت کـه مشـاهده مشـکلِ ناهنجـاري یـا          

ــا نابســامانی اجتمــاعی، بــه دالیلــی قــدرت سیاســی را وادار مــی  ــا ب  کنــد ت
جا تذکر این نکتـه را   در همین. گذاري در جهت رفع و حل آن برآید سیاست

شناسانه واقفـیم کـه ذهنیـات،     دانیم که ما بر این مالحظه معرفت ضروري می
فرضیات و نظرات ما بر نحوه نگاه ما به جهان و دریافت و تشـخیص مـا از   

ت؛ بـه  اینکه چه چیزي مسئله است و چه چیزي مسئله نیست تأثیرگـذار اسـ  
اما در عـین حـال،   . ایم گرفته هاي بعدي پی همین دلیل، این بحث را در بخش

دلیـل آنکـه کـاربرد بهتـري بـراي       ناچاریم که از همین ادبیات استفاده کنیم به
  .گذاري فرهنگی دارد عملیاتی کردن مباحث سیاست
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صاحبان قدرت سیاسی در تعیین مسـئله اجتمـاعی، نقـش اساسـی     
 عالوه بـر . کنند بندي می الً مسائل را به میل خود صورتآنان معمو. دارند

انـد، ماننـد منـافع افـراد و      این، عوامل دیگري هم در تعیین مسئله دخیل
از این رو، هر گروهی خصوصـاً افـراد یـا    . هاي گوناگون اجتماعی گروه
بنـدي مسـائل،    هایی که قدرت را در اختیار دارند به دنبـال صـورت   گروه

گذاري  نافع خود هستند تا از آن طریق موفق به سیاستطبق نظریات و م
  .یابی به منافع خویش شوند الزم براي دست

. از دیدگاهی کامالً تکنیکی، نخست باید مشکل را کالبدشکافی کـرد 
هاي بعـدي نقـش اساسـی     حل راهشناسی در ارائه  شناسی یا مسئله مشکل
به دقـت تعریـف و    اگر بتوان هدف یا مشکل اجتماعی یا اداري را. دارد

 حـل  راهگذاري کرد و  توان براي آن سیاست تردید بهتر می تحلیل کرد، بی
گذاري توصـیه   گذار یا پژوهشگر سیاست از این رو، به سیاست. ارائه داد

جانبه مشکل مورد نظر بپـردازد و آن را   که نخست به تحلیل همهشود    می
  ).Dunn, 1981(بندي کند  دقیقاً صورت

  مشاهده
. بنــدي مســئله، مشــاهده مشــکل اســت نخســتین گــام در تعیــین و صــورت

صـورت عینـی و بیـان نابسـامانی موجـود در یـک امـر         توصیف مشـکل بـه  
در . کنـد  گذاري براي رفع آن نقیصـه را توجیـه مـی    اجتماعی، نیاز به سیاست

گذاري عمومی بـیش و پـیش از هـر چیـز بایـد توجـه کنـیم کـه بـا           سیاست
از ایـن رو، از  . تال بـه زنـدگی اجتمـاعی سـروکار داریـم     عینیات و مسائل مب

  .پردازي باید به فرش جامعه و مشکالت ملموس آن پا گذاشت عرش نظریه
گذاران بدون توجه به مشکالت عینـی و مسـائل    بسیاري از سیاست

موجود و صرفاً بر اساس آمال و آرزوهاي خود، به تعیین هدف و سپس 
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پردازنـد؛ غافـل از    ه هدف مورد نظر مییابی ب گذاري براي دست سیاست
گذاري بدون توجه بـه واقعیـات موجـود مشـکالت عینـی،       آنکه سیاست

شـود و هـیچ    هاي محیطی به ناکجاآباد منتهـی مـی   مسائل بومی و ویژگی
گذاري بایـد مشـاهده و تحلیـل     اساس سیاست. نتیجه عملی در بر ندارد

ــیار    ــه در بس ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــد، ام ــکالت باش ــوارد مش ي از م
ها صرفاً براساس امیال، آرزوها و منافع صاحبان قـدرت و   گذاري سیاست
  .ساالران است و نه مشکالت عینی جامعه دیوان

  تحلیل
بنـدي دقیـق    یابی به صـورت  تحلیل و نقادي مشکل، گام دوم براي دست

مسئله مورد نظر است؛ چرا مشکل پدید آمده اسـت؟ چـه ابعـادي دارد؟    
کنـد، و از   چیست؟ چگونه در جامعه نابسامانی ایجاد می مبانی نظري آن

  خواند؟ تر چگونه قدرت سیاسی را به چالش فرا می همه مهم
هـاي   بسـت  در مقوله تجزیه و تحلیل مشکل، نخست باید درباره بن

از آنجا کـه در  . ها بحث کرد ها و ضعف ها و نقص اجتماعی و ناکارآمدي
شکالت اجرایی و مسـائل اجتمـاعی   گذاري با واقعیات زمینی، م سیاست

االمکـان بایـد بـه     ها را حتـی  ها و کاستی ها و ضعف سروکار داریم، نقص
البته نباید از نظـر دور داشـت   . صورت عینی، شفاف و آماري نشان دهیم

هاي ارزشی در نشان دادن مسائل و مشکالت،  ها و قضاوت بینی که جهان
. هاسـت  هـا و آرمـان   ارزش زندگی بشري سرشار از. نقش بسزایی دارند

هاي  اند و در برابر نابسامانی هاي متعالی مند به ارزش ها عموماً عالقه انسان
از ایـن رو، شـمار زیـادي از مسـائل و     . دهنـد  ارزشی، واکنش نشان مـی 

افـراط در  . هـا دارد  هاي ارزشـی آن  مشکالت اجتماعی ریشه در قضاوت
گـذار را از جنبـه دیگـر     هریک از این دو جنبه عینی و ارزشی، سیاسـت 
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گاه بـر اسـاس نـواقص موجـود و بـر بسـتر        ،طرح مسائل. کند غافل می
یابی به اهـداف، در اینجاسـت    هاست و گاه براي دست مشاهده نابسامانی

پرداز، منافع یـا اهـداف متفـاوت را مطـرح      هاي گوناگون مسئله که گروه
  .کنند می

. اي مـواجهیم  م تنیـده هاي پیچیده و دره در علوم اجتماعی با پدیده
گیـري   اند و متغیرهاي گوناگونی در شکل ها معموالً چندوجهی این پدیده

مشکلی که ظاهر سیاسی دارد گاه ممکن است اساساً . ها دخالت دارند آن
مسـائل علـوم   . شـناختی یـا اقتصـادي داشـته باشـد      ریشه و ماهیت روان

عینـی و  اغلـب نـه شـکل    » علـوم دقیقـه  «اجتماعی، بـر خـالف مسـائل    
مثالً پرسش از نتیجـه ترکیـب دو   . شده دارند و نه مرزبندي دقیق تفکیک

ماده شیمیایی، پرسشی است با مرزبندي دقیق که پژوهشگر را به چیـزي  
غیر از دو ماده اولیه و یک ماده جدید که محصول ترکیـب آن دو باشـد،   

ریـف  رساند اما پرسش از علل وقوع بحران فرهنگی اوالً نیـاز بـه تع   نمی
دارد و ثانیـاً چـون علـل وقـوع آن پیچیـده و      » فرهنگ«و » بحران«دقیق 

اي   گذار را به عرصه شناسایی این علل دشوار است، پژوهشگر یا سیاست
کشاند که خطر از این شاخه به آن شاخه پریدن  سیال و زمینی لغزنده می
جتماعی، هاي ا عالوه بر پیچیدگی ماهوي پدیده. کند دایماً او را تهدید می

گذار هم مطرح است که  هاي شخصی پژوهشگر و سیاست منافع و ارزش
شود که مسائل،  دهد و باعث می الشعاع قرار می گاه تفسیرهاي او را تحت

  .ها را به نفع خود مصادره مفهومی کند مشکالت و پرسش

  عینیت، مسائل و منافع
شناسانه، این موضوع تقریباً مـورد توافـق اسـت کـه      در یک نگاه معرفت

فـرض، اساسـاً وجـود     استقراء سطحی و مشاهده مستقل از نظریه و پیش



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     44

دیدگاه خام و افراطی پوزیتیویستی که مشاهده مستقل از نظریـه را  . ندارد
دانست اکنون در معرض نقدهاي جـدي مخالفـان، ویـران     پذیر می امکان

ایـن نگـاه   . و زمینه را براي نگاهی تکثرگرا فراهم کرده اسـت  شده است
گــذاري عمــومی و در    شناســی سیاســت   شناســانه در روش  معرفــت
ویلیام . خود را گذاشته است تأثیرگذاري نیز  بندي مسائل سیاست صورت

گوید و نگاه پوزیتیویسـتی را   شناسانه سخن می دان از تکثرگرایی معرفت
گرایی شناختی را مطرح  رد کرده و نوعی نسبیگذاري عمومی  در سیاست

گـذاري عمـومی    هـا و هنجارهـا را در سیاسـت    کند کـه نقـش ارزش   می
دون در خصوص تقدم منافع  دیدگاه کینگ). Dunn, 1981(کند  برجسته می

  .کند معنا پیدا می چهارچوبها بر مسائل نیز در همین  حل راهو 
ها نقـش اساسـی    د و گروهدون معتقد است که منافع افرا کینگ  جان

شـود   منافع باعث می. کند اجتماعی ایفا می» مسئله«در اهمیت پیدا کردن 
. گذاري بر اساس آن صـورت گیـرد   اي اولویت پیدا کند و سیاست مسئله

اي و  هاي برنامه وي به دنبال شناخت این پدیده است که چگونه اولویت
سـئله در زمـانی   گیرند و چگونـه موضـوع یـا م    گذاري شکل می سیاست

نظر وي این اسـت کـه در   . شود گیران واقع می خاص مورد توجه تصمیم
نخسـت،  : اولویت قرار گـرفتن هـر پدیـده، بـر اسـاس دو عامـل اسـت       

ــرکت ــه     ش ــدهایی ک ــد و دوم فراین ــال دارن ــور فع ــه حض ــدگانی ک کنن
ها را  هاي برنامه کاري دولت هاي مطرح شده در فهرست اولویت موضوع

هـا را در دسـتور کـار     کنند و برخـی از آن  بندي می ت رتبهبر اساس اهمی
  .دهند قرار می

ــه دو دســته تقســیم مــی  وي شــرکت نخســت، : کنــد کننــدگان را ب
کنندگان درون دولت شامل وابسـتگان بـه دسـتگاه اداري، رئـیس      شرکت

، کارکنان دفتـر رئـیس جمهـور، کارمنـدان     )یا رئیس قوه مجریه(جمهور 



  45     تدوین مسئله فرهنگی :فصل اول

هـاي   کنندگان خـارج از دولـت شـامل گـروه     دوم، شرکت... متخصص و
منافع، کارکنان مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، پژوهشگران، اسـتادان،  

  ...ودانشجویان 
را مطـرح  » یافتـه  هرج و مرج سـازمان «در بحث فرایندها وي مسئله 

یعنـی  (» تکنولـوژي سـازمانی  «، »ابهـام در ترجیهـات  «: گوید کند و می می
ــا   ــد س ــا فراین ــه اعض ــند اینک ــوب نشناس ــودن  «و ) زمانی را خ ــیال ب س

گذاري حاکم است و از این رو، نوعی  در عرصه سیاست» کنندگان شرکت
در . شـود  گـذاري ایجـاد مـی    یافته در فرایند سیاست هرج و مرج سازمان

کنندگان این عرصه به طرح مسئله یا ارائه  چنین فرایندي هریک از شرکت
  .گذاري برآیند چنین نظامی است تسیاس. ورزند هایی مبادرت می حل راه

کننـدگان نقـش اساسـی     دون براي منافع شرکت این مسئله که کینگ
گویـد کـه    وي مـی . قایل است در این قسمت از بحـث مـا اهمیـت دارد   

هایی در ذهن خود  حل راهگذاري در ابتدا  هریک از فعاالن عرصه سیاست
ها قبل از مشـکالت   لح راهدون معتقد است  در واقع کینگ. اند آماده کرده
. رسد آور و ناباورانه به نظر می نظري که در ابتدا تعجب. آیند و مسائل می

هـایی   هـا و برنامـه   ها در واقع طرح حل راهدهد که این  اما وي توضیح می
ایـن  . انـد  ها براي افزایش منافع خود آمـاده کـرده   هستند که افراد و گروه

 حـل  راهعنـوان   هاي خود را به اند تا طرح کنندگان، مترصد فرصت شرکت
مسائل و مشکالت عمـومی ارائـه دهنـد و درصـددند بـا انـواع ابزارهـا        

واقع امر این است که . ها باشد طرح آناي بتراشند که قابل تطبیق با  مسئله
هاي دولتی چنین نظري را  گذاري در دستگاه نگاهی دقیق به بازي سیاست

هـاي دولتـی یـا     هایی که دستگاه چه بسیار طرح. کند تا حدودي تأیید می
هـا و افـراد را    کنند و در نهایت امر منافع گـروه  بخش خصوصی ارائه می

هاي نفوذ، جار و جنجال  از طریق برخی گروهتوان  مثالً می. کند دنبال می



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     46

تبلیغاتی و مطبوعاتی دربـاره وفـور مـوش در یـک شـهر بـزرگ بـه راه        
بل آن، قراردادهاي کالنِ خرید مواد شیمیایی منعقـد کـرد   انداخت و از ق .

در حالی که احتماالً در همان زمان نیاز دیگري با اهمیت بیشتر بـه بوتـه   
ر عرصـه  دهـاي نفـوذ    اً به این دلیل که گـروه فراموشی سپرده شده، صرف
این نظر، جوهره همـان چیـزي اسـت کـه     . ترند خرید مواد شیمیایی قوي

جـک  (بـرد   ها بـر مسـائل نـام مـی     حل راهدون از آن با عنوان تقدم  کینگ
  ).35: 1380هیوئر، : در  دیویس

  گذاري ریچاردز هیوئر و فرایند تحلیل و تفکر در تدوین مسائل سیاست
روشـی   ،گذاري فرهنگـی  ویژه در سیاست هگذاري عمومی و ب ر سیاستد

هاي فرهنگی  ها و سیاست پاسخ یافتن ،گذار براي طرح مسائل که سیاست
هـا اهمیـت داشـته     حـل  راهشاید بیش از خود مسائل و  ،گیرد در پیش می

نگـرد؟ و چگونـه    گذار، چگونه به جهان اطراف خـود مـی   سیاست. باشد
آن طـی چـه    تـر از  آیند؟ و مهـم  شکل یک مسئله در میمشاهدات او به 

شــود و  تلقــی مــی »معضــل عمــومی«فراینــد ذهنــی ایــن مســئله یــک  
  نماید؟ گذار را وادار به حل آن مشکل می سیاست

قـائم مقـام سـیا در     ،»مک ایچـین «ها بود که  بر اساس این ضرورت
ندهاي در دستورات سازمانی خویش تأکید نمود که باید فرای ،1993سال 

پژوهشگران سـازمانی بـراي    هاي تحلیلی و مفروضاتی که مبانی استدالل
هــا شــرح داده شــوند تــا  هاســت بــه روشــنی توســط آن ارائــه سیاســت

که احتمال وقوع  حساس باشندگذاران نسبت به وقایع و اتفاقاتی  سیاست
 »رابرت گیتس« ،همین زمینه در. دهند سناریوهاي جایگزین را افزایش می

کـه از   1993تا  1991هاي  در سال) سیا(سازمان جاسوسی آمریکا رئیس 
کنـد   تأکید می ،نظران امر تجزیه و تحلیل اطالعات در آمریکاست صاحب
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آنچه بدان معتقد است تمـایز قایـل    داند و گر باید بین آنچه می که تحلیل
با عقایـد  ) یا اطالعات عینی(به عبارت دیگر باید مرز میان واقعیت . شود

هــاي  هــا روشــن شــود تــا برآنچــه وي اســتدالل ذهینــات و قضــاوتو 
  .نیمکنامد غلبه  آشفته می فکرانه، سست و کوته

گر و بهسازي این فرایند  ریچاردز هیوئر شناخت فرایند ذهنی تحلیل
  .دهد را هدف اساسی از نگارش کتاب خود قرار می

کـافی  نقطه عزیمت هیوئر این باور است که ذهن بشري بـه انـدازه   
. براي غلبه بر ابهاماتی که پیرامون مسائل غامض وجود دارد مجهز نیست

انـد همـین    که بر تدوین مسائل سایه افکنـده  1ریشه تردید و عدم قطعیت
هـایی   د که با استفاده از ابزارهـا و روش کن لذا وي توصیه می. نکته است

چون ساختار بخشیدن بـه اطالعـات، بـه پرسـش گـرفتن مفروضـات و       
  .گر ارتقا یابد جوي تفسیرهاي متفاوت، سطح تفکر انتقادي تحلیلجست

 هـا و  هیوئر معتقد است که یک نظام مدیریت دوراندیش باید تحلیل
هـا بـه    اسـتنتاج در آن  مفروضات و زنجیره«د که کنهایی را تشویق  روش

هـاي   گیـري  نتیجه و میزان عدم قطعیت أروشنی مشخص شده باشد، منش
هـاي متفـاوت و جدیـد را     هایی کـه دیـدگاه   بر رویه د وها معلوم باش آن

هـاي تحلیلـی،    نظیـر منـاظره   ـ  کنند، پافشـاري نمایـد   طرح و تشریح می
هـاي   گروهـی بـا شـرکت متخصصـان رشـته      مخالف خوانی، حل مسئله

طـرازان   هاي حاصله توسـط هـم   مختلف، تحلیل رقابتی، بررسی فرآورده
 .)همـان (»سـازمانی  رشناسان برونجذب کا شاغل به کار در سایر دوایر و

جان کالم آنکه باید با ایجـاد یـک محـیط سـازمانی کـه تردیـد و تفکـر        
گـران غلبـه    هاي نظام ذهنی تحلیـل  انتقادي را ترویج نماید بر محدودیت

  .دکر
                                                             
1. Uncertainty 
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 ،اطالعـات بایـد نسـبت بـه فراینـد اسـتدالل خـویش        گرانِ تحلیل«
 هـا و  قضـاوت  خـود  آنان باید عالوه بر اندیشیدن درباره. خودآگاه باشند

قضـاوت کــردن و نتیجـه گــرفتن نیــز    »چگــونگی«هـا، بــه   گیــري نتیجـه 
را بــر اســاس » واقعیــت«برداشــت خــود از ) گــران تحلیــل( …بیندیشـند 

 دهند که از راه حواس فراهم آمده، امـا ایـن درونـداد    اطالعاتی شکل می
کننـد کـدام اطالعـات     اي که تعیین می ندهاي ذهنی پیچیدهحسی در فرای

مورد توجه قرار گیرد، چگونه سازماندهی شود و چه معنایی بدان نسبت 
اینکـه اشـخاص چـه چیـزي را     . دشـو  داده شود، دچار تغییر و تحول می

کنند و با چـه سـرعتی و اینکـه پـس از دریافـت آن اطالعـات        درك می
 ،یـات اطالعـات دریـافتی   ئد، عـالوه بـر جز  کنن چگونه آن را پردازش می

هـاي فرهنگـی،    بستگی تام به تجارب گذشته، میـزان تحصـیالت، ارزش  
ایـن  . نقشی دارد که افراد بر عهده دارند هنجارهاي سازمانی و مقتضیات

توان مانند مشاهده و درك جهان از پشـت یـک عدسـی یـا      فرایند را می
هـا را غیـر طبیعـی     صـاویر آن ت ،حایل مجسم کرد که با هدایت و تمرکـز 

یـابی بـه    گـران بـراي دسـت    تحلیـل  اسـت کـه،   منظور آن. دهد جلوه می
. نیـاز دارنـد   …به چیزي بیش از اطالعـات   … ترین تصویر ممکن واضح

هاي خودشان که آن اطالعات را از  هاي عدسی آنان الزم است از ویژگی
سـامی گونـاگون   هـا بـه ا   این عدسی. دهند نیز باخبر باشند خود عبور می

هـا، یـا    الگوهاي ذهنـی، سـاختارهاي فکـري، سـوگیري    : شوند نامیده می
  .)40-39-27 :همان( »مفروضات تحلیلی

  هاي فرهنگی گذاري اولویت مسائل در سیاست
هاي فرهنگی پیوندي تنگاتنگ و ناگسستنی با مالحظـات   گذاري سیاست

هـاي   گذاري فرهنگی در تحکیم و تثبیت پایـه  نقش سیاست. قدرت دارد
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ــه یکــی از موضــوع    ــگ را ب ــک کشــور، فرهن ــدرت سیاســی ی ــاي  ق ه
چرا . ناپذیر دستور کار دولت و نهادهاي عمومی تبدیل کرده است اجتناب

مردان، یک مسئله یا مشـکل فرهنگـی،    اه دولتو چگونه یک پدیده از نگ
گیـرد؟ آیـا    تلقی شده و مورد توجه دولت و نهادهاي عمـومی قـرار مـی   

گذاري فرهنگی، معطوف به مسائل، مشکالت و معضالت  اساساً سیاست
هاي کلی قدرت سیاسی؟ یـا   عمومی است یا معطوف به اهداف و ارزش
تفصـیل در ادبیـات علـوم     هر دو؟ اولویت با کدام است؟ این موضوع به

گذاري مورد بحـث قـرار    هاي سیاست گذاري و در مبحث روش سیاست
هاي فرهنگی در این زمینه  گذاري شناسی مسائل سیاست سنخ. گرفته است

  :تواند ما را یاري نماید می
اي از شـهروندان   هاي فرهنگی اجتماعی که بخش گسـترده  بحران. 1
ترین عواملی است که یک پدیده فرهنگی  گیرد، یکی از اساسی می را در بر

را به یک مسئله یا معضل عمومی تبـدیل نمـوده، قـدرت سیاسـی را بـه      
خصیصه یک بحران فرهنگی، . کند گذاري وادار می جویی و سیاست چاره

آن بر حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادي شـهروندان    تأثیرفراگیري و 
فرهنگـی شـهروندان را   اي که زندگی شهري و همبسـتگی   است به گونه
گذاري عمومی را به عهده  قدرت سیاسی که وظیفه سیاست. مختل نماید

ــود و    ــتورکار خ ــومی در دس ــئله عم ــن مس ــذیرش ای ــاگزیر از پ دارد، ن
جویی و تخصیص منابع براي آن است؛ زیرا در غیـر ایـن صـورت،     چاره

کارآمدي مدیریت شـهري در زمینـه امـور فرهنگـی کـه یکـی از مبـانی        
اساسـاً  . شـود  واقع مـی   دهد، مورد چالش عیت قدرت را تشکیل میمشرو
خوانند، اما در زمینه فرهنگ  ها کارآمدي دولت را به چالش فرا می بحران
توانند مبانی ارزشی حکومت را نیز به زیـر سـؤال ببرنـد و بنیادهـاي      می

به همـین دلیـل،   . هنجاري و فرهنگی مشروعیت حکومت را متزلزل کنند
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گـرا ناچـار    هاي آرمان هاي الئیک یا حکومت اعم از حکومت ها حکومت
ــه بحــران   ــراي حــل معضــالت فرهنگــی ب ــاي فرهنگــی و  هســتند ب ه

 .گذاري بپردازند سیاست
هاي صاحب نفوذ نیز یکی از عواملی است که  منافع افراد و گروه. 2

هـا و   گـذاري فرهنگـی شـهرداري    یک پدیده را در دستور کـار سیاسـت  
یـابی   نفع براي دسـت  هاي ذي افراد و گروه. دهد قرار می نهادهاي عمومی

پردازنـد و منـافع    هاي عمومی می به منافع خود به اعمال نفوذ در دستگاه
برآیند نبرد منافع مورد نظر خـود را بـه شـکل یـک مسـئله عمـومی بـه        

هـاي   کنند و گاه نیز برآینـد نبـرد منـافع بـین گـروه      شهرداري تحمیل می
. آیـد  ب سیاست دولتی به عرصه عمل اجتماعی درمیصاحب نفوذ در قال
هاي فکري فرهنگی یـا طالبـان قـدرت در صـنعت      صاحبان منافع اقلیت

هاي دولتی  مقررات و سیاست... هاي فرهنگی و سینما، مطبوعات، سازمان
دهنـد و چـه بسـا مقـررات      قرار مـی  تأثیررا در جهت منافع خود تحت 

است که از سوي صاحبان منافع و  شهرداري، شکل قانونی همان اهدافی
  .شود هاي فرهنگی ـ منفعتی پشتیبانی می اقلیت

هـاي گونـاگون حـوزه عمـومی را      قشرهاي فکري سیاسـی، بخـش  
هـا را بـه    هاي آن ها و ظرفیت اند و نقش هاي خود قرار داده هدف فعالیت

هـاي   نبرد منافع نخبگان سیاسـی، از طریـق بخـش   . خوانند فرا می  چالش
اي از  هـاي ویـژه   نخبگان به خلق مفاهیم و تعریف. یابد جریان میدولتی 

دهـد   هـا امکـان مـی    پردازند که به آن جهان، جامعه و روابط اجتماعی می
. آن نایـل شـوند  » هـاي  حـل  راه«و » مسائل عمومی«تا به درك خاصی از 

گـذاري   هـا را در سیاسـت   هاي مفهومی نخبگان، رهیافـت آن  چهارچوب
دولتی مشخص کرده است و ابـزار اصـلی منازعـات و    عمومی و تصمیم 

سـازي منجـر بـه اخـذ تصـمیم       هاي تصـمیم  مباحثاتی است که در حلقه
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هـاي مفهـومی    چهـارچوب تردید نزاع قدرت و منافع بر ایـن   شود؛ بی  می
هر دسته از نخبگان مفـاهیم ویـژه خـود را دارنـد کـه در      . افکند سایه می
به همـین دلیـل، درك   . ر نخبگان استدیگ» هاي مفهومی جهان«تعامل با 

کننـده نـوع تعامـل     توانـد تعیـین   نخبگان از جهان، جامعه و سیاست مـی 
آنان با ارائه قرائتـی نـوین از سـاختار و کـارکرد     ... ها با یکدیگر باشد آن

مـثالً از بخـش کشـاورزي، از    (یک بخش اقتصـادي، اداري یـا سیاسـی    
درکـی نـوین از نقـش    ...) ، یـا نگاري، از ثروت، از صـنعت   حرفه روزنامه
دهند و این درك نـوین را ابتـدا وارد    هاي مزبور ارائه می اجتماعی بخش

گــذاري کــرده، ســپس آن را بــه  عرصــه هنجــاري و مرجعیــت سیاســت
: 1380اشـتریان،  (کننـد   گیري وارد مـی  سازي و تصمیم هاي تصمیم حلقه

7-8.(  
مـر مسـتثنی   ها و نهادهاي فرهنگـی حکومـت نیـز از ایـن ا     سازمان

تواند براي تأمین منـافع مـادي و    هاي اینان نیز می گذاري سیاست. نیستند
ها دلیـل اصـلی    ها و اعضاي آن گاه منافع این سازمان. معنوي ایشان باشد
است که هدفی جز توجیه وجود سازمان » فرهنگی«هاي  بسیاري از طرح

  .مربوطه و یا اخذ بودجه ندارد
ها سومین دسته عواملی هستند که به مثابـه   ها و ایدئولوژي آرمان. 3

هـاي   گـذاري  هـاي سیاسـت   متغیرهاي تبیینی در تعیین مسائل و موضـوع 
گـرا، بـراي تحقـق     هاي آرمان ویژه دولت دولت به. کنند فرهنگی عمل می

ــژه   ــروي خــود را صــرف مســائل وی ــد اي مــی اهــداف ارزشــی، نی . کنن
توانـد گـاه از    شد مـی ها معطوف با گذاري که به اهداف و ارزش سیاست

و یـا حتـی   » هـاي اجتمـاعی   منافع افراد و گروه«و » هاي موجود واقعیت«
دولت و نهادهاي عمومی براي ایجـاد  . فاصله داشته باشد» افکار عمومی«

مسـائل و  «یک پیوستگی فرهنگی با تاریخ و بـا منـابع مشـروعیت خـود     
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البتـه  . هنـد د را در دستورکار سیاست فرهنگی خود قرار مـی » موضوعاتی
هــاي  بایــد توجــه داشــت کــه آرمــان و ایــدئولوژي، مخــتص حکومــت

تواننـد ناشـی از مبـانی هنجـاري      ها می این آرمان. باشد ایدئولوژیک نمی
حاکم بر توسعه فرهنگی هر جامعه باشند که آن را به بایدها و نبایـدهاي  

 .کنند فرهنگی رهنمون می
هـاي   و تثبیـت پایـه  منافع قدرت سیاسی شهرداري براي تحکـیم  . 4

هـاي   شود و سیاست حاکمیت سیاسی دولت، گاه مستقیماً وارد عرصه می
قدرت سیاسی و فرهنگ در این مقولـه،  . کند اي را دنبال می فرهنگی ویژه

اي بسیار نزدیک دارند؛ فرهنگ، ابزار تحکیم و اعمال قدرت اسـت   رابطه
بندي  اه اولویتگذاري از این دیدگ هاي سیاست و تعیین مسائل و موضوع

هاي فعالیت فرهنگی  شوند و در چنین وضعیتی است که برخی حوزه می
 .شوند شهرداري به دالیل سیاسی ترجیح داده می

ــؤال    ــی از س ــت، یک ــه آنچــه گذش ــه ب ــا توج ــی در  ب ــاي اساس ه
گیرنـده واقعـی    گذاري فرهنگی آن است کـه چـه کسـی تصـمیم     سیاست

باره آن چه تصـمیمی گرفتـه   اي چگونه تعریف شده، در است؟ هر مسئله
گذاري دولتی قرار گرفته اسـت؟ آیـا    شده و چطور در دستورکار سیاست

گـذاري   ارتقاي یک پدیده به یک مسئله و معضـل کـه نیـاز بـه سیاسـت     
ــنجی    ــی از نیازس ــاخص  دارد ـ ناش ــاس ش ــا و براس ــی و   ه ــاي عین ه

 باشد؟ آیـا  هاي کلی می اي است؟ یا براساس اهداف و ارزش شده تعریف
هـاي شـهرداري، ناشـی از     در برنامه» مسئله«دستور کار قرار گرفتن یک 

سـاالري اداري   هاي فرهنگی، مالحظـات قـدرت و یـا دیـوان     منافع گروه
  بوده است؟

اي از موارد فوق است،  گذاري دولتی معموالً ملغمه در واقع سیاست
هـاي اساسـی مـدیریت     شـرط  گیران بر این امر از پیش لذا وقوف تصمیم
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گذار امور فرهنگی را در این زمینه به احتیاط وا  فرهنگی است و سیاست
  .دارد می

  )تدوین مسئله یا تشخیص هدف(مهندسی مسئله و مشکل فرهنگی 
گذاري در یک حوزه خاص مستلزم تجزیه و تحلیل آن حـوزه و   سیاست
بندي آن به شکل یک مشکل یا معضل اجتماعی است که نیازمند  صورت

بندي دقیق مشـکل بایـد بـه     صورت. باشد ی سیاستی میحل هراپاسخی یا 
اي باشد که قابلیت آن را داشته باشد که تحت یک عمل دولتـی یـا    گونه

این امر خود مستلزم تحدید حدود یک پدیـده،  . طرح مدیریتی قرار گیرد
هـاي   شناسایی متغیر یا متغیرهاي مستقل اساسی و سپس تدوین شاخص

تحلیـل  : گذار در آن متغیرهاسـت تأثیرابزارهاي  عینی و در پایان شناخت
هـا،   یک پدیده و تحدید حدود آن، شناسایی متغیرها، شناسـایی شـاخص  

  .شناسایی ابزارها

  )سیر از موضوع به شکل(تحلیل پدیده 
گذاري از مشاهده  تر اشاره کردیم، تدوین مسئله سیاست همچنان که پیش

هـا از   درك انسـان . شـود  مـی نابسامانی فرهنگی یا معضل اجتماعی آغاز 
هاي مختلف  گیران و شاغالن الیه مشاهدات، متفاوت است؛ تفسیر تصمیم

مـثالً  . مدیریتی از مشاهدات، احتماالً متفاوت و گاه متعارض خواهد بـود 
تـوان طـوري تفسـیر     اي از کجروي در حوزه فرهنگ عمومی را می گونه

ز عوامـل روحـی و   کرد که ناشی از تبعیض و ظلم اقتصـادي یـا ناشـی ا   
بندي مسئله  این تفسیر، نقشی اساسی در صورت. روانی افراد قلمداد شود

کلـی تغییـر جهـت     گذار به سیاستی دارد و آن را بنا بر افق ذهنی سیاست
هـاي گونـاگون در    براي اینکه بتوان تا حدي از تفسـیر و تأویـل  . دهد می
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هـاي بعـدي    تهـا و سیاسـ   گذاري و تفسیر به رأي برنامـه  حوزه سیاست
هـا و   موضوع. ها و مشاهدات ضرورت دارد کاست، شفاف کردن موضوع

کننـد کلیـت،    گـذار را بـه خـود جلـب مـی      هایی که توجه سیاست پدیده
باید سیري از کل به جزء طی شود تا رو  ازاین. عمومیت و گاه ابهام دارند

مشـخص و  ) مشـکالتی (موضوع کالن مورد مشاهده به شـکل سـؤاالتی   
در جامعـه، معضـلی   » اعتمـادي  فرهنـگ بـی  «مثالً وجـود  . درآیدمحدود 

. فرهنگی است که طرح آن در این حـد درجـاتی از کلیـت و ابهـام دارد    
توانـد مـورد    اعتمادي یک معضل اسـت، بـا ایـن شـکل نمـی      هرچند بی
بنابراین، ضروري . گذاري قرار گیرد گذاري و تحت عمل سیاست سیاست

بررسـی و وجـوه و شـقوق گونـاگون آن     » اعتمادي فرهنگ بی«است که 
تـرین   شناسایی شقوق گوناگون این موضـوع از اساسـی  . بازشناسی شود

هـاي ذیـل    از این رو، تفکیک. فنون مقدم بر اتخاذ سیاست فرهنگی است
تفکیـک  (تفکیـک تعریفـی   : براي حصول ایـن مقصـود ضـروري اسـت    

یـک  ، تفکیـک شـرح وظـایفی، تفک   )بخشـی (اي  ، تفکیک حوزه)محتوایی
  ...جمعیت هدف و

  تفکیک محتوایی
. اسـت » اعتمـادي  فرهنـگ بـی  «اولین گام ضروري در تفکیـک، تعریـف   

شـود کـه در آن سـوء ظـن بـه شـکل        اعتمادي به شرایطی اطالق مـی  بی
فرهنگ عمومی درآمده و از طریق نهادهـا و هنجارهـا در جامعـه ریشـه     

بـط کـار و   هـا، روابـط خـانوادگی، روا    گسترانده و روابط شخصی انسان
قرار داده و حتی در حوزه فرهنگ  تأثیرتجارت و روابط سیاسی را تحت 

به معنی اخص یعنی خالقیت، تفریحات، هنرها، ادبیـات و ماننـد آن نیـز    
اعتمادي؛  نخست، بی: این تعریف سه رکن اساسی دارد. تجلی یافته است
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. دوم، روابط اجتماعی و سپس تجلی آن در حوزه فرهنگ به معنی اخص
گذار امور فرهنگـی، بـر اسـاس تعریفـی کـه از فرهنـگ دارد و        سیاست

وظایفی که بر عهده او گذارده شده است باید فعالیت خود را بر یکـی از  
) اعتمادي در حوزه فرهنگ به معنی اخـص  معموالً تجلی بی(ارکان فوق 
  .متمرکز کند

  تفکیک محتوایی. 1جدول شماره 

  تفکیک محتوایی  موضوع

  سوءظن به شکل فرهنگ عمومی: تعریف  اعتمادي بیفرهنگ 
  اعتمادي، روابط اجتماعی، تجلی در فرهنگ بی: ارکان تعریف

  )بخشی(اي  تفکیک حوزه
هاي مـورد نظـر را کـه از     گیران باید یکی از بخش در این تفکیک تصمیم
دست آمده برگزیننـد و سـازوکار عملـی و     الذکر به تفکیک محتوایی فوق

اعتمـادي در بخـش مـورد نظـر      پذیري و چگونگی تجلی بیتأثیرکیفیت 
  .را تجزیه و تحلیل کنند) مثالً ادبیات(

  اي تفکیک محتوایی و تفکیک حوزه. 2جدول شماره 

  )بخشی(اي  تفکیک حوزه  تفکیک محتوایی  موضوع

  اعتمادي فرهنگ بی
  سوءظن به شکل فرهنگ عمومی

اعتمادي، روابط  بی: ارکان تعریف
  ی در فرهنگاجتماعی، تجل

  فرهنگ عمومی شهروندان،
  روابط انسانی شهروندان،

  سیاست،
  ادبیات،
  سینما،

...  
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  تفکیک شرح وظایفی
هـا را در   ها و نهادهاي عمومی به خـودي خـود آن   شرح وظایف سازمان

هـا تفکیـک    هاي فرهنگی را براي آن هاي خاصی محدود و موضوع حیطه
گیـرد و معمـوالً از حیطـه     صورت میاین تفکیک از باال به پایین . کند می

گـذار آن را طراحـی و ابـالغ     گذاران خارج است و قانون تصمیم سیاست
نماید، در عمـل، بـه    هرچند این بحث در ظاهر ساده و بدیهی می. کند می

ها و نهادهـا   هاي سازمان دالیل گوناگون، شاهد تداخل وظایف و دخالت
چنـان رواج   ا و وظـایف، آن هـ  تداخل مسئولیت. هاي یکدیگریم در حوزه

کننـد و موضـوع بسـیاري از     دارد که بسیاري از مدیران به آن اذعان مـی 
. گیـرد  ساالران بخـش عمـومی قـرار مـی     مجادالت و مناقشات بین دیوان

گـردد   بخشی از این تداخل به ضعف ساختارهاي حقوقی و قانونی بر می
ــان     ــی اداري، بنی ــام سیاس ــیس نظ ــداي تأس ــان ابت ــه از هم ــداخل، ک ت

نمونـه آن تـداخل وظـایف    . مسئولیتی را گذارده است چندمسئولیتی و بی
سازمان فرهنگی هنري شـهرداري تهـران بـا معاونـت امـور اجتمـاعی و       
فرهنگی شهرداري تهران، سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران، معاونـت  

  .اجتماعی استانداري تهران و غیره است
سـاالران یـا بـه فقـدان      افع دیـوان بخش دیگري از این تداخل، به من

هـاي شخصـی    فرهنگ مشترك مدیریتی بین مدیران یـا تفسـیر و تأویـل   
به هر حال تفکیـک شـرح   . شود مدیران از حوزه وظایف خود مربوط می

دهد و حیطه عمل  هاي خاصی سوق می گذار را به حوزه وظایفی، سیاست
اري، شـرح  سـان درك سـاختار اد   بـدین . کنـد  اجتماعی وي را معین مـی 

گیــري نقــش بســزایی در فهــم چگــونگی  وظــایف و رونــدهاي تصــمیم
  .گیري مسائل فرهنگی دارد شکل
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  اي و شرح وظایفی تفکیک محتوایی، حوزه. 3جدول شماره 

  تفکیک شرح وظایفی  )بخشی(اي  تفکیک حوزه  تفکیک محتوایی  موضوع

فرهنگ 
  اعتمادي بی

سوءظن به : تعریف
  شکل فرهنگ عمومی

: تعریفارکان 
اعتمادي، روابط  بی

اجتماعی، تجلی در 
  فرهنگ

  فرهنگ عمومی شهروندان
  روابط انسانی شهروندان،

  سیاست،
  ادبیات،
  سینما،

...  

فرهنگ عمومی 
  شهروندان تهرانی

...  

. ایـم  فرهنگ عمومی شهروندان تهرانی را فقط از باب مثال انتخاب کـرده 
توانـد بـراي هـر     اسـت مـی  این وظیفه بر اساس آنچه قانون تعیین کرده 

شود، زیرا بسیاري  البته مسئله به همین جا ختم نمی. سازمانی متغیر باشد
ها بر اساس تفسیري گسـترده از شـرح وظـایف خـود درگیـر       از سازمان

  .ها نیست شوند که واقعاً در حیطه وظایف آن اي می کارهاي عدیده

  تفکیک جمعیت هدف
واحـد  «عنـوان   گذاري باید بـه  جمعیت هدف یا واحد مورد عمل سیاست

هاي سنی،  تردید شناخت تحلیلی گروه بی. به دقت ارزیابی شود» تحلیلی
هـاي مختلـف،    هـاي روحـی روانـی و اجتمـاعی گـروه      شناخت ویژگی

، ...اي که باید تحـت عمـل سیاسـتی قـرار گیـرد و      تشخیص الیه یا طبقه
هـر گـروه    هاي دقیق و متناسب با ریزي سیاست گذار را در طرح سیاست
هـاي   اعتمادي در روابط اجتماعی، چه در بین گروه مثالً بی. دهد یاري می

سنی، چه طبقاتی، چه مشاغلی و در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 
شـکل  . گـذار قـرار دارد   بیشتر شایع است و در حیطه وظـایف سیاسـت  

گیـرد چگونـه    ها بـه خـود مـی    اعتمادي در هریک از گروه خاصی که بی
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هــاي دقیــق بــه  ت؟ پاســخ بــه ایـن ســؤال یقینــاً در اتخــاذ سیاسـت  اسـ 
تفکیک بـر  . شود ها می کند و مانع از ابهام سیاست گذار کمک می سیاست

هـاي   گـذار را بـه درنظـر گـرفتن ویژگـی      اساس جمعیت هدف، سیاست
. کنـد  هاي فرهنگی ملزم می روانی، اجتماعی و سیاسی خاصی در سیاست

اعتمـادي در بـین    هاي مـؤثر بـراي غلبـه بـر بـی      تر، سیاست به بیان ساده
هایی خواهـد بـود کـه بـراي غلبـه بـر        جوانان، کامالً متفاوت با سیاست

  .شود اعتمادي در بین زنان یا تجار و بازرگانان اتخاذ می بی

  اي، شرح وظایفی و جمعیت هدف تفکیک محتوایی، حوزه. 4جدول شماره 

اي  تفکیک حوزه  تفکیک محتوایی  موضوع
  )بخشی(

تفکیک شرح 
  وظایفی

تفکیک بر 
اساس جمعیت 

  هدف

فرهنگ 
  اعتمادي بی

سوءظن به : تعریف
شکل فرهنگ 

  عمومی
: ارکان تعریف

اعتمادي، روابط  بی
اجتماعی، تجلی در 

  فرهنگ

فرهنگ عمومی 
  شهروندان،

روابط انسانی 
  شهروندان،
  سیاست،
  ادبیات،
  سینما،

...  

فرهنگ عمومی 
شهروندان 
  تهرانی

...  

  جوانان تهران،
  بازار تهران،

هاي  دانشگاه
  تهران،

...  

  )سراها فرهنگ: مثال(گذاري فرهنگی  مهندسی مسئله سیاست
گـذاري عمـومی عینـی بـودن،      هـاي سیاسـت   ترین خصیصـه پـژوهش   اصلی

اي اسـت   ها با مسـائل جـاري و روزمـره    کاربردي بودن و ارتباط تنگاتنگ آن
گـذاران قـرار    گیران و سیاست که واقعیت عمل سیاستی را پیش روي تصمیم

سان، هر پژوهشگر سیاستی ناچار است از آسـمان بـه زمـین و     بدین. دهد می
هـاي خـود را در عمـل نشـان      به فرش بیاید تا بتواند کاربري نظریه از عرش



  59     تدوین مسئله فرهنگی :فصل اول

از (سـراهاي طبیعـت، زن و علـوم     هایی از فرهنـگ  در ادامه مطلب مثال. دهد
آوریـم تـا    مـی ) نهادهاي وابسته به سازمان فرهنگی هنـري شـهرداري تهـران   

این امر به معنی تخصصـی کـردن   . گفته باشد بخش مباحث پیش صرفاً عینیت
هـا، ایـن کتـاب در     ضوع نوشـتار نیسـت و بـه رغـم خـاص بـودن مثـال       مو

  .گذاري عمومی کاربرد ویژه خود را دارد هاي مختلف سیاست حوزه
گـذاري را در خصـوص    از این رو، مدل مهندسـی سـؤال سیاسـت   

سراهاي سـازمان فرهنگـی شـهرداري     محورهاي موضوع فعالیت فرهنگ
گـذاري،   سته به موضوع سیاستبدیهی است که ب. گیریم تهران به کار می

  .هایی خواهد شد مدل فوق دچار جرح و تعدیل یا حذف و اضافه
هـایی در زمینـه طبیعـت و مـرتبط بـا مسـائل        پرداختن به موضـوع 

سـراي   فرهنگی اجتماعی از جملـه محورهـاي مـورد توجـه در فرهنـگ     
انـدرکاران امـور    اما کلی بودن موضوع ممکن است دسـت . طبیعت است

  .اي طبیعت را به ابهام و سردرگمی بکشاندسر فرهنگ
گـویی   از این رو، ضروري است که با ابزار تفکیک بر ابهـام و کلـی  

حتـی اگـر رهیـافتی    . محـور اسـت   ابزار تفکیک اساساً مشکل. غلبه شود
محـور مطـرح کنـیم؛     توانیم آن را در قالبی مشکل ارزشی داشته باشیم می

را احصـا کنـیم یـا مـالك و      هـا  یعنی مشکالت بر سـر راه تحقـق ارزش  
  .عنوان مشکل و معضل تعیین کنیم معیارهایی را براي تلقی یک پدیده به

براي رعایت اختصار و اجتناب از تکـرار آنچـه در    5در جدول شماره 
هـا را یکجـا مطـرح     دنبال شد، همـه تفکیـک   4جریان معرفی جدول شماره 

هـدف ابعـاد    هـاي محتـوایی، شـرح وظـایفی و جمعیـت      تفکیـک . کنـیم  می
دهد و ما را در احاطه بر تنوع ابعـاد   گوناگون مقوله طبیعت را به ما نشان می

تواند با محور قرار دادن شـرح وظـایف خـود     گذار می سیاست. کند یاري می
تفکیـک  . هاي سیاستی خود را مشخص کنـد  دست به انتخاب بزند و اولویت
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. دهـد  شـان مـی  به وضـوح مالحظـات نظـري را ن    5محتوایی جدول شماره 
چه در ایـن جـدول و چـه در    (اهمیت مالحظات نظري در تفکیک محتوایی 

  .نماید بحثی مجمل و فشرده را ضروري می) هاي دیگر جدول

  هاي موضوع طبیعت تفکیک. 5جدول شماره 

موضوع 
تفکیک معطوف به شرح   تفکیک محتوایی  کلی

  تفکیک بر اساس جمعیت هدف  وظایف سازمان

  طبیعت

از جلوگیري 
 آلودگی هوا

حل مشکل کمبود 
 فضاي سبز شهر

 شناسی طبیعت
غفلت شهروندان و 

شهرنشینان 
طبیعت و دوري از 

 گرایی طبیعت
فقدان بینش 

مبتنی بر تقدس و 
 تکریم طبیعت

غلبه سوداگري و 
مادیت بر 

  ...گرایی طبیعت

 توسعه فضاي سبز
هاي علمی  آموزش

 شناسی طبیعت
ایجاد تسهیالت براي 

رابطه شهروندان گسترش 
شمال (با طبیعت تهران 

تهران، مناظر طبیعی، 
عنوان  ، به)ها کوه
 هاي فرهنگی فعالیت

ایجاد تسهیالت رفاهی ـ 
در طبیعت ... تأمینی و

 براي شهروندان
سازي در زمینه  فرهنگ

احترام به طبیعت و 
  تقدس آن

  کودکان،
  نوجوانان،
  میانساالن،
  سالمندان

یک محتوایی، مـواردي وجـود دارد کـه در    در جدول فوق در بخش تفک
که مسـتقیماً در شـرح    2و  1شود؛ مانند بند  هاي بعدي غربال می تفکیک

  .گیرد هاي فرهنگی قرار نمی وظایف دستگاه
عنوان مثال، سه صورت مسـئله   توان از جدول فوق به سان، می بدین
  :را به شرح ذیل استخراج کرد) یا سه معضل موجود(گذاري  سیاست
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فقدان بینش مبتنـی بـر تقـدس و تکـریم طبیعـت و ضـعف        ـ  الف
گـذاري فرهنگـی در ایـن زمینـه در      هـاي سیاسـت   هنجارسازي دسـتگاه 

 .خصوص نوجوانان و جوانان
دوري شهرنشــینان از طبیعــت بــه علــل گونــاگون فرهنگــی،  ـ  ب
 ...ومعیشتی 
گذاري فرهنگی در ایجاد تسـهیالت   هاي سیاست ضعف دستگاه ـ  ج
 .تأمینی، اطالعاتیرفاهی، 

تـوان بـه    هاي سیاسـتی مشـخص، شـد مـی     آنگاه که این صورت مسئله
کنیم کـه   تکرار می. هایی براي حل این مسائل مبادرت ورزید طراحی سیاست

  .کند هاي شفاف هموار می صورت مسئله شفاف، راه را براي تدوین سیاست

  )بانو(سراي زنان  فرهنگ
هـاي حکـومتی در    انگیزترین چـالش  هاي مربوط به زنان از بحث موضوع

هـاي   تـرین برداشـت   اي از بسـته  این چالش، دامنـه . جوامع سیاسی است
تـرین دیـدگاه جنسـیتی را در بـر      هاي اجرایی تا افراطی نظري و سیاست

هاي مربوط به زنان که در حیطـه   گیرد؛ بنابراین، تحلیل نظري موضوع می
تـرین   رد از اصـلی گیـ  شرح وظـایف سـازمان فرهنگـی هنـري قـرار مـی      

  .گذاري است هاي سیاست ضرورت
هـاي فرعـی و تکثـر موجـود در جمعیـت هـدف در        تنوع موضوع

هـاي بخشـی و جمعیـت هـدف را      موضوع کلی زن، ضـرورت تفکیـک  
توجهی به ایـن راهکـار فنـی،     از این رو، در صورت بی. کند دوچندان می

شـود کـه    مـی هاي فرهنگی در این زمینه به طرح کلیاتی منحصـر   فعالیت
گذاران  اي واقعی بین سیاست کارآیی خود را از دست داده است و رابطه

هـایی   حداکثر کارآمدي چنین فعالیـت . و مخاطبان به وجود نخواهد آورد
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خواهد ) در تولید و در مصرف(هایی از زنان  محدود و محصور به اقلیت
ــه. شــد ــت  ب ــن اقلی ــژه ای ــی  وی ــود م ــدگان نم ــی در تولیدکنن ــد گرای . یاب

صدا، زیبایی، اثـر  (تولیدکنندگانی که با استفاده از تخصص یا هنري ویژه 
گیرنـد و   فرهنگ را در یـد قـدرت خـود مـی    » بازار مصرف«...) هنري و
هـاي کـالن فرهنگـی و حتـی      سان عمالً مانعی در مقابـل سیاسـت   بدین

  .آورند وجود می فرهنگی به دموکراتیکهاي  سیاست
هاي مربـوط بـه    اي از تفکیک نها نمونهاي و ت نمونه 6جدول شماره 

تـوان بنـا بـه     هـا را مـی   موضوع زن است و بدیهی است که این تفکیـک 
  .مقتضیات، جرح و تعدیل کرد

  هاي موضوع زن تفکیک. 6جدول شماره 

موضوع 
  کلی

تفکیک بر 
اساس جمعیت 

  هدف
تفکیک بر اساس   تفکیک بخشی  تفکیک محتوایی

  جمعیت هدف

  زن

 عموم زنان
 کارمندزنان 

 زنان کارگر
 دار زنان خانه

 زنان بیکار
 زنان مجرد
 دختران جوان

دختران 
 خردسال

...  

فرهنگ روابط زن و 
شهر  مرد در کالن
 تهران

مسائل فرهنگی ویژه 
خانواده و زنان در 

 شهرها کالن
خانواده گذري، 

 ...هاي مجردي و خانه
 مدل لباس

فرهنگ جنسی، تابوها، 
هاي  ها و بحران کاستی

 خانوادگی
 گرایی تجمل

...  

بخش اقتصاد، 
 اشتغال زنان

بخش سالمت 
  )بهداشت روانی(

فرهنگ عمومی و 
 عرفی زنان

مشارکت در بهبود 
اخالق و فرهنگ 

  شهروندي
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گذار را در طرح مسائل فرهنگـی مربـوط بـه زنـان      جدول فوق، سیاست
تنوع جمعیت هدف و پیچیدگی موضـوع کـه در تفکیـک    . دهد یاري می

شود، ممکن است این اجازه را بـه   محتوایی و تفکیک بخشی مشاهده می
عنـوان   عمـوم زنـان را بـه    ،هـاي خـود   گذار ندهد که در سیاست سیاست

از سوي دیگر، تفکیک شرح وظایفی، . جمعیت هدف خود در نظر بگیرد
اجازه پرداختن به همه موارد فوق را به سازمانی همچون سازمان فرهنگی 

هایی  این شرح وظایف از سویی، اولویت. دهد تهران نمی هنري شهرداري
هاي سیاسـی فرهنگـی    ها یا نگرش گذار بر اساس سلیقه است که سیاست

ها وا  گذار را به ترجیح برخی حوزه شود، از سوي دیگر، سیاست قایل می
هـاي مختلـف را بیشـتر در     هاي متخذه هرچقدر تفکیک سیاست. دارد می

وانگهی، هم ارزیـابی  . شتري برخوردار خواهند بودنظر بگیرند از دقت بی
تر صـورت خواهـد گرفـت و هـم      ها دقیق نتایج حاصل از اتخاذ سیاست

یافته براي هـر سیاسـت    تر از آن منابع انسانی اختصاص منابع مالی و مهم
  .خاص، به دقت تعیین خواهد شد

از تفکیــک  2از تفکیــک جمعیتــی، بنــد  4بـا در نظــر گــرفتن بنــد  
از تفکیک بخشی، یکی از مسـائلی کـه احتمـاالً مـورد      2یی و بند محتوا

  .گیرد مسئله زیر است سراي بانو قرار می توجه مسئوالن فرهنگ
داري که روابط اجتماعی کـافی   هاي فرهنگی روانی زنان خانه آسیب

اش  هاي اساسی شهري که یکی از ویژگی ندارند چیست؟ آن هم در کالن
دار در ایـن زمینـه احسـاس     آیا زنـان خانـه  . کثرت روابط اجتماعی است

هاي  کنند؟ اگر چنین است چه باید کرد؟ آسیب ماندگی و کمبود می عقب
روانی فرهنگی ناشی از دوران طوالنی تجرد و بیکاري در زنـان بیکـار و   

هـاي ناشـی از آن، چـه     مجرد چیست؟ و براي حل آن یا کاهش آسـیب 
  اذ کرد؟توان اتخ هایی می ها و برنامه سیاست
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توان با در نظر گرفتن هریک از موارد  پرسش سیاستی دیگري که می
از تفکیک بخشی، به  2از تفکیک محتوایی و بند  6تفکیک جمعیتی، بند 
  :دست آورد چنین است

هاي فرهنگی روانی ناشی از فاصله فقـه   هاي روحی و آسیب چالش
کـاهش   و عرف در زمینه روابط زن و مرد چیست؟ و بـراي حـل آن یـا   

  توان اتخاذ کرد؟ هایی می ها و برنامه هاي ناشی از آن، چه سیاست آسیب
شایان یادآوري است که این پرسـش، براسـاس هریـک از بنـدهاي     

یابـد و در سیاسـت متخـذه     اي می مذکور در تفکیک جمعیتی، شکل ویژه
بـه بیـان دیگـر، پرسـش فـوق و      . آید هم بر این اساس تغییراتی پدید می

طور عـام و دربـاره همـه     توان به اذ شده بر اساس آن را نمیسیاست اتخ
  .زنان مطرح کرد

هـایی   گذاران را به سوي اتخـاذ سیاسـت   هایی سیاست چنین تفکیک
هـا را از کارهـاي    دهـد و آن  متناسب با نیازهاي واقعی جامعه سـوق مـی  

هاي موسیقی، گل  کالس(هاي تکراري  اي همچون برگزاري کالس کلیشه
کـه وظـایف   ) انـد  که البتـه در جـاي خـود ضـروري    ... یبافی وچینی، قال
شماري که در تهران وجود  هاي انتفاعی بی سراها را تا حد مؤسسه فرهنگ

ها را عمـالً در جهـت    دارد و حرکت آن دهد، بر حذر می دارند تقلیل می
ها در تـوانِ بخـش خصوصـی     که پرداختن به آن(هاي عینی موجود  خأل
  .دهد شکل می) نیست

  سراي علوم فرهنگ
سـراي   در بیانیه سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهـران دربـاره فرهنـگ   

رغم رشد ظاهري و فیزیکی واحدهاي آموزشی  علی... «: علوم آمده است
» تولیـد علـم  «و » گرایـی معنـوي   علم«رسمی در سطوح ابتدایی و عالی، 
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ــري ــه فراگی دانــش . هــاي ســطحی و آموزشــی داده اســت  جــایش را ب
وجـود آورنـده امکـان خلـق، اختـراع و       سرایی که بسترساز و بـه  نگفره

اکتشاف، خارج از معادالت مدارس و مؤسسـات عـالی آمـوزش دولتـی     
به نظر . »باشد، یکی از نیازهاي ضروري امروز و فرداي شهر تهران است

ــار  آیــد مطالــب فــوق، هــم حــل مســئله  مــی اي کــالن را در دســتور ک
دهـد و هـم سـازمان را بـه      زمان قرار مـی گذاري فرهنگی این سا سیاست
اش در حیطـه اتخـاذ    اي بسـیار فراتـر از شـرح وظـایف سـازمانی      عرصه

  .کشاند سیاست و انجام دادن وظیفه می
تـر   توان ساده گذاري در این زمینه را می بندي مسئله سیاست صورت
و » گرایـی معنـوي   علـم «در واحـدهاي آموزشـی،   : تر بیان کـرد  و صریح

چه باید کرد؟ پاسخی که در همین بیانیه آمده . رنگ است کم» متولید عل«
کنـد   هـا تعیـین مـی    گذار را در اتخاذ سیاسـت  و طبعاً خط مشی سیاست

ایـن  . »وجود آوردن امکان خلق، اختـراع و اکتشـاف   به«: عبارت است از
دهـد و دوم، مشـخص    پاسخ می» تولید علم«پاسخ، نخست تنها به بخش 

ها و همه  اگر همه زمینه. گردد هایی برمی به چه زمینه کند که این علم نمی
علوم مورد نظر باشد، آیا در حد و توان سازمان فرهنگی هنري هست یـا  

هاي علمی چنان با مفهوم فرهنگ، ربط  خیر؟ وانگهی، آیا همه این شاخه
ها در حیطه وظایف فرهنگـی هنـري شـهرداري     دارند که پرداختن به آن

کـه در  (ن رو، اگر قرار است چنین سیاستی اتخاذ شود تهران باشد؟ از ای
هاي خاصی از علـم   بهتر است شاخه) چند و چون آن سخن بسیار است

بـا توجـه بـه شـرح وظـایف      (برگزیده شود که نخست با مقوله فرهنگ 
ــري  ــی هن ــازمان فرهنگ ــم ) س ــد و دوم، و مه ــازگارتر باش ــر از آن،  س ت

نباید فراموش کنـیم کـه اصـطالح    البته . گرایی معنوي را ترویج دهد علم
شـود کـه    اي وسیع و البته مبهم را شـامل مـی   گستره» گرایی معنوي علم«
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اگر چنین . شرح و تفصیل و تدوین مبانی نظري آن بسیار ضروري است
ویژه آنان که خود از مطالعـات علمـی    به(گذاران و مدیران  نشود سیاست

هـاي مـبهم و    معلوم و عرصـه هـاي نـا   را به ورطـه ) اند اندك برده  اي بهره
هاي خـاص و   کشاند و در نهایت سلیقه اي می هاي گنگ و ناشناخته زمینه

گـذاران را حـاکم    هـاي شخصـی سیاسـت    فرهنگ فردي مدیران و تلقـی 
هاي بیهوده و اسراف منابع مـالی و   کند که خود از عوامل اصلی هزینه می

. شـتار نیسـت  انسانی است که شرح و بسط چگونگی آن، موضوع این نو
به هر حال، در صورتی که سازمان فرهنگی هنـري بخواهـد همچنـان در    
این عرصه فعال باشد و بر مشـکالت فـوق فـایق آیـد، بایـد در تـدوین       

و تعیین اهداف کلی و وظایف این ) ها سیاست(ها  حل راهمسائل و اتخاذ 
نخسـت، تـرویج معنویـت در    : هـاي ذیـل توجـه کنـد     سازمان به عرصـه 

هاي علمی با متمرکز شدن بر تـرویج   ي خاصی از علم و فعالیتها عرصه
گرایـی   هاي معنوي که ایـن خـود عبـارت کلـی علـم      روحیات و اندیشه

کنـد و دوم، مشـارکت در طـرح     معنوي را به ترویج معنویت محدود می
ها و مسائل مربوط به فرهنگ تولیـد علمـی و ایـن محـدودیت،      موضوع

اختـراع  (ئل تخصصی در حوزه تولید علمی سازمان را از پرداختن به مسا
گـذاري در ایـن دو عرصـه     بدیهی است سیاست. دارد باز می) و اکتشاف

هاي مفصل نظري و تحلیل کارشناسـانه ایـن دو مقولـه دارد     نیاز به بحث
  .که موضوع نوشتار حاضر نیست
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  تفکیک موضوع علم. 7جدول شماره 

موضوع 
  کلی

تفکیک 
  جمعیت هدف

تفکیک . 1
محتوایی 
  شاخه علمی

تفکیک . 2
محتوایی 

  گرایی علم

 تفکیک. 3
محتوایی 

  تولید

تفکیک . 4
محتوایی 

 اتموضوع
  مبتالبه

تفکیک بر 
اساس شرح 

  وظایف

  علوم

 استادان
 دانشجویان

 آموزان دانش
 پژوهشگران

به  مندان عالقه
هاي  فعالیت

  علمی

هاي  شاخه
مختلف 
 علمی،

 علوم پایه،
علوم 
  ...انسانی،

 شناسی طبیعت
 نجوم

 معارف دینی
...  

 اختراع،
ها آزمایش

علمی  ي
تکنولوژي و 

تولید 
  ...کاال،

روحیه 
ابتکار، 

ها،  روش
ارتباطات، 
خألهاي 

نظام 
آموزشی در 

هاي  زمینه
متناسب با 

اهداف 
سازمان 

فرهنگی ـ 
  ...هنري

ترویج 
معنویت در 

 علم،
در  مشارکت

موضوعات 
مربوط به 
فرهنگ 
تولید 
  ...علمی،

آید کـه   ، به نظر می7هاي متعدد در جدول شماره  بندي با توجه به تقسیم
گذار بیش از هر چیز باید به مقوله شرح وظایف و اهداف اصلی  سیاست

هـاي   خود در عرصه علوم توجه کند و آن را مبنایی براي انتخاب گزینـه 
بدون انجام . شود قرار دهد مشاهده می 4تا  1هاي  مختلفی که در تفکیک

گـذاري   دادن این امر و بـدون تحلیـل و تبیـین علمـی اهـداف سیاسـت      
هـاي   گـذاران بـه شـماري از فعالیـت     فرهنگی در حوزه علـوم، سیاسـت  

هـاي   حاصـل مشـغول خواهنـد شـد و سیاسـت      هدف و بـی  پراکنده، بی
گذرانی بیهـوده شـهروندان    فرهنگی را با فراهم کردن مقدمات براي وقت

از  2تـوان بنـد    ه موضوع جـدول فـوق، مـی   دربار. اشتباه خواهند گرفت
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از  1و بنـد   4از تفکیـک محتـوایی شـماره     1تفکیک شرح وظایف، بند 
از تفکیک جمعیتی را برگزید و به یک  3و بند  3تفکیک محتوایی شماره 

  :مسئله سیاستی نسبتاً شفاف رسید
آموزان که به ابتکارات علمی و  عوامل فرهنگی مؤثر بر روحیه دانش

شود چیست؟ و سازمان فرهنگی هنري شهرداري  اختراعات فنی منجر می
که متغیرهاي مستقل عمـل  (تواند بر این عوامل فرهنگی  تهران چگونه می

  بگذارد؟ تأثیر) اند عمومی
رات و اختراعات باید توجه کنیم که عوامل بسیاري در افزایش ابتکا

آثار مربوط به موضوع ابتکـارات، انباشـته از متغیرهـاي متنـوعی     . مؤثرند
اعم از علوم تجربـی یـا   (هاي مختلف علمی  ها و رشته است که به شاخه

امـا تأکیـد بـر عوامـل     ). ، ب1380اشـتریان،  (انـد   مربـوط ) علوم انسانی
از دیگـر   گـذاري فرهنگـی را   الذکر، عمل سیاست فرهنگی در مسئله فوق

ها جدا و توجه مـدیران فرهنگـی را صـرفاً بـه متغیرهـاي خـاص        حوزه
  .کند معطوف می

  گرا گرا و ذهنیت گرا، عینیت گذاري آرمان سیاست
براي نشان دادن خیاالت و اوهامی که گاه در ذهن مدیرانِ فرهنگی وجود 

ــه  ــت«دارد و از آن ب ــذاري سیاس ــی » گ ــام م ــت    ن ــروري اس ــد ض برن
گـذاري   گرا را از به اصـطالح سیاسـت   گرا و عینیت رمانگذاري آ سیاست
روشـن اسـت کـه چیـزي بـه نـام       . گرا تفکیک کنـیم  پرداز و توهم خیال

گذاري وجود ندارد  گرا در متون و ادبیات سیاست گذاري ذهنیت سیاست
اسـتفاده از ایـن   . گـذاري نیسـت   و اساساً چنین چیزي از نظر ما سیاست

پردازي چگونـه   بافی و خیال دهیم ذهنیت اصطالح از آن روست که نشان
در عین حال، در پی آن هستیم تا نشـان  . گیرد گذاري را می جاي سیاست
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پردازي نیست و نباید اوهام گنـگ را   گرایی، ضرورتاً خیال دهیم که آرمان
گـوییم کـه    از این رو، به تسامح مـی . گذاري آرمانی خلط کرد با سیاست

نخست، آن نـوع از  : قابل تشخیص استگذاري  گونه مختلف سیاست سه
اي  گذاري که با قصد پاسخگویی بـه بحـران، مشـکل یـا نقیصـه      سیاست
در چنین حالتی شرط اساسی، مشاهده و تجزیه و تحلیـل  . شود مطرح می

گـذاري   دوم، سیاست. االمکان عینی مشکل یا معضل اجتماعی است حتی
گذار براي  سیاست براي تحقق یک آرمان است که در این حالت در واقع

اي راهبردي تهیـه و تـدارك    یابی به هدفی آرمانی یا ارزشی، برنامه دست
گذار به دنبال امـري ذهنـی و گـاه خیـالی      در نوع سوم، سیاست. بیند می

در واقـع ایـن   . هـاي عینـی   است که نه آرمانی است و نه مبتنـی بـر داده  
ــوع  نامناســب ــرین ن ــرا  ؛اســت» گــذاري سیاســت«ت ــت، در ایــن حزی ال
گذار بر اساس ذهنیات مبهم و غیـر دقیـق و آرزوهـاي گنـگ و      سیاست
در ایـن نـوع   . کنـد  اند عمل می هاي تقلیدي که کامالً فهمیده نشده اندیشه
ها ناشناخته و ناقص، منافع به  ها غیر دقیق و روش هدف ،گذاري سیاست

گذاري سایه افکنده و جامعه و نیازهـاي   صورت پنهان بر فضاي سیاست
ــده اســت آ ــناخته نش ــی . ن ش ــین فضــایی روزمرگــی و ب ــی  در چن نظم

گذاري حاکم است و حوادث، عنان اختیار  آوري بر عرصه سیاست سرسام
گذار را در عرصه سیال و پرتالطم رخدادها در اختیار دارد و وي  سیاست

  .برد را به هر سو که اندك نسیمی بیاید می

  گذاري فرهنگی معطوف به هدف و آرمان سیاست
  )گرا گذاري هدف سیاست(

. شود گذاري معطوف به آرمان، براي تحقق اهداف کلی انجام می سیاست
دهـد و بنـا    اندازها و اهداف کالن را مد نظر قرار می گذار، چشم سیاست
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جاسـت کـه معمـوالً     دارد که بـه آن اهـداف نایـل شـود؛ امـا مشـکل آن      
کنند  اکتفا و تصور میهاي کلی  گیران عرصه فرهنگ به بیان آرمان تصمیم

ــان ــه آن آرم ــه    ک ــه خــودي خــود سیاســت هســتند، در حــالی ک ــا ب ه
تـر بـراي رسـیدن بـه      هاي عینـی  مشی گذاري مشخص کردن خط سیاست

یابی بـه آن اهـداف و سـاز و     سؤال اصلی، چگونگی دست. اهداف است
گذاري  مثالً اگر هدف کلی دستگاه سیاست. کارهاي مناسب این کار است

یـابی بـه آن،    هـاي دسـت   باشد، یکی از راه به امنیت اجتماعی  یابی دست
بـا عنایـت بـه اینکـه امنیـت، هـدف       . هاسـت  تأمین امنیت جـانی انسـان  

گذار و امنیت اجتماعی، سیاست کالن است، سیاست متخذه براي  سیاست
توانـد یکـی از    نایل شدن به این هدف بسته بـه شـرایط مـورد نظـر مـی     

  :هاي ذیل باشد اقدام
n افزایش نیروهاي انتظامی براي تأمین امنیت جانی شهروندان؛  
n افزایش اقدامات تأمینی و حفاظتی براي حمایت از شهروندان؛  
n وکنندگان مواد مخدر در سطح شهرها  مبارزه با توزیع...  

ریـزي خـرد دولتـی در     تواننـد موضـوع برنامـه    هـا مـی   این سیاست
جـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، در      بـا تو . هاي مورد نظر قرار گیرند زمینه
گـذاري   در سیاسـت . گیریم هاي بعدي مجدداً این مبحث را پی می بخش

گیران درك نظـري خـود را از جهـان،     فرهنگی معطوف به آرمان، تصمیم
گذاري  از این دیدگاه، سیاست. دهند انسان، جامعه و فرهنگ مبنا قرار می

سه شهري و ساختارها و هند. شناسانه است در واقع مبتنی بر درکی هستی
اي سلسـله مراتبـی از نظمـی     سازوکارهاي سیاسـت فرهنگـی بـه گونـه    

شناسـانه ممکـن اسـت     ایـن نظـم هسـتی   . کننـد  شناسانه پیروي می هستی
بینـی و عمـل    باشـد کـه سرچشـمه جهـان    ... مذهبی، فلسفی، عرفـانی و 

شـود پایـه    بینی مطـرح مـی   باید و نبایدهایی که در جهان. اجتماعی است
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هاي فرهنگی که پایـه   نظریه. گیرد گذاري فرهنگی قرار می هداف سیاستا
گیرند ضرورتاً از فهم عینی جامعه  هاي فرهنگی قرار می و اساس سیاست

گیرند، بلکـه محصـول درك و فهـم     یا از منطقی استقرایی سرچشمه نمی
سـان،   بـدین . جایگاه انسان در هسـتی و وظـایف مترتـب بـر او هسـتند     

ــذاري سیاســت ــم   فرهنگــی هــدف گ ــرا، در عمــل دســتوري و در فه گ
هندسه فرهنگ شهري از هندسـه قـدرت سیاسـی پیـروي     . گراست نخبه
هـایی چـون    فرهنگ، بازتاب قدرت سیاسی است کـه بـر مقولـه   . کند می

ها و حتی اوقات فراغـت،   بخشی، خرده فرهنگ مشارکت فرهنگی، هویت
مـور را بـر اسـاس نظـم     گذارد و همه ایـن ا  می تأثیرخالقیت و مانند آن 

. دهـد  قرار مـی  تأثیربرد و تحت  شناسانه قدرت سیاسی به پیش می هستی
یابـد و در عمـلِ    در چنین شرایطی مشارکت فرهنگی ماهیتی منفعالنه می

هــاي ویــژه، تبلیغــات  هــاي خــاص، پــرورش گــذاري، آمــوزش سیاسـت 
گـر  بخشی نیز چیـزي نیسـت م   هویت. یابد اولویت می... سازانه و همگون

الـذکر برآمـده    شناسانه فوق وصل شدن به اصل انسانی که از درك هستی
تکثر هویتی و تفکیک خود از دیگري نیز بـر همـان مبنـا صـورت     . است
  .شود ها همه در وحدتی نمادین متجلی می گیرد و کثرت می

تـوان گفـت کـه     شـود مـی   درباره آنچه به بخش حاضر مربوط مـی 
اساس کار خود را نه مشکالت و مسائل  گرا، گذار فرهنگی آرمان سیاست

هـاي   خاص فرهنگی، بلکه تبیـین و تحلیـل اهـداف و بازشناسـی ارزش    
دهـد، آنگـاه بـر مبنـاي آن اهـداف دسـت بـه         فرهنگی خاص قـرار مـی  

گـذاري حتـی    چنین سیاست. زند ریزي می گذاري و سپس برنامه سیاست
ــه تحلیــل معضــالت و تــدوین مســائل و صــورت  ه بنــدي مســئل اگــر ب

هـا و   گذاري مبادرت ورزد، ایـن مسـائل را بـا توجـه بـه ارزش      سیاست
کند که بـر سـر راه آن    کند؛ یعنی به مشکالتی توجه می ها طرح می آرمان
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شـود؛   معضالت نیز از چنین دیدگاهی نگریسـته مـی  . ها قرار دارند آرمان
بینـی، معضـل    شود که بر اساس جهان خوانده می» معضل«اي  یعنی پدیده

  .شود تلقی
شاید نتوان هیچ سیاست فرهنگی را یافت که مبتنی بر اهداف کلـی  

هــاي فرهنگـی لیبــرال   حتــی در سیاسـت . هـاي ارزشــی نباشـد   و آرمـان 
شود ـ هرچند گاه   دیده می  هاي ویژه هاي قرن بیست و یکم، ارزش دولت

هـا و   هاي سیاسی را زیر رنگ و لعاب غلیظی از آرمان منافع خاص، نظام
هاي دولت ایـاالت متحـده بـا     بسیاري از سیاست. کنند پنهان میها  ارزش
گرایانه آمریکا در جهان  و نقش منجی دموکراسیهایی چون آزادي،  ارزش

ــی ــه م ــود توجی ــی. ش ــن رو، نم ــث   از ای ــی از حی ــدي دقیق ــوان مرزبن ت
ها قایل شد و بهتر آن اسـت کـه گفتـه     گذاري ارزشی بین دولت سیاست

گـذاري معطـوف بـه     جـات مختلـف، سیاسـت   ها بـه در  شود همه دولت
هـاي رسـماً    کننـد هرچنـد دولـت    ها و اهداف آرمانی را اعمال می ارزش

  .دارند ها در این راه گام برمی ایدئولوژیک، بیش از دیگر دولت
گذاري فرهنگـی مبتنـی بـر اهـداف      یکی از مراحل مهم در سیاست

توان  چگونه می. هاي سیاستی است ها به سرفصل ارزشی، تبدیل آن ارزش
هاي عملی مطرح کـرد؟ چگونـه    مشی هاي آرمانی را در قالب خط ارزش
هایی سیاستی براي دسترسی به اهداف آرمانی، همچون  مشی توان خط می

ها، اصالح اخالق و فرهنگ عمـومی، ایجـاد روحیـه     رشد و تعالی انسان
طریـق  تـوان از   ها تدوین کرد؟ آیـا مـی   در انسان  تعاون و ایجاد خالقیت

  سازوکارهاي عینی و کمی به آن اهداف دست یافت؟
واقعیـات  «هاي عمـومی بـر اسـاس     معموالً بخش مهمی از سیاست

شود؛ البتـه ایـن مبنـاي کمـی خـود       هایی کمی اجرا می و با روش» عینی
از ایـن رو، ایجـاد ربـط    . شـود  ضرورتاً به تحقق اهداف کیفی منجر نمـی 
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هاي کلـی، کیفـی و کـالن از     ی با ارزشمنطقی بین ابزارهاي کمی و عین
. هاسـت  گرا و معطوف به ارزش گذاري هدف ترین مراحلِ سیاست اساسی

ها شـاید بتوانـد    بندي مسائل فرهنگی معطوف به ارزش تدوین و صورت
هـایی را بـه    ها و سیاسـت  حل راهتا حدود معینی این ربط را ایجاد کند و 

بـراي مثـال در مقولـه    . ند دهـد ها را پیو ها و کیفیت دست دهد که کمیت
ــالی انســان  ــی  رشــد و تع ــوعی را م ــا، مســائل و معضــالت متن ــوان  ه ت

گیـرد کـه گـاه از     می اي را در بر بندي کرد که دامنه بسیار گسترده صورت
توان به مـوارد   از آن جمله می. شود هاي فرهنگی خارج می حیطه سیاست
  :ذیل اشاره کرد

م معضلی بـراي رشـد و تعـالی    نبود اوقات فراغت و تفریحات سال
  .شهروندان است

اي اسـت کـه مـانع از     نداشتن درآمد کافی و نـاتوانی مـالی، مسـئله   
هاي فرهنگـی و رسـیدن بـه     پرداختن شهروندان به خودسازي و آموزش

  .شود تعالی می
جـویی از طریـق برخـی وسـایل      طلبی و منفعـت  رواج فرهنگ لذت

و پارسایی و پرهیزگاري را که ارتباط جمعی، مشکلی است که کفّ نفس 
سـان فرهنـگ عمـومی بـه      کنـد و بـدین   ارزشی متعالی است، تهدید مـی 

  .گراید انحطاط می
هـا تـا حـدودي از ابهـام و      بندي مسائل معطوف بـه ارزش  صورت

. کنـد  گـذاري ارزشـی جلـوگیري مـی     هاي معمول در سیاسـت  گویی کلی
گـذاران را بـه    ستها سیا درست بر عکس، ذهنی بودنِ بسیاري از ارزش

گرایـی، آن هـم در عرصـه     ذهنـی  ؛ زیـرا کند خطاهاي زیادي رهنمون می
چـه بسـیارند مـدیران و    . گویی، گنگی و ابهـام اسـت   فرهنگ، عامل کلی

ها مبنـاي   گیرانی که تصورات کلی، مبهم و ذهنی خود را از ارزش تصمیم
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هـا را سیاسـت تلقـی     دهنـد و حتـی آن ارزش   گذاري قـرار مـی   سیاست
رشد و تعالی «، »ها در جامعه گسترش ارزش«مثالً عباراتی چون . کنند یم

  .پندارند را سیاست می... و» ها انسان
به معنی (هاي متفاوتی از سیاست  شویم که برداشت مجدداً متذکر می

در یک برداشت، سیاست عبارت است از اهداف . وجود دارد) اداره امور
تواند مبناي عمل قرار گیـرد مگـر    نمیاین برداشت . کالنِ دستگاه اجرایی

. اي از اهداف عینی و مشخص خُرد شود آنکه شفافیت یابد و به مجموعه
تري عملیـاتی   در صورتی که نتوان چنین اهدافی را در قالب مقاصد عینی

  .کرد، دسترسی به چنین اهدافی ناممکن خواهد بود
ماسـت ـ   برداشت دیگر از سیاست ـ که در این نوشتار مـورد نظـر    

گیري واضح براي حل  یک جهت/ عملی و حل راهعبارت است از تدوین 
 حـل  راهایـن  . یابی به هـدفی ویـژه   مشکل خاص اجتماعی یا براي دست

چنـین  . هاي اجرایی باشد ریزي دستگاه تواند مبنایی براي برنامه عملی می
برداشتی ضرورتاً موجب توجه به مسائل و مشکالت خاص و تحلیـل و  

یابی و شناسـایی علـل و عوامـل بـه      تحلیل، ریشه. شود ها می ی آنارزیاب
یابـد و   وجودآورنده مشـکل فرهنگـی در تـدوین سیاسـت، بازتـاب مـی      

سان،  بدین. شود متغیرهاي مشخصی تحت عنوان سیاست، سامان داده می
هایی کـه در جوامـع    اي و تکرار مکررات یا تکرار فعالیت کارهاي کلیشه
، کافی نخواهد بود و اتخاذ سیاسـت، مسـتلزم توجـه    شود دیگر انجام می

شود که مسـئله را   ویژه به زمینه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاصی می
  .وجود آورده است به

هاي گوناگون از سیاست، معضالت فراوانی  تفکیک نکردن برداشت
نخستین مشکل این است که . آورد گذاري فراهم می براي دستگاه سیاست

کننـد و   ان، اهداف آرمانی خود را در قالب جمالتی بیان میگذار سیاست
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یـابی بـه    دسـت «پندارنـد؛ مـثالً    می) به معناي برنامه عمل(آن را سیاست 
ایجـاد زمینـه مسـاعد بـراي ارتقـاي فرهنـگ       «یـا  » کمال مطلوب انسانی

، »گرایــی تقویــت قــانون«، »حصــول بــه توســعه فرهنگــی«، »شــهروندي
ــروز بحــران« ــأثیرات منفــی «و » هــاي فرهنگــی جلــوگیري از ب تقلیــل ت

گذاري در این حد عقیم است و بهتـر آن   سیاست ...و» هاي فراملی هویت
ــده شــود اســت کــه هــدف ، مبنــاي »گــذاري هــدف«ایــن . گــذاري نامی

شـود و ایـن    هاي متفاوت و تفسیرهاي متضاد مدیران اجرایی می برداشت
گ مشـترکی نیـز   یابـد کـه مـدیران، فرهنـ     امر هنگامی شدت بیشتري می

فهمنـد و آنچـه تجربـه     نداشته باشند؛ زیرا هریک بـه فراخـور آنچـه مـی    
هایی چون کمال مطلوب انسـانی و توسـعه فرهنگـی     اند، به موضوع کرده
اند که بسـیاري از اعمـال را    چنان کالن وانگهی، این اهداف آن. نگرند می
ایـی معمـوالً   از ایـن رو، مـدیران اجر  . ها تفسیر کـرد  توان در قالب آن می

ها را در راسـتاي عملیـاتی    گزینند و آن تر را بر می اعمال تکراري و ساده
  .کنند فوق قلمداد می» هاي سیاست«نمودن 

با توجه به اینکه عرصـه عمـل بسـیار وسـیع و مـبهم اسـت اتخـاذ        
هـا و تـداخل    کـاري  گذاري، زمینه دوباره به جاي سیاست» گذاري هدف«

ویژه در حوزه فرهنگ  این امر به. آورد راهم میها را ف وظایف و مسئولیت
مفهوم فرهنگ سیال است و این سـیال بـودن    زیرایابد،  نمود بیشتري می

  .کند گویی و ابهام را مضاعف می کلی

  گذاري فرهنگی معطوف به مسئله سیاست
گیرد، یا به تعبیر دیگر  گذاران قرار می موضوعی که در دستور کار سیاست

از . گذاري، پیش از این مورد بررسی قرار گرفـت  ستصورت مسئله سیا
. کنیم گذاري را بررسی می این رو، در اینجا ابعاد دیگري از مسئله سیاست
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ــدوین سیاســت از مهــم  ــین حــال مشــکل  فــن ت ــرین و در ع ــرین و  ت ت
مـردان بـا آن    ترین اموري است که هم پژوهشگران و هم دولت ناشناخته
گـذاري فرهنگـی بـیش از دیگـر      ر سیاسـت ویـژه د  این امر بـه . اند مواجه
هـا و   صـورتی ناخودآگـاه آرمـان    معموالً به زیراآید؛  ها به چشم می حوزه

شوند و همین امر نخستین گام در ایجاد ابهام  تلقی می» سیاست«اهداف، 
  .گذاري فرهنگی است در امر سیاست
گذاري فرهنگـی، بـه دلیـل گسـتردگی مقولـه فرهنـگ، در        سیاست

اگر حوزه عملیـات مـدیر کـامالً مشـخص     . ابهام قرار داردمعرض خطر 
شاید تدوین مسائل و معضالت مربوط ) سازي مثالً مدیر حوزه راه(باشد 

نیازهاي جمعیتی و ترافیکـی  . به آن حوزه براي وي چندان مشکل نباشد
هاي شفاف اقتصادي، وجود امکانـات و منـابع    ، نیازها و ضرورت»عینی«

سـازي، کـار    مه زمینه عینی حوزه مورد نظر، یعنی راهتر از ه عینی و مهم
همـه  . کند هاي مربوط تسهیل می ها و برنامه مدیر را براي تدوین سیاست

توانـد بـا ضـریب     گـذار مـی   این امور مربوط به عینیات است و سیاسـت 
ها را شناسایی  اطمینان باالیی همه اهداف و امکانات و نیازها و ضرورت

را توأم با اهداف کمی و مشخص تدوین کند و بـه  هایی عینی  و سیاست
گـذاري   اما همه این امور هنگـامی کـه پـاي سیاسـت    . مرحله اجرا گذارد

دهند و کامالً ذهنـی و نـاملموس    فرهنگی در میان باشد تغییر ماهیت می
انـد و هـم    اي، هم نیازها ذهنـی و قابـل مناقشـه    در چنین حیطه. شود می

پـذیر   ارآمدي منـابع فرهنگـی و مـدیران امکـان    ارزیابی دقیقی از میزان ک
پـس بـراي فـایق آمـدن بـر ایـن مشـکل و عینـی کـردن عمــل          . نیسـت 
  گذاري فرهنگی چه باید کرد؟ سیاست

گـذاري فرهنگـی    شـود، سیاسـت   هایی که پیشنهاد می یکی از روش
گذار به  در این روش، سیاست. معطوف به مشکالت و مسائل عینی است
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پـردازد؛ مـثالً افـزایش     یـق مشـکلی فرهنگـی مـی    شناسایی و تعریـف دق 
اي شـهر تهـران، کمبـود     هاي حاشـیه  بزهکاري در بین نوجوانان در محله

کتاب، کتابخانه یا سالن قرائت براي جوانان بـه نسـبت جمعیـت آنـان و     
گذاري بـا بیـان مشـکلی     بنابراین، اساس کارِ سیاست. اموري از این قبیل

تر،  به بیان دقیق. ها و اهداف کلی نه آرمانعینی یا بحرانی اجتماعی است 
ها در ارتباط با مشکل خاص فرهنگی و تحدید حدود آن  اهداف و آرمان

  .شود تعریف می
یابی  گذاري معطوف به مسئله، از مشاهده، تحلیل و علت در سیاست

هـایی   کنند و سپس بـه اتخـاذ سیاسـت    مشکل یا معضلی عینی شروع می
حسن این روش آن اسـت کـه نخسـت،    . دازندپر براي حل آن مشکل می

شـود؛ دوم، از اخـتالط    گذار دچار پراکندگی فکـر و ابهـام نمـی    سیاست
کند؛ سوم، محدوده متغیرهایی را کـه بایـد    ها پرهیز می اهداف و سیاست

هـا بـا    بـه انطبـاق سیاسـت    ،کند و چهارم کاري شوند مشخص می دست
  .یابد اهداف با سهولت بیشتري دست می

  گذاري معطوف به مسئله سنجی در سیاستنیاز
گذاري معطوف به مسئله  ساز سیاست ترین ابزارهایی که زمینه یکی از مهم
نیازسـنجی بـر مبنـاي واقعیـات     . گیرد، نیازسنجی فرهنگی اسـت  قرار می

. شـود  ها انجام مـی  ها و حساسیت موجود، دردها و آالم عینی و ضرورت
گـرفتن از واقعیـات     رایـی و فاصـله  گ گـذار را از ذهنـی   این امر، سیاست

شرح مختصري که . هاي مختلفی دارد نیازسنجی، اقسام و گونه. رهاند می
آیـد مـا را در شـناخت هرچـه بیشـتر نیازسـنجی و تفکیـک         در ذیل می

گرایانـه   گرایانه یا منفعـت  نیازسنجی معطوف به مسئله از نیازسنجی آرمان
  .دهد یاري می
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  نیازسنجی کمی ـ الف

... ها بـر مبنـاي متغیرهـایی چـون جمعیـت، درآمـد و       گونه نیازسنجی این
گذار معموالً نیازهـاي عینـی و فیزیکـی را بـه      سیاست. گیرند صورت می

کند و مثالً نتیجه  تناسب نرخ رشد جمعیت، درآمد و مانند آن محاسبه می
گیرد که به نسبت جمعیت موجود چه تعداد سالن سینما یا خدمات و  می
متغیرهاي بنیانی ایـن نیازسـنجی،   . هاي فرهنگی دیگر مورد نیاز استکاال

شوند، اما  یعنی جمعیت و درآمد معموالً بر مبانی نظري خاصی بنیان نمی
بدیهی است که متغیرهاي ثانوي، یعنی خدمات و کاالهاي فرهنگی مبانی 

تـوان   هـاي کمـی را، هـم مـی     نیازسـنجی . نظري خـاص خـود را دارنـد   
هـاي کـالن    ی و در مقیاس ملی و با در نظر گرفتن شاخصصورتی کل به
انجـام داد و هـم   ...) کل جمیعت، درآمد سرانه، تولید ناخالصـی ملـی و  (

توصیفی مأموران  ـ هاي تحقیقی براساس مطالعات محدود و اخذ گزارش
هـاي خاصـی مبنـاي     چنین نیازسـنجی . نهادهاي عمومی از مناطق خاص

دهد که در بسـیاري از مـوارد در    را تشکیل میهاي استقرایی  ریزي برنامه
شود و در واقع ماهیت استقرایی و کمی این  هاي اجرایی انجام می دستگاه

اي سوق  ریزي بودجه ریزي را به سوي نوعی نظام برنامه نیازسنجی، برنامه
ــی ــد م ــت  . ده ــامی، سیاس ــین نظ ــه    در چن ــی از وظیف ــذاران فرهنگ گ

دهنـدگان   گیرند و بـه تخصـیص   یگذاري هنجاري خود فاصله م سیاست
  .شوند بودجه و امکانات تبدیل می

شـود، بیشـتر تخصـیص     ریزي در ایران انجام مـی  آنچه به نام برنامه
هاي دولتی و پرسـنل   هاي نگهداري سازمان بودجه جاري کشور و هزینه

هایی است که بتـوان بـر اسـاس آن     باشد و کمتر تدوین سیاست ها می آن
دهـی جـدي    در نتیجه دولت، در جهت. ملیاتی پرداختریزي ع به برنامه

روابط اجتمـاعی و تغییـر ماهیـت جامعـه در اداره خـویش و کاربسـت       
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  .کند توان جلوه می اقتدار اداري، کم
 ــ  اي هـاي بودجـه   گـاه سـازمان   بـه  هاي گـاه  بینی سان، در پیش بدین

و اي در مورد بخش فرهنگ، معموالً مالك و معیارهـاي جمعیتـی    برنامه
گیرد؛ یعنی نیازهاي جمعیتـی بـراي مصـرف کاالهـاي      کمی مبنا قرار می
خلط مبحـث  . شود، اما این نیازسنجی محتوایی نیست موجود ارزیابی می

  .مهم اینجاست که نیازهاي فرهنگی صرفاً نیازهاي کمی نیست
تواند  یابی به اهداف کیفی می هاي کمی در دست گیري ضعف جهت
رو، پـرداختن   از این. محور باشد گذاري مسئله ستهاي سیا یکی از چالش

البته این سخن به این معنـا نیسـت کـه    . نماید به آن در اینجا ضروري می
مدون نشدن . گذاري کمی است محور همان سیاست گذاري مسئله سیاست

گـویی، ابهـام و    صورت مسائل و معضـالت فرهنگـی راه را بـراي کلـی    
ریـزي معمـوالً    از طرفی برنامـه . کند یگذاران هموار م سرگردانی سیاست

گـذار بـر حـوزه    تأثیرمعطوف به کمیات است، در حـالی کـه متغیرهـاي    
هاي واال، ضرورتاً به متغیرهاي کمـی محـدود نیسـتند و     فرهنگ و آرمان

هاي کمی بر کیفیـت   شاخص تأثیر. شوند متغیرهاي کیفی را نیز شامل می
ي نـدارد و حلقـه واسـط    تأثیرفرهنگ بسیار کند است و گاه اساساً هیچ 

ایـن حلقـه واسـط را    . شـود  کمیات و کیفیات معموالً ندیـده گرفتـه مـی   
  .گذاري پردازش کرد توان در بیان و تحلیل مسئله سیاست می

مثال زیر که از بررسی میزان تحقق اهـداف فرهنگـی برنامـه اول و    
ما اي عینی از موضوع بحث  دوم توسعه کشور به دست آمده است، نمونه

  .دهد را نشان می
که شـامل مـواردي   (یابی به اهداف کیفی  در برنامه اول، براي دست
هاي واال، ارتقاي حسن احترام بـه قـانون و    چون پرورش انسان با ارزش

این اهـداف کمـی   . بینی شد اهداف کمی پیش) شد می... حقوق انسانی و
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ارات کتـاب،  شامل احداث کتابخانه، تئاتر، مجتمع سینمایی، افزایش انتشـ 
بینی  فرض منطقی این بود که با تحقق اهداف کمی پیش«. شد می... نوار و

سـید احمـد   (» شده در برنامه، اهداف کیفـی نیـز تحقـق خواهـد یافـت     
پیشی گرفتن از اهداف «، اما تحقق و اهداف کمی و حتی )1387حسینی، 

. ی نبودهاي متعال یابی به اهداف کیفی و آرمان به معنی دست» کمی برنامه
شناسی دانست کـه از   علت این امر را باید مشکل اساسی در حیطه روش

مثـال فـوق بـه خـوبی،     ). همـان (گیرد  ابهام در مفهوم فرهنگ نشئت می
گذاري معطوف بـه اهـداف کـالن را     مشکالت موجود بر سر راه سیاست

دهد که مشکل اساسی، در  در عین حال، این مثال نشان می. دهد نشان می
  .گذاري فرهنگی بوده است نبودن تعریف مسئله یا مسائل سیاستدقیق 
دسته اول . گیرند شده از فرهنگ در سه طبقه جاي می تعاریف ارائه«

هاي  ها، هنجارها و مطلوب تعاریفی هستند که معطوف به رفتارها، ارزش
هاي  هاي فرهنگ متوجه فعالیت سومین دسته از تعریف... اجتماعی هستند
با نگاهی ... ها و خدمات فرهنگی است لید و مصرف کل آنفرهنگی و تو

هاي کالن برنامـه اول و دوم در   دوباره و دقیق به اهداف کیفی و سیاست
یابیم که در تعیین این اهداف، مفهومی کالن و وسیع از فرهنگ مـورد   می

شناسان و  مفهومی از فرهنگ که غالباً مورد استفاده جامعه. نظر بوده است
هـاي اجرایـی    ، در حالی که اهداف کمی و سیاسـت ...اسان استشن مردم

بخش فرهنگ در برنامه اول و دوم در قالب مفهومی خـاص از فرهنـگ   
  ).همان(» قرار دارند

  نیازسنجی سازمانی ـ کمی ـ ب

هـاي   ساالري هاي دیوان ترین نیازسنجی هاي سازمانی از معمول نیازسنجی
هـاي سـازمانی و    ف و شـاخص عمومی است که بر اساس اهداف، وظای
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هـا توجـه    شرح وظایف سازمان. شود ابزارهاي ویژه هر سازمان انجام می
مسـائل و  . کند هاي خاصی از جامعه جلب و هدایت می ها را به حوزه آن

شود و معموالً  معضالت اجتماعی از دریچه وظایف سازمانی نگریسته می
است به قصـد ایجـاد   متغیرهاي خاصی نیز که براي سازمان شناخته شده 

شـود   کـاري مـی   گیـرد و دسـت   تغییرات اجتماعی مورد توجه قـرار مـی  
  ).128-125: 1364آلیسن، (

ابــزار ســازمانی وزارت اقتصــاد و دارایــی بــراي » هــا ســبد قیمــت«
هـاي منتشـر شـده و تعـداد      شمارگان کتاب. گیري نرخ تورم است اندازه
ن رشد فرهنگی را انـدازه  هاي جدید یکی از ابزارهایی است که با آ کتاب
هـا و وظـایف سـازمانی،     ثبات اداري و تداوم زمانی مسـئولیت . گیرند می

ــوعی رکــود و انجمــاد در نیازســنجی . آورد هــاي ســازمانی پدیــد مــی  ن
هــا، بـه ابزارهــا، متغیرهــا و   ســاالران و بدنــه کارشناسـی ســازمان  دیـوان 
شـرایط و   تدریج تـوان تطبیـق بـا    گیرند و به هاي خاصی خو می شاخص

. دهنـد  دهند که در عرصه اجتماعی رخ می مسائل جدیدي را از دست می
گیرد و نوآوري در  هایی به کندي صورت می ایجاد تغییر در چنین سازمان

هاي سازمانی گاه بر اسـاس   وانگهی، نیازسنجی. ها بسیار محدود است آن
و حفظ یـا   هاي سازمانی ها و مقام ساالران و توجیه مسئولیت منافع دیوان

  .گیرد ها صورت می ارتقاي موقعیت شغلی آن
ویژه متمرکز شدن بر مسائل  یابی و به ها وظیفه مسئله در این سازمان

اساساً مسائل و معضالت و تحوالت جدید . شود جدید، نادیده گرفته می
هـاي   شود و بخـش  شده بررسی و ارزیابی نمی اجتماعی به شکلی نهادینه

ها در نظـر گرفتـه نشـده و     ري براي پرداختن به آنساال خاصی در دیوان
  .یابی و نیازسنجی اندك یا هیچ است هزینه پژوهش براي مسئله

گـذاري   آن مچرزاك در کتاب خود که به روش تحلیـل در سیاسـت  
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عمومی اختصاص دارد، درباره ابزارهاي سازمانی و مسائل اجتمـاعی بـه   
ن مثال که کسی که چکش وي با ذکر ای. اي مشابه بحث کرده است گونه

پندارد، در صدد بیان این امر است که  در اختیار دارد همه چیز را میخ می
نگري دارند و مسـائل اجتمـاعی    بعدي هاي عمومی گرایش به تک سازمان

نکتـه  ). Majchrzak, 1984(فهمنـد   را با توجه به ابزارهاي خاص خود مـی 
وظایف و ابزارهاي ویژه  ها، ظریف و مورد تأکید ما این است که سازمان

 تـأثیر گـذاران از امـور نیـز     سـاالران و سیاسـت   ها بر فرایند فهم دیوان آن
  .کنند هاي خاص از مسائل رهنمون می گذارند و آنان را به تلقی می

سـاالري   دیـوان  زیرانیازسنجی سازمانی ماهیتاً غیردموکراتیک است، 
ی را بـه عرصـه   هـاي آن، راه ورود نیازهـاي عمـوم    سازمانی و تخصـص 

هنگـامی کـه تنهـا برخـی متخصصـان      . کند هاي دولتی محدود می تصمیم
هـا و   تـوان منـافع، خواسـته    توانند برخی امور را بفهمنـد چگونـه مـی    می

مطالبــات عمــومی را نماینــدگی کــرد؟ ایــن پرســش، محــور مجــادالت 
هـاي روزمـره و    فعالیـت . دهـد  تکنوکراسی و دموکراسی را تشـکیل مـی  

ها و انجام دادن برخی امور بر اساس وظیفـه، عـادت یـا     مانتکراري ساز
ها را از نیازهاي واقعی و حتی اهداف  رسوم اداري موجود، گاه به کلی آن

  .کند ها دور می اصلی فعالیت

  مدار نیازسنجی مشتري ـ ج

مدار که در تقابل با نیازسنجی سازمانی است، اصـل   در نیازسنجی مشتري
االمکـان از   دهنـد و حتـی   را بر نیازها و رفتارهاي جمعیت هدف قرار می

. کننـد  گیـران بـر جامعـه خـودداري مـی      تحمیل آمال و آرزوهاي تصمیم
نمایانگر ایـن نکتـه مهـم نیـز هسـت کـه مالحظـات        »  مشتري«اصطالح 

گیران و جامعه  د و زیان مالی ممکن است بر رابطه تصمیماقتصادي و سو
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مـردان قـدرتی در    گیران و دولت ویژه در نظامی که تصمیم حاکم شود، به
رتبه اداري دارند و قدرت اصـلی در دسـت صـاحبان     حد کارمندان عالی

مـداري ممکـن اسـت     نیازسنجی فرهنگی بر اساس مشتري. سرمایه است
سـان راه   شدن عرصـه فرهنـگ شـود و بـدین    ابزار سوداگراي و تجاري 

زدگی را در عرصه فرهنگ و محصوالت و  پسندي و عوام گرایش به عوام
  .خدمات فرهنگی هموار کند

هاي مربوط به رشـته   مداري با جزئیات بیشتر در بحث مقوله مشتري
در اینجـا فقـط بـه    . مدیریت مطرح شده که موضوع کتاب حاضر نیسـت 

ویـژه در کشـورهاي    کنیم که تحوالت مدیریتی به یبیان این نکته بسنده م
پیشرفته صنعتی با این تمایل صورت گرفته که نظام مـدیریت عمـومی را   
به سوي رفع نیاز مشتریان و سرعت بخشیدن به عمل ارائه خـدمات بـه   

حد نیز پیش رفته است کـه مشـتري یـا      این امر تا بدین. آنان سوق دهد
  .شود داري نیز مشارکت داده میارباب رجوع در فرایند امور ا

  شناسی روز نیازسنجی بر اساس جهان ـ د

بررسی تحوالت فرهنگی جهان در حال دگرگونی و اطالع از آنچـه روز  
شناختی فرهنگـی    پیوندد و تحلیل جامعه به روز به جریان فرهنگ بشر می

تکثـر روزافـزون   . ساز شناخت نیازهاي جدیـد اسـت   این تحوالت، زمینه
شـهرهایی همچـون تهـران و بـروز      گذار بر فرهنگ کـالن تأثیراي متغیره
توان آن را سیالیت فرهنگی نامید ضرورت توجه به چنین  اي که می پدیده

هـاي   مـاهواره  تـأثیر . دهـد  هـایی را بـیش از پـیش نشـان مـی      نیازسنجی
 تـأثیر شـمول، کـاهش    گیري فرهنگی جدیـد و جهـان   تلویزیونی بر شکل

ري قـدرت سیاسـی، کـاهش نقـش تـاریخ در      گیـ  فرهنگ بومی بر شکل
گـذاران   از جملـه مـواردي اسـت کـه سیاسـت     ... گیري فرهنـگ و  شکل
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فرهنگی باید با توجه و دقـت درك و تحلیـل کننـد تـا توانـایی کشـف       
گـذاري   بنـدي مسـائل سیاسـت    نیازهاي فرهنگی زندگی مدرن و صورت

  .فرهنگی را داشته باشد

  ري آرمانیگذا نیازسنجی قیاسی در سیاست ـ  ه

گذاري معطوف به اهداف آرمانی، نیازسنجی بر مبناي نظریات  در سیاست
هـاي خـاص و بـه روش قیاسـی صـورت       هـا و ارزش  فرهنگی یا آرمان

انـداز کـالن    گذار، توسعه و توسعه فرهنگی را در چشم سیاست. گیرد می
هـاي   انداز معموالً با تحلیـل مقولـه   این چشم. دهد نظري مد نظر قرار می

تـوان بـر اسـاس     گیرد؛ مثالً مـی  ها شکل می فرهنگی و ارزیابی نظري آن
تحلیلی فلسفی از رابطه انسان و طبیعت، انسان را بخشی از طبیعت و در 

بر اساس ایـن  . مندي حاکم بر آن دانست پذیر از قانونتأثیرتعامل با آن و 
متـأثر از  نظر، همانند فالسفه یونان باستان، قوانین اجتماعی و فرهنگی را 

جدایی انسان از طبیعت، جـدایی  . کنند قوانین حاکم بر طبیعت فرض می
شهرسازي و زندگی شهري با توجه به این اصل . از اصل و نسب اوست

. شوند بندي می گیرد و نیازهاي فرهنگی بر همین اساس صورت سامان می
هاي شهرسازي عملی ضد فرهنگی و ضـد   تخریب طبیعت بر اثر فعالیت

شود که وجود فضاي سبز مناسب اطراف  ی است و چنین مطرح میانسان
هایی به لحاظ  است و فقدان آن، انسان» نیازي طبیعی«محل زندگی انسان 

  .آورد فرهنگی نابهنجار پدید می
  



  

  

  :فصل دوم
  ها و مبانی نظري حل راه

  گذاري فرهنگی سیاست
  
  

  
  
  

گذاري و تحریر محـل نـزاع، دومـین مرحلـه      پس از طرح مسئله سیاست
هاي مختلف و  حل راهشناسایی «از : گذاري فرهنگی عبارت است سیاست

گام اساسی در شناسایی و تدوین . »ها حل راهارزیابی تبعات هریک از این 
ها و نیز شـناخت نظـري    حل راهها بحث از مبانی نظري هریک از  حل راه

هـاي فـوق برنامـه،     مثالً مبانی نظري تفریحات، فعالیت(حوزه مورد نظر 
هـاي خـاص،    خدمات آمورشی فرهنگی، خالقیت، اوقات فراغت، ارزش

هـاي   براي انجام این مقصود پرسش. باشد می...) ها و شادي، جشن، سنت
پیشنهادي، مبتنـی بـر    حل راههر سیاست یا : بارتند ازاساسی قابل طرح ع

گذار چه برداشتی از جهان و جامعه  چه تعریفی از فرهنگ است؟ سیاست



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     86

دارد؟ اهداف غایی سیاست مـورد نظـر چیسـت؟ حـوزه مـورد نظـر در       
گذاري فرهنگی، چه جایگاهی در ساختار کلی سیاست فرهنگـی   سیاست
تر هر سیاستی که در زمینه فرهنـگ   ر فنیی یا به تعبیحل راههر  ...ودارد؟ 

ایـن مبـانی   . اتخاذ شود، باید مبتنی بر مبانی نظـري خـاص خـود باشـد    
. گیـرد  گذار از موقعیت خـود و جهـان شـکل مـی     براساس درك سیاست

هـاي   بدیهی است که این درك هرچه بیشتر با جهان اطـراف و موضـوع  
گذار به  یابی سیاست تمتنوع و پیچیده آن مطابقت داشته باشد، امکان دس

شـود، دانسـته یـا     هر سیاستی که اتخاذ می. شده بیشتر است اهداف تعیین
گذارانی که بـر ایـن امـر     نادانسته مبتنی بر مبانی نظري است، اما سیاست

بسـیاري از مـدیران بـا داشـتن     . وقوف داشته باشند، بسیار اندك هسـتند 
کنند، اما خود بـر آن   میهایی را اتخاذ  مبانی نظري گنگ و مبهم، سیاست

عنـوان   تـوان از آن بـه   سختی می مبانی نظري وقوف ندارند تا جایی که به
ها و مسـائل   فهم تئوریک موضوع. سیاست مبتنی بر مبانی نظري یاد کرد

ایـن بحـث را در   . گشاید هاي آگاهانه می فرهنگی راه را بر اتخاذ سیاست
  .فتهایی در صفحات بعد پی خواهیم گر قالب مثال

ها بدون تدوین اهـداف کـالن، در مسـئله یـا موضـوع       حل راهاتخاذ 
این اهداف، پس از تفکـر در مبـانی نظـري    . پذیر نیست مورد نظر، امکان

ها و تحوالت جهانی  حوزه یا موضوع مورد نظر و فهم آن در زمینه پدیده
گیران بدون طی  طرفه آنکه بسیاري از تصمیم. آید دست می پیرامون آن، به

روند، گویی تعیین اهداف، صرفاً از  این مراحل به سراغ تدوین اهداف می
شناسـی و   گیـرد و نـه جهـان    ها و آمال و آرزوهـا سرچشـمه مـی    ذهنیت
نکته دیگري کـه بایـد مـورد    . گذاري شناسی موضوع مورد سیاست مقوله

ایـم،   توجه قرار گیرد، آن است که همچنان که پیش از این نیز تأکید کرده
. به معنی فنی آن کافی نیسـت » گذاري سیاست«اهداف کلی براي  تدوین
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. باشـد  یابی به اهداف می عملی براي دست حل راهگذاري، تدوین  سیاست
آیـد خلـط    بـه نظـر مـی   . تواند خرد باشد و هم کـالن  هم می حل راهاین 

گیـران و    گـذاري فرهنگـی نـزد تصـمیم     ویـژه در سیاسـت   مبحثی که بـه 
» سیاسـت «رد، آن است که اهداف کالن فرهنگی را مردان وجود دا دولت
یـابی بـه    پندارند، در حالی که سیاست، راهکاري عملی بـراي دسـت   می

در جامعه، یک هدف یا » اصالح خرده فرهنگ کجرو«مثالً . اهداف است
یابی بـه ایـن هـدف     هایی که براي دست سیاست کالن است، اما سیاست
آمـوزش و پـرورش   : وارد ذیل باشـد تواند م باید در پیش گرفته شود، می

هـاي بـروز    اجتماعی کودکان و نوجوانان به منظـور از بـین بـردن زمینـه    
هاي اقتصادي کـه منجـر بـه     رفتارهاي کجروانه در بین آنان، رفع تبعیض

شود، شناخت عواقب روانی بروز خرده  هاي کجرو می بروز خرده فرهنگ
از طـرق گونـاگون،    هاي کجرو و تأمین بهداشت روانـی جامعـه   فرهنگ
سازي نسبت به نیروهاي قضایی و انتظـامی از طریـق برخـورد بـا      اعتماد

عملیـاتی   ...ومتخلفان، افزایش مشارکت مردم در برقراري نظم و امنیـت  
هـاي   هاي الزم توسط دسـتگاه  ریزي هاي فوق باید با برنامه کردن سیاست

هداشـتی، قضـایی،   اندرکار امور اقتصادي، ب اجرایی انجام پذیرد که دست
بدیهی است که با انجام کارهاي کارشناسـی  . باشند انتظامی و سیاسی می

میـان  (اي و بـین سـازمانی    هـاي بـین رشـته    دقیق از طریق ایجـاد کمیتـه  
  .توان به فهرست فوق افزود می) وزارتی

اي سیاسـتی و بیـان شـفاف ناهنجـاري فرهنگـی،       طرح دقیق مسئله
اتخاذ سیاسـت در  . کند تر می ها را ساده استها و اتخاذ سی حل راهتدوین 

دقت این پاسخ نسبت مستقیم بـا  . اي اجتماعی است واقع پاسخ به مسئله
عالوه بر این، پاسخ به معضالت و مشکالت، در خـور  . دقت سؤال دارد
گشا باشـد   تواند راه پاسخ به یک معضل در صورتی می. تأملی دیگر است
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بـه  ! ل باشد و نه پاسخ به معضـلی دیگـر  که واقعاً پاسخ به خود آن معض
بیان دیگر، اگر سیاست پیشنهادي آنقدر کلی باشد که نتوانـد بـا معضـل    

در چنـین حـالتی   . مورد نظر جفت شود، عقیم و ناکارآمـد خواهـد بـود   
سیاست کلی همچون پاسخی مبهم خواهد بود که ظاهراً با هـر پرسشـی   

کند؛ کلیدي است کـه   نمی اي را حل سازگار است، ولی عمالً هیچ مسئله
هدف از آنچـه در  ! کند کدام را باز نمی خورد، ولی هیچ ها می به همه قفل

آید شفاف کردن مفهوم سیاست و جلوگیري از در آمیخـتن آن بـا    پی می
ترین  ترین و مشکل یکی از مهم. دیگر مفاهیم جانبی همچون هدف است

و نیـز ناکـامی    گـذاري و مـدیریت فرهنگـی    معضالت بر سر راه سیاست
تحلیـل نظـري   . هاي نهادهاي عمومی همین نکته است بسیاري از فعالیت

یـا   حـل  راهتواند بخشی از این ابهام را برطـرف نمایـد و در گـزینش     می
  .هاي ممکن مناسب، ما را یاري دهد حل راه

  )تعامل آرمان ـ واقعیت(اهداف کالن 
هـاي   نظـري ارزش  گذاري فرهنگی از تلفیق تحلیل تعیین اهداف سیاست

ـ فرهنگـی و مالحظـات حکـومتی از سـویی، و تحلیـل نظـري          سیاسی
. آید شناسی موضوع از سوي دیگر، پدید می و جهان» ها مستقل از ارزش«

هاي خـاص   اي از ارزش به هر حال، هرحکومتی و هر سازمانی مجموعه
هـا حفـظ حکومـت یـا سـازمان و       خود را دارد که در رأس ایـن ارزش 

گذاري فرهنگـی معمـوالً در همـه     سیاست. هاي آن قرار دارد ایهتحکیم پ
هـاي   ارزش. گیـرد  هاي سیاسی، قرار مـی  الشعاع اولویت ها تحت حکومت

هـاي سیاسـی مطـرح     تاریخی و فرهنگی به معناي اخص پس از اولویت
هـاي   ترین و نخسـتین پرسـش   از این روست که یکی از اصلی. شوند می

اسـت کـه بـا توجـه بـه واقعیـات موجـود،        گذاري فرهنگی این  سیاست
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تـوان تفسـیر کـرد؟     هاي سیاسی فرهنگـی جامعـه را چگونـه مـی     ارزش
هاي سیاسی نیازمنـد   شناسی و سپس تلفیق آن با اولویت مواجهه با جهان

بدیهی است که پـرداختن  . شناختی است هاي معرفت وارد شدن به بحث
یطـه ایـن نوشـتار    شـناختی در ح  شـناختی و معرفـت   هاي هستی به مقوله

تـوان بـه ایـن بحـث اشـاره کـرد کـه تفسـیر          نیست و در اینجا فقط می
هـا تـأثیر    هـا و شـناخت فلسـفه کلـی ارزش     ها، تحلیل جـوهره آن  آرمان

گذاري فرهنگـی   مستقیم بر نحوه تفسیر واقعیات و تعیین اهداف سیاست
هـا   نها و ارزیـابی غنـاي آ   گستردگی دامنه تفسیر فلسفه کلی آرمان. دارد
تواند دامنه تفسیر واقعیات را از تلقی رخدادها، بـه مثابـه تهدیـد، تـا      می

بـه بیـان   . هـا بگسـتراند   راسـتاي بـا آرمـان    ها به مثابه عواملی هم تلقی آن
تر، هر واقعیت یا رخداد یا تفسیر دیگر ممکن است تهدیـدي بـراي    ساده

دیگـر   فرهنگ به نظر برسد؛ ولی در عین حال همـان رخـداد یـا تفسـیر    
ممکن است نوعی فرصت و حتی فراتر از آن، قدمی در تطـابق و توافـق   

  .با آن فرهنگ تلقی شود
اي  سان، اولین قدم براي تعیین اهداف کالن فرهنگی در زمینـه  بدین

هـاي   هـا و ارزش  گـذاران از آرمـان   خاص بستگی به نوع تفسیر سیاسـت 
ه واقعیات و نحـوه  گام دوم در تعیین اهداف کالن، توجه ب. فرهنگی دارد
تـوان مقتضـیات زمانـه را بـا      چگونه می. ها با واقعیات است تعامل آرمان

تـوان آرمـان را در    هاي ارزشی تاریخی سازگار کـرد؟ چگونـه مـی    آرمان
ویــژه در  هــا کــه بــه تقابــل و تعامــل بــا واقعیــت قــرار داد؟ ایــن ســؤال

ــان  حکومــت ــاي ارزشــی و آرم ــی، اهمیــت ه ــد  گــراي دین  بیشــتر دارن
گرا بایـد بـه    گذاران آرمان هایی هستند که سیاست انگیزترین پرسش بحث
گذارد؟  چرا و چگونه متغیر زمان در این زمینه تأثیر می. ها پاسخ دهند آن

سـویی   سویی به نـاهم  ـ واقعیت را از هم چگونه عامل زمان تعامل آرمان
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زمان گذار،  گیري نهایی سیاست شود در تصمیم دهد و باعث می سوق می
  .نقش اساسی بازي کند

هاي مسلط و تجربیات تـاریخی، سـاختار ذهنـی     ها و ایده بینی جهان
ایــن ســاختار شــامل هنجارهــا و . دهــد گــذاران را شــکل مــی سیاســت
. کنـد  گیري را تعیین مـی  هایی است که قواعد کلی حاکم بر تصمیم ارزش

ــا    ــن ســاختار ذهنــی در مواجهــه ب در یــک سیســتم نســبتاً منعطــف، ای
دهـد،   گذاري را تشکیل می هاي موجود که ساختار عینی سیاست واقعیت

کند و  ها مبادرت می به تطبیق و ترمیم خود و نهایتاً تفسیر اصول و ارزش
بـین  . دهـد  گذاري عمومی به دست مـی  نهایتاً بروندادي با عنوان سیاست

ي سـو و واقعیـات زمـان از سـو     ها از یک بینی ها و جهان ها، اندیشه آرمان
دیگر، تعامل وجود دارد و نه ضرورتاً تعارض؛ تعارض وجهی از وجـوه  

رغـم جـدایی    آرمـان و واقعیـت بـه   . مختلف تعامل است و نـه همـه آن  
کنش و واکنش این دو، به اصالحِ تدریجی آرمان . اند ظاهري، ذاتاً ممزوج

سو و اصالح زندگی اجتماعی از سـوي دیگـر منجـر     بینی از یک و جهان
هاي جدیدي از  بینی و فهم عرصه اقعیات میزان درك هر جهانو. شود می

توان دیـواري نفوذناپـذیر    سازند، بنابراین نمی پذیر می بینی را امکان جهان
گذاري  سو و واقعیات عینی سیاست بینی و آرمان از یک بین اندیشه، جهان
  .از سوي دیگر کشید
بت باشد، زمان هاي ارزشی و واقعیات، سازنده و مث اگر تعامل آرمان

اما آنجا که ظرف واقعیات بر . در چنین وضعیتی بار مثبت خواهد داشت
شـود و بـه تخریـب     ها تنگ باشد، ایـن رابطـه منفـی مـی     مطروف آرمان

هـا گـذر    در اینجاست که معتقدان به آرمـان . انجامد هاي ارزشی می آرمان
در . شـود  یبینند و حرکت منفی زمان آغاز مـ  ها می زمان را به ضرر آرمان

گرایـی در   چنین حالتی همراهی با مقتضیات زمانه و کاهش جریان آرمان
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هـا نیسـت، بلکـه     نشینی از اصـول و آرمـان   گذاري نه فقط عقب سیاست
  ).، ج1380اشتریان، (شود  ها محسوب می حرکتی براي حفظ اصل آرمان

یابی بـه اهـداف    یابی به اهداف کالن به تعیین چگونگی دست دست
هدف کیفی همچنان که از نام آن پیداست به ارتقـاي  . ابسته استکیفی و

شاید اهداف کیفـی  . ماهوي، کیفی و از نظر مادي ناملموس مربوط است
اهـداف کیفـی   . به خودي خود نیازي به تعریف و توضیح نداشته باشـند 

بینـی سـر بـر     مستقیماً از درون مبانی نظري، ارزشـی و مبتنـی بـر جهـان    
ابه الگویی آرمانی مالك و معیار سنجش وضع موجـود و  مث آورند و به می

از سـوي دیگـر،   . گیرنـد  فاصله وضع موجود از کمال مطلوب قـرار مـی  
هاي فرهنگی معطوف به نیازسنجی  یابی به اهداف کمی در سیاست دست

همچنان . هاي قبلی بدان پرداختیم عینی و مادي جامعه است که در بخش
هـاي کمـی یـا بـه      بطه اهداف کیفی و مالكکه پیش از این اشاره شد، را

سؤال اساسی . آمیز اهداف کمی قابل بحث و بررسی است عبارتی تسامح
هاي فرهنگی در راستاي اهداف  این است که آیا اهداف کمی در سیاست

کیفی است؟ و اگر پاسخ مثبت است براساس چه منطقی یک هدف کمی 
ارف فرهنگـی ـ در راسـتاي    هاي سینما یا سرانه مصـ  ـ مثالً افزایش سالن

یابی به یک هدف کمی ضـرورتاً   گیرد؟ آیا دست یک هدف کیفی قرار می
به معناي وصول به یک هدف کیفی اسـت؟ در واقـع بـه هنگـام تبـدیل      

هـاي خـرد،    هـاي کـالن و سـپس سیاسـت     اهداف فرهنگی بـه سیاسـت  
ق توان از طری گذاري این است که آیا اساساً می ترین پرسش سیاست مهم

گـذاري عمـومی    هاي کمی به الگویی آرمانی که هـدف سیاسـت   شاخص
هـاي کمـی و    توان شاخص یافت؟ و یا با چه سازوکاري می  است، دست

هاي کیفی را به هم مربوط کرد؟ اهداف کمی به خـودي خـود در    ارزش
اهـداف کمـی پـس از مرحلـه تعیـین       زیرااین بخش موضوعیتی ندارند، 
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هـاي   هاي کلی طرح و در راستاي سیاست سیاستاهداف کالن و تدوین 
هـاي   ریـزي  هـاي خـرد و در قالـب برنامـه     کالن و براي تحقق سیاسـت 

تـر در   در واقع این پرسش بـه مبحثـی اساسـی   . شوند مدیریت محقق می
روش تحقیق در علوم اجتماعی مربوط است و آن تبدیل مفـاهیم نظـري   

هایی اسـت کـه معـرف     صبه مفاهیم انضمامی و انتخاب متغیرها یا شاخ
  ).1377مانهایم و ریچ، (مفهومی کیفی و ذهنی باشد 

هاي کمی و اهداف کیفی، توجـه بـه      براي ایجاد رابطه بین شاخص
نخسـت،  : ها ضـروري اسـت   ها و زمینه بومی آن دالیل توجیهی شاخص

الزم است که پذیرش هدف و انتخاب راهکار مبتنی بر مبانی نظري باشد 
اي و تحلیل تـاریخی   هاي کمی با روش مقایسه اب شاخصو سپس، انتخ

: به بیان دیگر دو دسته اثر مورد نیـاز اسـت  . شناختی صورت گیرد جامعه
ـ یا بـه   نخست، آثار تئوریک درباره انتخاب اهداف و دوم، آثار تئوریک

هـاي   ـ بـراي انتخـاب شـاخص    تر دالیل توجیهی تر و کاربردي بیان دقیق
باید بتواند بین این دو دسته آثار رابطه ایجـاد کنـد و    گذار سیاست. کمی

سپس از طریق این رابطه، صریحاً به این پرسـش پاسـخ دهـد کـه چـرا،      
کننـده اهـداف    هاي مورد نظـر، تـأمین   چگونه و در چه شرایطی شاخص

سخن فوق، هرچنـد مـوجز و مختصـر بیـان شـده، امـا از       . کیفی هستند
گـذاري   ویژه علوم سیاسـت  نسانی و بهترین مباحث در آثار علوم ا مشکل
تفصـیل ایـن روش در حیطـه وظـایف ایـن      ). ، ب1379: اشتریان(است 

کارگیري آن مستلزم تمرین عملی است و صـرف   کتاب نیست وانگهی به
ذکر مثـالی در ایـن   . شناختی آن کافی نیست دانستن مبانی و فرایند روش

  :کند زمینه به روشن شدن بحث کمک می
ممکـن اسـت   » قیت و شکوفایی اسـتعدادهاي انسـانی  افزایش خال«
پرسش این است . گذار در اولویت قرار گیرد عنوان هدف براي سیاست به
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هاي کمی بیان کـرد و   توان این عبارت را در قالب شاخص که چگونه می
با نگاهی به آثـار  . عنوان متغیر سازگار تحت عمل دولتی قرار داد آن را به

توان نـوآوري را متغیـري از مفهـوم خالقیـت و      می موجود در این زمینه
هـاي   نـوآوري از نظـر شـاخه   . شکوفایی استعدادهاي انسانی قلمداد کرد

شناسـی و حتـی    شناسـی، اقتصـاد، جامعـه    مختلف علمـی همچـون روان  
هـا   پـردازان ایـن رشـته    نظریـه . جغرافیا بررسی و به آن توجه شده اسـت 
ها قرابـت دارد تأکیـد    خصصی آنهریک بر نقش متغیرهایی که با حوزه ت

گذاري عمومی در این زمینه بررسی نظریات و  بنابراین، سیاست. کنند می
این نظریات مبناي استخراج متغیرهاي مستقل تبیینی . هاست استفاده از آن
ها نوآوري را توضـیح   توان براساس آن پردازان می رغم نظریه هستند که به

گـذاري عمـومی در حـوزه نـوآوري،      داد؛ اما در مرحله بعـدي سیاسـت  
هاي مربوطه اسـت تـا بتوانـد     نیازمند بررسی آثار موجود درباره شاخص

هــا و معیارهــا و شــرایط بــومی  مــالك. زمینــه عملیــاتی را فــراهم کنــد
به بیان . اي است که باید در این مرحله بدان توجه کرد ترین مقوله اساسی

گـر   متفـاوتی جلـوه   هاي نوآوري ممکن اسـت در اشـکال   دیگر، شاخص
افزایش شمار کاالهاي جدید تجاري فرهنگی، شـمار نـوپردازي و   : شوند

هـاي   هاي عمـومی در پـژوهش   ، افزایش هزینه...تولید آثار هنري، ادبی و
هـاي منتشـره    فرهنگی، میزان صادرات کاالهاي فرهنگی، شمارگان کتاب

  ...ودر زمینه فرهنگ، ادب و هنر 
ریـزي   باید همواره رابطه تنگاتنـگ برنامـه   گذار در هر صورت، سیاست

را با سیاست مد نظر داشته باشد و همواره حصري محتوایی و هـدفی کیفـی   
هـاي   ریـزي سیاسـت   نکتـه مهـم در برنامـه   . هـا دنبـال کنـد    ریزي را در برنامه

اي  هـاي فرهنگـی ماهیتـاً از مقولـه     سیاسـت . فرهنگی، توجه به کیفیات است
ی دارد    ه برنامهکیفی هستند، در حالی ک بنـابراین،  . ریزي معمـوالً گـرایش کمـ
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هـا   ریزي گذار باید این باشد که آیا کمیاتی که در برنامه سؤال اساسی سیاست
گـذاران   در نظر گرفته شده واقعاً و ضرورتاً نتایج کیفی را که مد نظر سیاست

هـایی بـا موضـوع فرهنـگ      است در پی خواهند داشـت؟ آیـا انتشـار کتـاب    
ی ضرورتاً به بهبود فرهنگ عمـومی مـثالً رعایـت حقـوق شـهروندان      عموم

ها مـدفون خواهنـد    ها در گوشه غبارآلود کتابخانه شود؟ یا این کتاب منجر می
ترین تکنیک براي حصول به این مقصـود شـاید تکنیـک تحلیلـی ـ       شد؟ مهم
ــه تحلیــل و مقایســه   . اي باشــد مقایســه ــد ب ــه همــواره بای ــدین مفهــوم ک ب
شــرایط بــومی و . هــا پرداخــت ي کمــی و میــزان اثربخشــی آنهــا شــاخص
کننـده   هـاي مناسـب، نقشـی تعیـین     هاي محلی در انتخاب شـاخص  ضرورت
دقیقـه در روز   2اي که میـانگین مطالعـه در آن    انتشار کتاب در جامعه. دارند

اما اگر در همین جامعـه ارتباطـات شـفاهی یـا     . باشد قطعاً تأثیر جدي ندارد
هـا بایـد    ریـزي  ه مورد اقبال عمومی باشد طبیعی است که برنامـه شعر و خطاب
مثـال ذیـل مباحـث    . برداري از ارتباطات شـفاهی انجـام شـود    در جهت بهره

  :کند تر می مطرح در این بخش را ملموس

  ترویج روحیه رعایت مقررات و هنجارهاي شهري در شهروندان:  سیاست
مـثالً  (جمعیت هدف  ها و شناخت مشخص کردن آسیب: تمهید مقدمات

محیطی به دست برخی افـراد یـا    ایجاد آلودگی صوتی، یا آلودگی زیست
  ).ها خانواده

  هاي خرد سیاست

ایجاد فضاي فرهنگی مناسب در جامعه براي ضـد ارزش جلـوه دادن   . 1
ها از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی با استفاده از امکانـات   آسیب

 ...وآموزش و پرورش 
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ویـژه پرورشــی در زمینــه مبــارزه بــا   هــاي تبلیغــی و بــه الیـت فع. 2
هاي مورد نظر در مدارس، مساجد، ادارات و دیگر اماکن عمـومی   آسیب

ها قدرت عمومی از امکانات الزم براي اعمال نفـوذ برخـوردار    که در آن
 .است

رفع موانع قانونی و وضع مقـررات الزم بـراي مقابلـه بـا چنـین      . 3
هاي فرهنگی، ایجـاد   بدیهی است که نقش سازمان(ایی ه افرادي یا آسیب

گـذار   هـاي قـانون   آگاهی و فضاسازي و ایجاد حساسیت در بین دسـتگاه 
 ).است

وظیفـه ویـژه ایـن پلـیس اساسـاً کنتـرل       (ایجاد پلیس شهرداري . 4
گونـه کـه در برخـی     رعایت معیارهـاي هنجـاري و انضـباطی اسـت، آن    

 ).شود کشورها مشاهده می
ها قابـل بسـط و تفکیـک بـه      ت که هریک از این سیاستطبیعی اس

ها در حوصـله ایـن نوشـتار     اموري خردترند که بحث تفصیلی درباره آن
اي وسیع است که از ایجاد  نیست؛ مثالً ایجاد پلیس شهرداري خود مقوله

دانشکده پلیس شهرداري گرفته تا تهیه تجهیزات مادي و معنـوي الزم را  
  .اي تفصیلی دارد ه طراحی برنامهشود و نیاز ب شامل می

  ارزش، هدف، سیاست
در خصوص تفکیک ارزش از هدف و سیاست باید توجه داشـت کـه از   

ها خلط نمود و از سوي دیگر، اهداف را  سویی، اهداف را نباید با ارزش
بنابراین سلسله مراتب ارزش، هـدف،  . ها یکسان دانست نباید با سیاست

هاي خـاص   سیاست باید رعایت شود؛ زیرا هریک در سطح خود ویژگی
دون آنکه قصد مطرح کردن تعریفی جامع و مانع از ایـن  در اینجا ب. دارد

گـذاري   سه مقوله داشته باشیم به بیان تعریفـی عملیـاتی بـراي سیاسـت    
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هایی کـه   ات و اولویتارزش عبارت است از ترجیح. پردازیم عمومی می
. شـوند  ها در منش زندگی خود ـ چه مادي چه معنوي ـ قایـل مـی     انسان

هـدف عبـارت   . انـد  شناسی شناسی و انسان تیها ناشی از هس این اولویت
هـاي گونـاگون دنبـال     است از مقاصدي کلی و البته دقیـق کـه در زمینـه   

بـه بیـان دیگـر، اهـداف،     . هاي خاصی را محقـق کننـد   شوند تا ارزش می
اهداف، ماهیتاً . ها هستند اي از معیارهاي کلی و منطبق بر ارزش مجموعه

توانـد از طـرق    تند و معموالً ارزش مـی ها هس تر از ارزش خردتر و متنوع
هـاي گونـاگون    اي از اهـداف در عرصـه   مجموعه. گوناگونی محقق شود

. اجتماعی، اقتصادي، سیاسی ممکن است به ارزشی خاص رهنمون شوند
رابطه سیاست بـا  . گیرد تر از هدف قرار می اي پایین اما سیاست در درجه

یابی به یک هدف  دستبراي . هدف همچون رابطه هدف با ارزش است
هـایی   تـوان بـه اتخـاذ سیاسـت     خاص سیاسی، اجتماعی یا اقتصادي مـی 

گذاري درحـد کـالن عبـارت اسـت از      بنابراین، سیاست. مبادرت ورزید
یـابی بـه هـدفی خـاص طـرح       مجموعه راهکارهایی کلی که براي دست

هـاي خردتـر تبـدیل     هـا بـه سیاسـت    در نهایت، ایـن سیاسـت  . شوند می
هاي مربوط را که بار سیاسـت بـر دوش    که مجریان آن و حوزهشوند  می
هاي خرد به دست مدیران به  ریزي دهند و سپس برنامه هاست نشان می آن

مثالً قانون در جوامع انسـانی ارزش اسـت و رشـد    . اجرا درخواهند آمد
این هدف از طریق . تواند یک هدف باشد گرایی در سطح جامعه می قانون

  :ي ذیل قابل حصول استها اتخاذ سیاست
n ایجاد توازن قانونی بین جرم و مجازات؛  
n افزایش کارآمدي دستگاه قضایی؛  
n آموزان پذیري سیاسی در میان دانش ارتقاي جامعه.  

نکته مهمی که باید باز هم بر آن تأکید کنیم این است که به نظر مـا  
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کلـی،  اگر یک هـدف  . ها و اهداف به خودي خود سیاست نیستند ارزش
مشی عینی بـراي   سیاست انگاشته شود عمالً هیچ ضمانت اجرایی یا خط

هـا را سیاسـت    چه بسیارند مدیرانی که هـدف . وصول به آن وجود ندارد
هـا و ابهامـات    پندارند و در نتیجه در کالف سـردرگمی از روزمرگـی   می

سیاست راهکاري اجرایی گاه جزیی و گـاه کلـی بـراي    . شوند گرفتار می
اي از  براي شفافیت بیشتر بحث نمونـه . بی به اهدافی خاص استیا دست
  1:کنیم هایی را که براي هویت ملی کاربرد دارند مطرح می سیاست

  تقویت هویت ملی: هدف
  ها سیاست

ویت ملی از قبیـل باورهـاي دینـی،    ه هاي فرهنگی الف ـ تقویت مؤلفه 
ملـی، نمادهـا    هاي ایرانی، آداب، رسوم و سنن دینـی  ها و افسانه اسطوره

فارسی، پـرچم، سـرود ملـی، موسـیقی سـنتی، نمادهـاي        فلکلور و زبان(
، خـاطرات و حافظـه   )شناختی و معماري و طراحی ایرانی اسالمی زیبایی

مقاومت در برابر تهاجمات خارجی، (جمعی و نقاط عطف تاریخی ایران 
، مشاهیر ادبی، هنري، سیاسـی، علمـی و   )انقالب اسالمی و دفاع مقدس

هویـت   چهـارچوب ها در  فرهنگ دینی، به رسمیت شناختن حقوق خرده
  .ها فرهنگ هاي مشترك بین خرده ملی و تقویت ارزش

جلـوگیري از بـروز    :کننده هویت ملی ب ـ کنترل عوامل تضعیف 
گرایی و تبارگمـاري در عرصـه    هاي قومی، پرهیز از قوم ها و تنش بحران

  .هاي فرا ملّی ثیرات منفی هویتحاکمیت سیاسی، شناسایی و تقلیل تأ
                                                             

طرح این مبحث مرهون همکاري آقایان دکتر عماد افروغ، دکتر قاسم شعبانی، دکتر . 1
هـاي   جانـب، در یکـی از کمیتـه    محمدرضا دهشیري، دکتر محمدباقر خرمشاد و ایـن 

کـالن بـودن و گسـتردگی    . دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسـت تخصصی 
  .هاي پیشنهادي از وظایف این نهاد است سیاست
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  گذاري دیدگاه سیاست
مشکل یا مسئله اجتماعی هرچه باشد، همانند هر پدیده دیگـر، وجـوه و   

. توان به آن نگریسـت  هاي گوناگون می اشکال گوناگون دارد و از دیدگاه
از این رو، براي مواجهه با یک مسئله خاص اجتماعی معمـوالً نهادهـا و   

ی وجود دارند که هریک وظایف خاص خود را درباره هاي مختلف سازمان
  .دهند آن پدیده واحد انجام می

گذار فرهنگی طبیعتاً باید از دیـدگاهی فرهنگـی بـه مسـائل      سیاست
مـثالً وجـود   . نگاه و از همان دیدگاه، وظـایف خـود را بازشناسـی کنـد    

که مشکالتی بـراي شـهروندان بـه    » خرده فرهنگ کجرو«اي به نام  پدیده
آورد، حداقل از دو دیدگاه فرهنگی و امنیتـی قابـل مشـاهده و     جود میو
امنیت شهروندان » خرده فرهنگ کجرو«از دیدگاه امنیتی، . گیري است پی

از این رو، بـراي  . آورد افکند و نابسامانی امنیتی پدید می را به مخاطره می
نی افزایش اقتدار قـانو «هایی را همچون  توان سیاست حل مشکل فوق می
تســهیل دسترســی بــه مراجــع قضــایی و انتظــامی «، »نهادهــاي انتظــامی

. پیشـنهاد کـرد  » برخورد سریع، قاطع و قانونی با متخلفـان «یا » صالح ذي
هاي انتظامی و قضـایی   هاي آتی دستگاه ریزي ها مبناي برنامه این سیاست
از طریـق ایجـاد   » تسهیل دسترسی به مراجـع انتظـامی  «مثالً . خواهند بود

پوشد، اما نهادهاي فرهنگی وظیفه دارند که این  جامه عمل می 110لیس پ
مـثالً  . بـا آن برخیرنـد    پدیده را از دیدگاهی فرهنگی بنگرند و به چـالش 

در محالتی که خرده فرهنگ کجرو بیشتر » گسترش اماکن سالم فرهنگی«
گسترش فضاي عاري از خشونت از طریق ممنوعیـت  «شود،  مشاهده می
جلب کردن توجه مدیران سیاسی جامعه «و » آمیز هاي خشونت پخش فیلم
اتخاذ . »گیري خرده فرهنگ کجرو ـ فرهنگی شکل هاي اقتصادي به ریشه

ها ممکن است فضاي فکري مدیریت کالن جامعه را تحـت   این سیاست
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فرهنگـی در  ـ    تأثیر قرار دهد و توجه مدیران را به تأثیر عوامل اقتصادي
  .ري خرده فرهنگ کجرو جلب کندگی جلوگیري از شکل

  گذاري شناسی موضوع سیاست مبانی نظري و جهان
ــه چرخــه   موضــوع هــاي فرهنگــی مختلفــی کــه در جامعــه مطــرح و ب
نظري کالن، تحلیل  چهارچوبتوان در  شوند را می گیري وارد می تصمیم

هاي حوزه مـورد   ترین ویژگی و بررسی کرد و به شناخت ابعاد و اساسی
در . گذاري مناسب براي آن مبادرت ورزید نظر دست یافت و به سیاست

شناسـی و مبـانی نظـري در     ادامه، با بیان چهار مثـال بـه تشـریح جهـان    
  .پردازیم گذاري فرهنگی شهري می موضوعات گوناگون سیاست

  شهرها تکثر و گوناگونی درونی کالن: ال نخستمث
شهرهاي امروزي تکثرِ اقـوام، نژادهـا،    هاي کالن ترین ویژگی یکی از مهم

هـاي گونـاگون و انبـوهی از روابـط      ها و سـلیقه  ها، طبقات، گرایش زبان
سـازي رفتارهـا و    همگـون . اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي است

پذیر است،  اگر محال نباشد به سختی امکان ها هنجارها و اقوام و گرایش
شهرهایی که اساساً و ماهیتاً متشـکل از نژادهـا و طبقـات     ویژه در کالن به

شـهر تهـران کـه در آن مفهـوم      هاي گوناگون است؛ همانند کالن فرهنگ
هاي  توان از اقلیت اقلیت و اکثریت فرهنگی رنگ باخته است و دیگر نمی

ــان آورد  ــه می ــخن ب ــی فرهنگــی س ــگ و نم ــوان از هماهن ــا  ت ــازي ی س
تـري بـه نـام مـثالً      ها به فرهنـگ کلـی   سازي و وارد کردن اقلیت همگون

پـذیري فرهنگـی یـا     در این شرایط، جامعه. سخن گفت» فرهنگ تهرانی«
شود که آیـا   با چالش مواجه و این سؤال مطرح می» پذیري تهران«مفهوم 

هوم فرهنگی آن وجود دارد یا نه؟ به مف» پذیري   تهران«اساساً چیزي به نام 
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آیا فرهنگ تهران شماري از اجبارهاي اداري، سیاسی، اقتصادي است یـا  
آید آنچه بـر   به نظر می. هاي تمدنی، ارزشی و اخالقی اي از الزام مجموعه

بـه بیـان دیگـر    . وجـود آمـده شـق اول اسـت     اثر اضطرار و تصادف بـه 
هاي هنجاري را  دي خود الزاماجبارهاي اقتصادي، اداري و سیاسی به خو

  .اند پدید آورده
شهر تهران شکل گرفتـه   گونه است که فرهنگی تضاربی در کالن این
تمـدنی خـرده   ـ   فرهنگ تضاربی که ناشـی از برخـورد هنجـاري   . است

ــگ ــه   فرهن ــدد در مجموع ــاي متع ــیاري از    ه ــت در بس ــهري اس اي ش
  .شهرهاي جهان وجود دارد کالن

صـنعتی، ثبـات سیاسـی فرهنگـی نـوعی سـلطه       در کشورهاي پیشرفته 
سـازي بـه    سازي یـا همگـون   آورد که طی فرایند هماهنگ وجود می تمدنی به

شـود یـا    هـا در درون آن منجـر مـی    هضم یا هماهنگ شـدن خـرده فرهنـگ   
آورد، امـا تهـران داراي    ها را تحت سلطه هنجارهایی کالن در مـی  حداقل آن

  .هاي شفاف و کالن فرهنگی نداردفرهنگ تضاربی تصادفی است که هنجار
به هر حال، تکثر و گوناگونی به خودي خود منفـی نیسـت، مسـئله    

کننده فقدان هنجارهاي مشترك و کالن فرهنگ شهروندي است که  نگران
هم در غیاب سیاست کالن فرهنگی و هم بـر اثـر تکثـر و تضـاد خـرده      

و ظهـور خـرده   هـاي بـروز    این امـر از زمینـه  . آید وجود می ها به فرهنگ
بیان فوق ضـرورتاً بـدان معنـی    . شهر تهران است فرهنگ کجرو در کالن

گذاران فرهنگی تهران یا هـر   نیست که در این تکثر و گوناگونی، سیاست
شهر دیگري بایـد بـه دنبـال پیوسـتگی، همبسـتگی یـا همگـونی و         کالن
 وانگهـی، . چنین چیزي اساساً ناممکن است. سازي فرهنگی باشند یکسان

در عرصــه فرهنــگ زیبــایی، غنــا و خالقیــت در . مطلــوب هــم نیســت
  .گوناگونی است
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آنچه مد نظـر ماسـت ایـن اسـت کـه بـراي بالنـدگی ایـن تکثـر و          
گوناگونی و نیز براي جلوگیري از تضاد تضـعیف و تخریـب، ضـرورت    

ارزشـی جامعـه بـا سـازوکارها و     ـ   هـاي کـالن فرهنگـی    دارد که بنیـان 
یات و از عمق تاریخ بـه درون جامعـه و زنـدگی    هایی، از عرش کل قالب

روزمره هدایت شوند و تجلی عینی بیابند تا در ساختار فرهنگـی جامعـه   
گونـه اسـت کـه تکثـر، پوینـدگی فرهنگـی جامعـه را         بدین. رسوخ کنند

چنانکـه در بســیاري از  . کنـد  دار مــی دار و هـدف  تضـمین و آن را معنـی  
» متصـلب «ساخت . چنین است شهرهاي کشورهاي پیشرفته صنعتی کالن

شهرها معموالً جایی بـراي واهمـه از تکثـر و     ـ تمدنی این کالن فرهنگی
هاي بیگانـه بـاقی    هاي مختلف و ورود و بروز فرهنگ گوناگونی فرهنگ

هــاي بیگانـه از طریــق سـازوکارهاي فراینــد    گـذارد، زیــرا فرهنـگ   نمـی 
مضـمحل   شـهرها  ـ تمدنی ایـن کـالن   سازي در ساخت فرهنگی همگون

هـا و   ها، محلـه ایرانـی   ها، محله اسپانیایی سان، محله چینی بدین. شوند می
شـهرهاي کشـورهاي غربـی     دیگر محالتی از این قبیل که در قلب کـالن 

شـهرها و نشـانه    وجود آمده فرع بر شخصیت فرهنگی ـ تمـدنی کـالن    به
  .شود ها محسوب می زیبایی و تنوع آن

صورت  هاي کالن ارزشی هنجاري را به ناما سازوکار و قالبی که بنیا
آورد چیست؟ پاسخ به این پرسش اساسی احتماالً  ساخت فرهنگی درمی

هـاي   دسـتگاه . هـاي فرهنگـی جامعـه ماسـت     تـرین نیـاز دسـتگاه    حیاتی
گذاري فرهنگی در جوامعی چون ایران بـا دو دسـته متفـاوت از     سیاست

نتی، همچون مراسم نخست ساز و کارهاي س. روست این سازوکارها روبه
هاي مذهبی و دوم، سازوکارهاي مـدرن و عاریـت گرفتـه     تعزیه و جشن

ویـژه فرهنـگ غربـی ـ همچـون تفریحـات        ها ـ بـه   شده از دیگر فرهنگ
  .هاي تلویزیونی»شو«مدرن، سینما و تئاتر، مسابقات و 
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این نوشتار در پی پرداختن به این سازوکارها نیسـت، بلکـه هـدف    
. رسـد  فقط ذکر تناقضی، الزم به نظر می. حث نظري استما در اینجا مبا

انـد کـه    گذاران فرهنگی جامعه ما با این تناقض جوهري مواجـه  سیاست
از سویی ابزارهاي سنتی براي جامعه امروزي ناکافی اسـت ـ هرچنـد در    
موارد خاص کارآمدي خود را دارد ـ و از سوي دیگر، ابزارهـاي مـدرن    

ی دیگر شکل گرفته و مبادي تمـدنی، فلسـفی و   از آنجا که بر بستر تمدن
شناختی آن بعضاً متفاوت و متضاد با فرهنـگ ماسـت، تـوان الزم     معرفت

ها و هنجارها ندارد و از ساختن سـنت فرهنگـی    را براي انتقال آن ارزش
براي مثال، ایـن پدیـده بـیش از    . هاي جدید عاجز است اصیل براي نسل

هـا   کننـدگان آن  شـهود اسـت کـه تهیـه    هاي تلویزیونی م»شو«هر چیز در 
کننـد بـا کپـی کـردن شـوهاي تلویزیـونی غربـی یـا شـوهاي           سعی مـی 

و بـا وارد  ) که آن هم البته تقلید ناقصی از غـرب اسـت  (تلویزیون ترکیه 
کننـد و از  » اسـالمیزه «به اصطالح آن را » اسالمی ـ ملی  «کردن محتوایی 

هـاي مختلـف اجتمـاعی     هاي فرهنگی بـه الیـه   آن طریق به انتقال ارزش
تمدنی ایـن قبیـل ابزارهـا    ـ   غافل از آنکه مبادي فرهنگی. مبادرت ورزند
شود اساسـاً متفـاوت اسـت و چنـین      هاي دینی خوانده می با آنچه ارزش

حاصـل خواهـد    هایی اگر نتیجه معکوس نداشته باشد، حداقل بـی  تالش
هـایی نیسـت،    شایان ذکر است که نگارنده در صدد نفی چنین برنامه. بود

بلکه کارآمدي چنین ابزارهایی را براي چنان اهدافی نامناسـب و ناکـافی   
ــد مــی ــدین. دان ــال فرهنــگ و   ب ــاره ابزارهــاي انتق ســان، اندیشــیدن درب
ــه نســل  ارزش ــایی از  هــاي تــاریخی یــک جامعــه ب هــاي جدیــد در دنی

شــهرها تجلــی یافتــه از  هــاي متنــوع و متعــارض کــه در کــالن فرهنــگ
گـذاران فرهنگـی بایـد بـه آن      مقوالتی اسـت کـه سیاسـت    ترین ضروري
  .توجه کنند
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  تکثر، هویت، مشارکت: مثال دوم
گشاید و آن رابطه تکثـر و تنـوع    آنچه گذشت عرصه دیگري را بر ما می

آیـا تکثـر و تنـوع    . شهرها با هویت و سپس با مشـارکت اسـت   در کالن
شـهر تهـران بـه     کـالن ویـژه   شهرها و به در کالن... نژادي، قومی، زبانی و
گیري هویت عمومی با عنوان هویت شهري، هویـت   ناممکن شدن شکل

یا به شـکلی  » خود تهرانی«شود؟ آیا  تهرانی یا هویت شهروندي منجر می
ویژه موج عظیمـی کـه    به(تر خود شهروندي در بین ساکنان تهران  خفیف

ست؟ پاسخ شکل گرفته ا) اند طی سالیان دراز به این شهر مهاجرت کرده
شناسی موضوع مشارکت  ها بخشی از مبانی نظري و جهان به این پرسش

  .پردازیم فرهنگی است که در این بخش به آن می
شـود کـه گـاه     هاي جمعی متفاوتی را شامل مـی  شهرها هویت کالن
ها بیش از هویت عمومی شهروندي است و به همین دلیل افراد  قدرت آن

در چنـین شـرایطی هویـت    . کنند منتسب میها  خود را قویاً به آن هویت
عمومی شهروندي نیز، بسته به میزان شدت و ضعف انتساب شـهروندان  

انتسـاب شـدید   . هـا، در تغییـر اسـت    هـا و خـرده فرهنـگ    به این هویت
شـهري   ها نوعی از خودبیگانگی در زندگی کالن شهروندان به این هویت

ــ زبـانی    با هویت قومی آورد و فرد دایماً در تناقض و تعارض پدید می
معموالً در . گیرد خود از سویی و هویت شهروندي از سوي دیگر قرار می

شهر این امکان وجود دارد که ساکن شهر بین قـوم و گـروه و نـژاد     کالن
ریشه خود از سویی و شهر خود از سـوي دیگـر، دسـته اول را انتخـاب     

توجـه  شاید این امر به خودي خود مذموم نباشد، اما آنچه باید بدان . کند
آن در فروپاشی روابط اجتماعی مبتنـی بـر شـهروندي اسـت؛      تأثیرکنیم 

نظم نیست و  چنین شهري، چیزي جز یک روستاي بزرگ، نابهنجار و بی
شهرهایی بازتولید روابـط   روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چنین کالن
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  .قومی، نژادي، زبانی و روستایی است
» شهرـ   کشور«رد؟ سکونت در شهر تهران چنین وضعیتی دا آیا کالن

علـت  . اي از ساکنان آن ماهیتی اقتصـادي دارد  تهران براي بخش گسترده
هایی که طی سالیان دراز به این شهر صورت گرفتـه   بسیاري از مهاجرت

اشتغال بوده است و جوهره زندگی امروزي در ایـن شـهر بیشـتر جلـوه     
ن دلیل، تکثر و تنوع به همی. اقتصادي دارد تا فرهنگی به معناي خاص آن

این امر . تواند منبع ابتکار و خالقیت و تمایز فرهنگی باشد در تهران نمی
شهرهایی که از فرط تنوع قومی، نژادي و زبانی  در مورد آن دسته از کالن

اند نیز صادق است؛ زیرا تجـارت، اقتصـاد و    ـ شهر مشهور شده به جهان
، در مناطقی کـه نسـبت   برعکس. هاست اشتغال وجه مشخصه اساسی آن

به وسعت، جمعیت کمتـر ولـی متنـوعی دارد و در عـین حـال زنـدگی       
اقتصادي بر تنوع فرهنگی سلطه ندارد، این تنوع منبع خالقیت و اصـالت  

  ).Gouvernement du Quebec, 1978(و ابتکار است 

  اي ـ محلی سیاست توسعه فرهنگی منطقه: مثال سوم
کـه  ) سلطه ارتباطات اقتصـادي (اقتصادي به دلیل تسلط پیوندهاي کالن 

کند، ارتباطات فرهنگـی   کار به هم مربوط می ویژه در محیط  ها را به انسان
هـاي   ارتباطـات و فعالیـت  . ودشـ  شهر تهـران دیـده نمـی    محلی در کالن

فرهنگی، اگر هم وجود داشته باشد بیشتر تابعی از محیط کـار ـ آن هـم     
سـان، بخـش    بـدین . زار سـنتی ـ اسـت   هاي دولتی و بـا  حداکثر در اداره

دار، بیکاران و جوانانی کـه   خانهویژه زنان  عظیمی از جمعیت این شهر به
هاي پایانی دبیرستان و وارد شدن به محیط اشتغال، دورانی  در فاصله سال

  .گیرند کنند، به کلی خارج از ارتباطات فرهنگی قرار می بحرانی را طی می
ویتی بسیار با اهمیت در تاریخ شهرهاي محله، کارویژه فرهنگی و ه
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ایران داشته، اما امروزه دیگر از حیز انتفاع ساقط و محدود و محصور بـه  
مساجد نیز به دالیل گونـاگونی کـه از موضـوع ایـن     . مساجد شده است

جامعـه را پوشـش   ) مسجدي(هاي مذهبی  نوشتار خارج است تنها بخش
ی فرد بـوده اسـت کـه پـس از     در گذشته، محله شناسنامه هویت. دهند می

هـا را از   کـرد و آن  خانواده، هنجارهاي اخالقی را به ساکنان آن القـا مـی  
  .داشت هاي ضد فرهنگی و غیر اخالقی بازمی پروایی بی

محل . کند اش متصل نمی امروزه هیچ پیوند جدي، انسان را به محله
. هاسـت  نها معموالً بسیار دورتر از محـل سـکونت آ   کار و اشتغال انسان

حضور افراد در محله صرفاً شبانه است و البته در آن زمان هم هریک در 
در نتیجـه، ماهیـت همسـایگی هـم     . برنـد  سـرمی  هاي خود به گاه سکونت

. هــویتی را در محلــه تشــدید کــرده اســت دگرگــون شــده و فراینــد بــی
ـ اگـر اسـتطاعتی و اوقـات     هاي فوق برنامه و تفریحات مردم نیز فعالیت
شهربازي، (شود  معموالً در اماکنی دورتر از محله انجام میـ  تی باشدفراغ
و این خود به دلیل فقدان مراکز فرهنگی کوچـک،  ...) هاي بزرگ و پارك

ضـرورتی نـدارد کـه حتمـاً     . شـود  کارآمد و نزدیک به محله، تشدید مـی 
سرایی بزرگ و مجلل و با تشـریفات رسـمی    ارتباطات محلی در فرهنگ

امـاکن کوچـک ولـی    . پذیر نیست چنین چیزي اساساً امکان. شکل بگیرد
ها افزایش ارتباطات اجتماعی باشـد، بـه    بسیار متنوع که کاربرد اصلی آن

. ساختاري در جامعه داشته باشدـ   تواند کارویژه فرهنگی خودي خود می
ارتباطات اجتماعی به محض تثبیت ساختاري به خودي خـود هنجـارزا،   

گیري شخصیت محلـی   شوند؛ یعنی به شکل بخش می گر و هویت آفرینش
گیـري آن آشـنایی و تبـادل     انجامنـد کـه اسـاس شـکل     و خود محلی می

. اطالعــات، بــرآوردن نیازهــا و تعامــل احساســات ســاده انســانی اســت
توانــد نقشــی بســیار فراگیرتــر از تشــکیل  ارتباطــات ســاده انســانی مــی
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ـ یعنی کارهـایی کـه    باشدداشته ... هاي آموزش زبان و موسیقی و کالس
هـاي انتفـاعی بخـش خصوصـی تنـزل       سراها را تا حـد مؤسسـه   فرهنگ
ــه هــدف اصــلی آن   . دهــد مــی سیاســت محلــی توســعه فرهنگــی را ک
هـاي   توان براي نمونه از طریق ایجاد خانـه  بخشی محلی است، می هویت

ــاند   ــل پوش ــه عم ــگ، جام ــا و  . کوچــک فرهن ــت کارکرده ــدیهی اس ب
 .ذیل، قابل جرح و تعدیل و توسعه است هاي نمونه کارویژه

  :هاي کوچک فرهنگ در محالت شامل موارد ذیل است کاربرد خانه
هاي خرد و سلولی اجتمـاعی، محـل    مرکز اطالعات محلی، فعالیت

تشکیل جلسات مردمی مذهبی، مرکز مشاوره والـدین و فرزنـدان، مرکـز    
، کتابخانـه  .)..اعم از مشـکالت خـانوادگی و  (رسیدگی به مشکالت ویژه 

هاي فرهنگی  که همه و همه کارویژه... کوچک محلی، اتاق نمایش فیلم و
  .شوند ویژه به افزایش ارتباطات اجتماعی در محله منجر می دارند و به

دار  هـا را عهـده   توانند تغذیه این خانه سراهاي موجود نیز می  فرهنگ
اسـت فاصـله    هاي کالن که البته در جاي خود مثبـت  شوند و از فعالیت

کننـد   اي را تقویت نمی هاي کالن نه فقط هویت محله این فعالیت. بگیرند
ها بر  این فعالیت. کند هاي کالن عمل می بلکه به ضرر آن و به نفع هویت

گذارند  جدي نمی تأثیرهاي زیرین ساخت اجتماعی محله و خانواده  الیه
  .ر استتر ابت ها نارسا و ناقص و به بیان دقیق آن تأثیرو 

کند که مـردم   سیاست محلی توسعه فرهنگی، این زمینه را فراهم می
دار شکل دادن به فرهنـگ خـویش و حفـظ آن شـوند، نـه از       خود عهده

ایـن مراکـز اغلـب بـه     . شـود  طریق قدرت سیاسی که از باال اعمـال مـی  
کـار  . گوینـد  نیازهاي آنی، شفاف و معموالً ابتدایی امـا مهـم، پاسـخ مـی    

رتاً برگزاري کنسرت بتهـون یـا نمـایش هنرهـاي زیبـا یـا       فرهنگی ضرو
نگـاهی بـه   . هاي پرطمطـراق نیسـت   اجراي پانتومیم یا برگزاري همایش
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هاي خُرد فرهنگی در غـرب کـه بـا هـدف رفـع نیازهـاي اولیـه         فعالیت
ها نظیـر نیـاز بـه فضـاي سـاده، کتابخانـه و مجلـه انجـام          فرهنگی انسان

  .اند برده نیز بدین مهم پی دهد که آنان شود، نشان می می
شـود   ویژه هنگامی آشکارتر می ضرورت ارتباطات خُرد اجتماعی به

هاي کالن فرهنگـی همچـون تلویزیـون،     که در نظر بگیریم امروز فعالیت
ــرویج موســیقی و تفریحــات عمــومی   ــت، آمــوزش و ت مــاهواره، اینترن

باطـات خُـرد   بیش از هر چیـز، ارت ...) شهربازي، سینما، تئاتر، کنسرت و(
دهد و فرد را هرچه بیشـتر از ارتباطـات مسـتقیم     اجتماعی را کاهش می

هـاي فرهنگـی کشـورها، ازجملـه      طرفه آنکه دستگاه. کند انسانی دور می
پیوندنـد و همچـون سـیاهی لشـکرِ ایـن       ایران، نیز به این موج عظیم می

صورت یک قدرت اجتماعی بـه تـرویج    کنند که به پدیده جدید عمل می
هـاي   ویژه تـرویج زایـده   پردازد، به گفتمان مسلط فرهنگ لیبرال غرب می

هـاي آنـان    منفی این فرهنگ که حتی مطرود بسیاري از غریبان و خانواده
 .هم هست

هاي کالن  ها از یکدیگر که نتیجه فعالیت ها و فاصله آن انزواي انسان
زد و این ری کلی به هم می فرهنگی است، ساخت ارتباطات اجتماعی را به

برد که ابتکار عمل و خالقیت را از  ارتباطات را به ساحت تکنولوژیک می
گیـرد و سرنوشـت انسـان سرگشـته و      ها می ها و تاریخ و سنت آن انسان

حیران را به دست پیشتازان فناوري ارتباطاتی و صاحبان صنایع فرهنگـی  
نقـدهایی  هاي صنعتی، سرشار از  آثار موجود در زمینه سیاست. سپارد می

  .کردن دموکراسیاست در زمینه تکنوکراسی را جانشین 
حاکمیـت   زیـرا این نقدها در عرصه فرهنگ نیز بسیار جدي اسـت،  

اي شـدن   تکنوکراسی و صنایع فرهنگـی در عرصـه فرهنـگ بـه حاشـیه     
. هویتی آنان انجامیده اسـت  ها و نهایتاً بی ها و تضعیف ارتباطات آن انسان
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گذاري فرهنگی این است که  بنابراین یکی از سؤاالت اساسی در سیاست
اي را بـدون در پـیش گـرفتن سیاسـت      منطقـه  دموکراسـی توان  مگر می«

  )Gouvernmeat du Que’bec, 1978:102( »اي احیا کرد؟   فرهنگی منطقه
هاي فرهنگی  فرهنگی و اعمال آن در سیاست دموکراسیاز این نظر، 
کـامالً  . کننـده فرهنـگ لیبـرال غـرب     ی است و نه تقویـت نه کاالیی غرب

هاي تـاریخی   ها و ارزش کننده سنت فرهنگی تقویت دموکراسیبرعکس، 
  .و بومی هر ملت است

ــی در حــوزه    ــدون تمرکززدای سیاســت محلــی توســعه فرهنگــی ب
تنوع محالت، این پیامد . پذیر نیست گیري سیاست فرهنگی امکان تصمیم

هـاي   هـا و تنـوع وظـایف خانـه     ازها و تنـوع سیاسـت  را دارد که تنوع نی
هاي فرهنـگ در انتخـاب    استقالل عمل خانه. فرهنگ در نظر گرفته شود

هـا راه   ها براساس تشخیص اهالی و نیازها و امکانـات خـاص آن   فعالیت
گیـري   درست بر عکس، تمرکز تصمیم. گشاید هاي مردمی را می خالقیت

شود کـه ابتکـارات    دیگري باعث میدر عرصه فرهنگ بیش از هر عامل 
هـاي   توجـه بـه سیاسـت   . انسانی و مشارکت مردمی در نطفه خفه شـود 

ــه معنــی قطعــه ــایی  تمرکززدایــی، صــرفاً ب قطعــه کــردن فضــاي جغرافی
تـر   هاي کوچک هاي کالن سابق در مقیاس گیري و اعمال سیاست تصمیم
 تمرکززدایــی در عرصــه فرهنــگ بــه معنــی تفــویض اختیــارات. نیســت

شهرداري به مناطق بیست و چندگانه نیست، بلکـه بـه معنـی مشـارکت     
هاي خُرد فرهنگی در محالت است  مردمی در تشخیص و تعیین سیاست

ترین پایه هویـت   عنوان اصلی گیري هویت محلی به که در نهایت به شکل
هاي  هویت محلی، شهروندان را از گریز به دامن هویت. انجامد شهري می

کنـد، بـاز    که آسیبی اساسی به هویت شهروندي وارد مـی غیر شهروندي 
گیـري کـه جـوهره     بخشـی بـدون اعطـاي حـق تصـمیم      هویـت . دارد می
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  .پذیر نیست شخصیت و هویت انسانی است امکان

  شناسی مشروعیت مذهبی دولت آسیب: مثال چهارم
ویـژه در جوامـع    دولـت ـ بـه   شناختی، مشـروعیت مـذهبی    از نظر آسیب

هاي فرهنگی مذهبی مردمی را کاهش  مذهبی ـ ممکن است دامنه فعالیت 
را از خود سـلب و بـه شـکلی    مردم اختیار تشخیص نیکی و بدي . دهد

اقتدار مذهبی دولت دامنـه اختیـار   . کنند ناملموس به حکومت واگذار می
انتظـار آن   چشـم گاه عامـه مـردم   . دهد عمومی را در این زمینه کاهش می

مانند که حکومت مذهبی اعالم کند چه چیزي خوب و چه چیزي بد  می
سان، چیزي که اختیار آن در اصـل بـر عهـده نهـاد بشـري و       بدین. است

شـود کـه نـوعی     فطرت انسان است بـه تشـخیص دیگـري واگـذار مـی     
در . اخالقی را در پی داردـ  شخصیتی و فقدان اعتماد به نفس فرهنگی بی

شرایطی تشخیص نیکی و بدي به اختیار علوم مذهبی و نه بصیرت چنین 
شود و از آنجا که عموم مردم از علـوم مـذهبی    فطري مذهبی گذاشته می

آید کـه در ایـن راه پـر     آگاهی زیادي ندارند به نظرشان بسیار طبیعی می
. فراز و نشیب و پیچیده فکري ـ فلسفی وارد نشوند و به تقلید بپردازنـد  

ن راه عرف، تجربه عرفی و فرهنگ عرفی در تشـخیص نیکـی و   سا بدین
ها از لذت تجربه و شور انتخـاب و در نتیجـه    شود و انسان بدي بسته می

انسانی کـه اعتمـاد بـه نفـس     . شوند قدرت ابتکار و خالقیت، محروم می
خود را در تشخیص نیکی و بدي از دست بدهد بـر لبـه پرتگـاه بحـران     

اش هم در  ویژه آنکه استحکام اعتقادات مذهبی بهگیرد،  شخصیتی قرار می
رف بسـپارد و دل را عاشـقانه و        آن حد نباشد که خـود را بـه تقلیـد صـ

هـاي   چنین انسـانی در مقابـل ناکارآمـدي   . محابا به مقلّد خود واگذارد بی
کن تهاجم  دولت مذهبی، فساد روزافزون جامعه و نهادهاي آن، موج بنیان
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زنـد،   القی که هر روز بر جـان و دل او ضـربه مـی   بیگانگان و اغواي اخ
این . شود شمار بر ایمان او وارد می هاي بی پذیر است و خلل بسیار آسیب

شود که بـدبینی   بحران شخصیتی به احساس حقارتی خردکننده منجر می
. شـود  جا آغاز می فساد اخالقی او از همین. کند ور می را در نهاد او شعله

آیـد، امـا متأسـفانه حکایـت تلـخ       مذاق خوش نمیاین سخن هرچند به 
هایی از جامعه ایران بـه دالیـل گونـاگون     تردید بخش بی. روزگار ماست

خانوادگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي، اعتقـادات مـذهبی محکمـی      
ندارند و از این رو، اعالمات رسمی یا غیر رسمی حکومت مـذهبی کـه   

افتـد و از   کـارگر نمـی   ها در آنکند ـ   به شکل گفتمان اجتماعی عمل می
اي براي زندگی شخصی و اخـالق فـردي و    سرچشمه زالل مذهب بهره
گفتمـان  صـورت   تجریه عرفی هم که بـه . گیرند فرهنگ اجتماعی بر نمی
بنیـه   کند، در جامعه وجود نـدارد یـا بسـیار کـم     فرهنگی ـ اخالقی عمل 

ار خأل نظـري  هایی از دو سو دچ شود که چنین بخش نتیجه آن می. است
شوند و راه پذیرش هرگونه تهاجم فرهنگـی همـوار    در زمینه فرهنگ می

فقدان فرهنگ مذهبی، به فساد فقهی و فقدان گفتمان عرفـی بـه   . شود می
بخشـی   یـابیم کـه هویـت    سـان، درمـی   بـدین . شود فساد اخالقی منجر می

کـار  ها ضرورتی انکارناپذیر است و این البتـه بـه معنـی ان    اخالقی انسان
مذهب فرصتی بزرگ براي بازسـازي  . نقش مذهب در این عرصه نیست

شـناختی   سخن ما در اینجا سخنی آسـیب . نهد اخالقی ملت در اختیار می
است و توجه ما به تبعات منفی ناخواسته مشروعیت مذهبی دولت براي 

  .فرهنگ عمومی است
ه هاي فرهنگی مردمی، قدمی بسیار کوچک اما مهـم در ایـن را   خانه

هـاي   در ایـن خانـه  . است و براي حل بخشی از این مشکل کارآیی دارد
سازي را در عرصـه عرفـی و    توانند ابتکار عمل فرهنگ فرهنگ، مردم می
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معتمـدان، روشـنفکران و فرهنگیـان هـر محلـه      . مذهبی به عهـده گیرنـد  
هاي کوچک پرورشی،  توانند براي فرزندان خود و همسایگانشان گروه می

رسانی تشکیل دهند و خود بار پرورش فرهنگ عمومی  طالعآموزشی و ا
  .را در محالت به عهده گیرند

هـاي حزبـی    الگوي این فعالیت به لحـاظ شـکلی چیـزي شـبیه حـوزه     
هـاي مـذهبی و    پـذیر یـا تلفیقـی از هیئـت     شده و کامالً انعطاف بسیار تعدیل

د بـه  آنچه مهـم اسـت اعتمـا   . هاي سیاسی است هاي تشکیالتی سازمان حوزه
ویـژه روشـنفکران محلـی اسـت تـا آنـان بتواننـد         معتمدان، فرهنگیـان و بـه  

هـا و   تردیـد سـازمان   بی. صورت خودجوش ابتکار عمل را به دست گیرند به
دار شـوند، مشـروط    هـا را عهـده   توانند تغذیه تئوریک آن نهادهاي دولتی می

صـدور  اي داشـته باشـد و بـه     بر اینکه این تغذیه تئوریـک، صـورتی حرفـه   
  .ها و ابتکار عمل نبندد دستورات محتوایی منجر نشود و راه را بر خالقیت

*  
هاي فکري و هنجاري  توان بنیان براساس آنچه در این بخش بیان شد می

ریــزي کــرد تــا  گــذاري فرهنگــی را در بخــش مــورد نظــر پــی سیاســت
گذاران، بر آن اساس، جایگاه خود را در این هندسه موضوعی به  سیاست

البته شرط اساسی این است که تحلیل نظري و . لی شفاف تعیین کنندشک
شناختی موضوع، غناي کافی داشـته باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت،       جهان
توان انتظار داشت که بتوان به تعیین اهدافی متناسب با وضع موجود  نمی

  .جهان مبادرت ورزید

  حل راههاي  رهیافت
هـا شـباهت بسـیاري بـه کلیـات       حـل  راههـاي شناسـایی    کلیات رهیافت

ایـم دارد؛ بـه همـین     هاي مسائل که در فصل اول به آن پرداختـه  رهیافت
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هاي متفاوت این مرحله را با تفصیل بیشتري  دلیل در اینجا صرفاً رهیافت
  .به بحث خواهیم گذاشت

گذاري، یعنی  در این رهیافت، مرحله دوم سیاست :رهیافت منافع. 1
ها، با توجه  حل راهو ارزیابی تبعات احتمالی هریک از ها  حل راهشناسایی 

هایی که درگیر مسئله مورد بحث هستند، صـورت   به نیازها و منافع گروه
هـاي فرهنگـی، فکـري،     تواند شامل منافع اقلیـت  این منافع می. پذیرد می

. هـاي نفـوذ و منفعـت باشـد     ساالران و سایر گروه ها، منافع دیوان قومیت
 حـل  راهصـورت   ور هریک منافعی دارند که آن منافع را بـه هاي مزب گروه

ارائـه   حل راهتوان  نفع می هاي ذي دهند و در نتیجه به تعداد گروه ارائه می
انـد کـه اظهـار     برخی کارشناسان حتی تا این حـد نیـز پـیش رفتـه    . کرد
دارند، اساساً بحث درباره مسئله یا معضل عمـومی پیمـودن راه خطـا     می

اساسـاً منـافع   . ه جاي آن باید بحث از منافع بـه میـان آورد  است، بلکه ب
» البـی «هاي مرسوم به  ، از طریق فعالیتحل راهها با عنوان مسئله و  گروه

دون معتقـد   شود؛ به همین دلیـل، کینـگ   گري به دستگاه دولتی منتقل می
در واقع وي با این سـخن  . ها قبل از مسائل وجود دارند حل راهاست که 
. د بر این واقعیت تأکید کند که منافع قبل از مسائل وجود دارنـد قصد دار

گـذاري   کننده مشارکت عمومی در سیاست تواند تسهیل رهیافت منافع می
نظـام  (فرهنگی باشد، به شرط آنکه نوعی نظام کور پوراتیسـتی فرهنگـی   

وجـود  ) ها و اصناف فرهنگـی برخاسـته از بطـن جامعـه     نمایندگی گروه
. این خود مسبوق و مشروط به وجود جامعه مدنی اسـت  داشته باشد که

هاي فرهنگی در جامعه  ها و گرایش ها، صنف اگر به صورت طبیعی گروه
آمیـز و غیـر    شکل گرفته باشند و از طریق سازوکارهاي قانونی، مسالمت

هـا و اهـداف خـود     توتالیتر به فعالیت در جهـت تحقـق حقـوق آرمـان    
گذاري فرهنگـی   شارکت عمومی در سیاستتوان به تحقق م بپردازند، می
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در غیر ایـن صـورت، عـالوه بـر درگیـري و نـزاع روزمـره        . امیدوار بود
هاي صاحب ثروت و قدرت که در بستري طبیعی در جامعـه رشـد    گروه
فرهنگـی بـر   » اشـرافیت «گرایـی و سـلطه    اند، شـاهد نـوعی نخبـه    نکرده
  .گذاري فرهنگی خواهیم بود ها و سیاست سیاست
توان براي  در این رهیافت ادعا بر آن است که می :هیافت عینیر. 2

و عملـی و فـارغ   » عینی«ی حل راهمسائل، مشکالت و معضالت فرهنگی، 
رهیافت علمـی،  . شود، ارائه نمود ها می از منافع یا مضراتی که عاید گروه

تالش خود را صرف استاندارد کردن کار، یعنـی پیـدا کـردن بهتـرین راه     
هـا   و نظارت و کنترل دقیق براي حفظ و تحقق ایـن اسـتاندارد   انجام کار

یـابی بـه    به همین دلیل، مطالعـه زمـان و حرکـت بـراي دسـت     . نماید می
هـاي مشـخص    دهـی سـاختارها بـه شـکل وظیفـه      استانداردها و سازمان

گـذاري عینـی بـه شـمار      سازمانی از عناصر اصـلی مـدیریت و سیاسـت   
 .رود می

براي اداره کـردن وجـود دارد   » بهترین راهیک «برطبق الگوي سنتی 
هــاي بوروکراســی و مــدیریت علمــی،  کــه تحقــق آن از طریــق تئــوري

و مدیریت علمـی  » گیولیک«اي متعلق به  رویکرد وظیفه. پذیر است امکان
هستند؛ » یک بهترین راه«پردازي  از مظاهر مشهور نظریه» تیلور«متعلق به 

ها چند راه عـالج سـاده بـراي هـر      شناختی آن به عبارت دیگر، در روش
  ).1377هیوز، (گرفت  اوضاع و احوالی مورد استفاده قرار می

این رهیافت بر این فرض استوار است که توسـعه علـم بـه کـاهش     
هـا   دولت. گذاري عمومی منجر شده است ها در سیاست نقش ایدئولوژي

ه از کوشند تا کارآمدي خود را در تأمین اهـداف فرهنگـی بـا اسـتفاد     می
گـذاري یـک    کارآمدي دستگاه سیاسـت  زیراابزارهاي علمی نشان دهند؛ 

کشور، در تأمین نیازهاي فرهنگی شهروندان، یکـی از مبـانی مشـروعیت    
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هـاي علـوم    این سـخن اگـر در برخـی از حـوزه    . هاي مدرن است دولت
درست باشد، در حیطه فرهنگ و علوم اجتماعی به صورت قابل توجهی 

هنوز بشر راهی طوالنی براي شناخت دقیق . اند د داشتهنسبت به آن تردی
ترین  عمده. روابط علی و معلولی حاکم بر جامعه و فرهنگ در پیش دارد

گـذاري متغیرهـاي   تأثیردلیل این امر تنوع، تکثـر و پیچیـدگی مکانیسـتم    
ــت    ــه سیاس ــت ک ــگ اس ــوزه فرهن ــتقل در ح ــگر   مس ــذار و پژوهش گ

هاي پوزیتیویستی  وابستگی به گرایش گذاري را به احتیاط فراوان سیاست
  .دارد وا می
تواند به نـوعی نقـض    گذاري فرهنگی می در سیاست» روش علمی«

گـذاري فرهنگـی ارزشـی و هنجـاري      ماهیت سیاست. غرض منجر شود
ــت ــرا. اس ــی و     زی ــازیگران سیاس ــد ب ــداف و مقاص ــق اه ــی تحق در پ
یـک فضـاي    ایـن اهـداف در  . ساالري دولتی است اندرکاران دیوان دست

هـا و   گیرنـد و لزومـاً آمیختـه بـه اغـراض و آرمـان       شـکل نمـی  » علمی«
  .باشند می» علمی«هاي  ها هستند که گاه در تضاد با یافته ایدئولوژي

در این رهیافت براي حل مشکالت  :رهیافت ارزشی و هنجاري. 3
. شـود  هاي آرمانی، دینی و ایدئولوژیک الهام گرفته مـی  فرهنگی از ارزش

هاي بومی و گرفتن الگوي  نین رهیافتی با توجه به فرهنگ و ارزشدر چ
توسعه فرهنگی از درون آن، به ارائه روش براي معضـالت و مشـکالت   

فرهنـگ بـومی   . نماینـد  فرهنگی و یا تعیین اهداف ارزشـی مبـادرت مـی   
هـاي اساسـی ایـن     یکـی از فرضـیه  . گـذاري اسـت   مرجع اصلی سیاست

تحول فرهنگی پایا و پویا تنهـا از بسـترهاي   رهیافت آن است که تغییر و 
هـا بـا آن    حـل  راهخیـزد و در صـورتی کـه     ویژه ارزشی یک جامعه برمی

 .هایی کارآمد باشند حل راهتوانند  ها منطبق شوند، می ارزش
هـا،   گـذاري فرهنگـی در انتخـاب روش    رهیافت ارزشی در سیاست
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. باشـد  خـود مـی  هـاي ویـژه    ابزارها و نیروهاي انسانی دچار محـدودیت 
ها بستگی زیادي به نیروي انسانی متناسـب بـا    ویژه موفقیت این روش به

به همـین دلیـل، نظـام گـزینش نیـروي انسـانی دایـره        . ها دارد آن ارزش
ــه ــن، در یــک حکومــت  . آورد وجــود مــی محــدودي را ب ــر ای عــالوه ب

هاي فرهنگـی،   ایدئولوژیک، اقبال و ادبار افکار عمومی نسبت به سیاست
و کارآمـدي حکومـت در   » غیـر فرهنگـی  «هـاي   ستگی زیادي به حـوزه ب

  .هاي دیگر دارد حوزه
زیـادي بـر پـذیرش     تـأثیر کارآمد بودن اداري اقتصـادي حکومـت،   

زیرا طبیعـت ایـدئولوژیک حکومـت،    . هاي فرهنگی حکومت دارد نظریه
مثالً در تأمین معیشت مردم، پیروزي یا شکست ایدئولوژي تلقی شـده و  

  .سازد آن را با اقبال یا ادبار مواجه می» هاي فرهنگی سیاست«جه در نتی
ــه. 4 ــت تجرب ــه  :اي رهیاف ــت تجرب ــن رهیاف ــاي شخصــی  در ای ه
. گیـرد  گذاري، راهنمـاي عمـل قـرار مـی     گذار یا سیستم سیاست سیاست

گـذار بـاز    اي، راه را براي اعمال سـلیقه شخصـی سیاسـت    راهبرد تجربه
هاي روحی، روانی و گاه  ، تحصیلی، خصلتگذارد و به سوابق اجرایی می

که از این طریق به شناسایی و » سیستمی«. منافع شخصی وي متکی است
بینی بوده، دچار  ورزد، معموالً غیر قابل پیش ها مبادرت می حل راهانتخاب 

اي زمینه  ظاهر آراسته چنین مجموعه. نوعی آشفتگی و هرج و مرج است
فـراهم  » یافتـه  هـرج و مـرج سـازمان   «نوان گذاري آن تحت ع را براي نام

اي که در فقدان یک فرهنـگ عمـومی و مشـترك     رهیافت تجربه. کند می
مــدیریتی، در بــین مــدیران فرهنگــی جامعــه و در فقــدان یــک سیســتم 

گیـرد و عامـل نابسـامانی     گذاري عمـومی شـکل مـی    یافته سیاست سامان
هنگـی دولـت   هاي فرهنگی و در نتیجه موجب ضعف اقتـدار فر  سیاست

هـا را بـه مبـانی مشـروعیت و      خواهد شد که در نهایت بیشترین آسـیب 
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اي در فضـایی   اگر رهیافت تجربه. اقتدار سیاسی حاکم، وارد خواهد کرد
اعمال شود کـه مـدیران فرهنگـی جامعـه از فرهنـگ مشـترك مـدیریت        

. هـاي فرهنگـی باشـد    تواند عامـل پویـایی مـدیریت    برخوردار باشند، می
هـاي بـین مـدیران فرهنگـی را      تواند ارتبـاط  شترك مدیریتی میفرهنگ م

 .ها را به ارمغان آورد راستایی آن تسهیل نموده، تعامل و تفاهم و هم
طبیعی است در جوامعی که براي مدتی از ثبات سیاسی، اجتماعی و 

اند، سخن گفتن از وجود فرهنـگ   گذاري طوالنی برخوردار نبوده سیاست
فرهنگ مشترك مـدیریت  . شترك، سخن گزافه استمدیریتی همگون و م

فرهنگـی در بــین مــدیران یـک جامعــه تنهــا در سـایه ثبــات سیاســی و    
هاي فکري و اجتمـاعی بـین    ها و تعامل گذاري و نیز دوام ارتباط سیاست

  .گیرد ساالران شکل می ویژه دیوان نخبگان و به
 هاي فکـري، فرهنگـی و سیاسـی بـین مـدیران      ها و تفاوت تعارض

بـرد و   دهـی کلـی فرهنگـی را از بـین مـی      فرهنگی، زمینه هرگونه سامان
کنـد و   جامعه را دچار تناقض و خأل تئوریک در الگوهاي فرهنگـی مـی  

در . کنـد  هویتی، فقر شخصـیتی و فسـاد بـاز مـی     این خود راه را براي بی
گذاري عمومی، اعمـال اقتـدار دولـت در قالـب مقـررات،       واقع سیاست
دولت بـه نماینـدگی از تـاریخ و    . و نبایدهاي حقوقی استقواعد و باید 

هـاي فرهنگـی    هاي ملی، بـه اعمـال سیاسـت    هویت ملی و به نام ارزش
هـا و محصـوالت    ورزد و به انواع خاصـی از خـرده فرهنـگ    مبادرت می

هر تأیید می فرهنگی و تعامل زند و انواع دیگـري را مـورد    هاي فرهنگی م
هري قـرار مـی   بی چنـین وضـعیتی، دولـت در اصـل نماینـده       در. دهـد  م

فرهنـگ و قـدرت در هـم    . هویت و شخصـیت فرهنگـی جامعـه اسـت    
بـاز بـودن راه   . یابنـد  گذاري فرهنگی تجلـی مـی   آمیزند و در سیاست می

گـذاري فرهنگـی و تکثـر،     هـاي شخصـی در سیاسـت    ها و سـلیقه  تجربه
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شخصـیتی   هـاي اقتـدار فرهنگـی و    ها، پایه تضاد و ناهمگونی این تجربه
  .کند جامعه را مضمحل می

هـا و   حـل  راهدر ایـن رهیافـت انتخـاب     :دموکراتیـک رهیافـت  . 5
ها، با توجه به نظر اکثریت سیاسی اجتماعی و در عین  شناسایی تبعات آن

. گیـرد  ها صورت می بخشی آن ها و حیات احترام به حقوق فرهنگی اقلیت
بیشـتر  ... هاي سیاسی انتخاباتی اعم از پارلمانی، ریاست جمهوري و نظام

ـ    . در قید و بنـد چنـین رهیـافتی هسـتند     ات و بـه هنگـام نزدیکـی انتخاب
هـاي   ها و احزاب بـراي جلـب افکـار عمـومی، تصـمیم      اضطراب دولت

. سیاسی اتخاذ شده، تحت تأثیر افکار عمـومی و اکثریـت جامعـه اسـت    
فرهنگی خوانده  دموکراسیتري که  ، با مقوله گستردهدموکراتیکرهیافت 

هاي نژادي، فرهنگـی و اجتمـاعی در    تکثر گروه. خورد شود، پیوند می می
هـاي تکنوکراتیـک،    هـاي روزافـزون بـا ارزش    وزي، مخالفـت جوامع امر

ــدان و    ــراي قدرتمن ــه راه را ب ــازي فرهنگــی ک ــاتوانی سیاســت رهاس ن
ثروتمندان در تحمیل معیارهاي فرهنگی ویـژه خـود بـاز کـرده اسـت و      

گـذاري فرهنگـی    را در سیاسـت  دموکراتیـک گیري رهیافت  ضرورت پی
دهد کـه   ي فرهنگی، نشان میگذار تاریخچه سیاست. نمایان ساخته است

این . اند داشته) عالی(» فرهنگ پیشرفته«ها سعی در گسترش  برخی دولت
هـایی از فرهنـگ    ها بیشـتر در قالـب حمایـت دولتـی در شـاخه      سیاست

دادنـد؛   ها نشان نمی نمایانگر شده است که توده مردم توجه چندانی به آن
نگ سنتی و گاه پر هزینـه  ها از فره پیچیدگی این هنرها، فاصله داشتن آن

گونه خدمات فرهنگی، از جمله عوامل استقبال نکردن عموم از  بودن این
  .روند به شمار می» فرهنگ پیشرفته«

فرهنگی بـا نگرشـی بـه اکثریـت جامعـه، بـه        دموکراسیدر نتیجه، 
اما این سخن بـه آن معنـا نیسـت کـه     . پردازد گذاري فرهنگی می سیاست
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هاي فرهنگی نادیده گرفته شـود، بلکـه بـر     قلیتتکثر فرهنگی و حقوق ا
بخشــی  بخشــی کــه هــدف اصــلی آن جــان هــاي حیــات عکــس، پــروژه

هاي مختلف فرهنگی براي  هاي فرهنگی و هنري و کمک به گروه مهارت
کشف و اظهار هویت فرهنگی خود و اعمال کنترل بـر توسـعه فرهنگـی    

هنگـی قـرار   گـذاري فر  خویش است، بیش از پیش در دستورکار سیاست
گـذاري فرهنگـی در چنـین     فرض بر این است که سیاسـت . گرفته است

هاي فرهنگی که به ضرر اکثریت  فضایی از اعطاي امتیازات ویژه به اقلیت
گـذاري   ناگفته نماند که سیاسـت . شود خودداري نماید فرهنگی منجر می

ز اي کردن فرهنگ را نی زدگی و توده فرهنگی با چنین نگرشی، خطر عوام
هاي غربی توجه خود را به تکثیـر   دموکراسیدر بر دارد و به همین دلیل 

، افـزایش سـطح   دموکراتیـک هـاي   هاي الکترونیک، تشویق رسـانه  رسانه
ها در بیان و اظهار فرهنگ خود و نه  دانش مردم براي افزایش توانایی آن
شود، افزایش مشـارکت   ها تحمیل می فقط پذیرش کورکورانه آنچه بر آن

هـاي مختلـف، تطبیـق بـا      تعامل فرهنگی در بین افراد، اقشـار و گـروه   و
  .معطوف نمودند... مدرنیزاسیون و

ــر متغیرهــاي   ــر آن، تأثیرپیچیــدگی فرهنــگ و تنــوع و تکث گــذار ب
گذاران امور فرهنگی را به دقت، حزم و احتیاط فـراوان و دوري   سیاست
ی و اتخــاذ زدگــی در تــدوین مســائل فرهنگــ اندیشــی و عــوام از ســاده

تـرین   نخستین و مهم. خواند هاي غلبه بر مشکالت فرهنگی فرا می حل راه
و » طرح مسئله«شناسی و زوایاي تاریک  گام در این زمینه اشراف بر سنخ

طرح یک مسئله فرهنگـی  . گذاري فرهنگی است در سیاست» یابی حل راه«
ها و یا تجـارب   تواند ناشی از منافع، عینیات، ارزش ها می حل راهو اتخاذ 

گـذاري شـفاف    وقـوف بـر ایـن امـر راه را بـراي سیاسـت      . فردي باشد
  .گشاید می
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  گذاري فرهنگی ها و سیاست تئوري
هـر  . انـد  گـذاري عمـومی   هاي سیاسـت  ها و گزینه حل راهها مبناي  تئوري

گیرد؛ ایـن بنیـان    سیاستی خودآگاه یا ناخودآگاه بر بنیانی نظري شکل می
. و شفاف است و گاه منقح نشده و غیر شفاف است نظري گاه منقح شده

ها قابل بررسی و از  گذاري فرهنگی در سطوح متفاوتی از تئوري سیاست
در ایـن بخـش، سـطوح    . بسترهاي مختلف تئوریکی قابل استخراج است

گـذاري   تواننـد منشـأ اسـتخراج سیاسـت     هایی را کـه مـی   مختلف تئوري
در ســطحی کــالن از . یمدهــ فرهنگــی باشــند مــورد بررســی قــرار مــی 

هایی که به تبیـین رفتـار فرهنگـی، سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي        تئوري
. شـوند  بررسی مـی ... هاي عقالنی، هنجاري، گفتمان و پردازند، تئوري می

قابـل  ... هاي مارکسیستی، اقتصـادي، نهـادي و   تر تئوري در سطحی پایین
نگی مـوردي  هاي فره بحث و بررسی هستند و در سطحی خردتر تئوري

هـاي   اشـاره هسـتند؛ ماننـد تئـوري     هاي خاص قابـل  یا مختص به حوزه
هاي  ها یا مدل هاي فرهنگ زندگی کارگري، تئوري فرهنگ شهري، تئوري

بندي کامالً نسبی است و  این تقسیم ...ومربوط به حوزه سینما، نشر، هنر 
بنـدي   سیمهدف ما از این تق. اند این سطوح با یکدیگر در ارتباط و تعامل

شناسـی فـراهم    بنـدي و سـنخ   سـته ی کالن براي دچهارچوباین است که 
پردازي مـا در حـوزه فرهنـگ گسـترده      هرچه سطح تئوري. آورده باشیم

شود و مـآالً   وسیله آن توضیح داد بیشتر می توان به باشد مواردي را که می
. دهـد  گـذاري را پوشـش مـی    هـاي سیاسـت   تري از حـوزه  سطح گسترده

گـذاري   هاي محدودي از سیاست هاي سطوح خرد، مختص حوزه تئوري
مثالً مـدلی کـه از عوامـل    . هاي کاربردي هستند فرهنگی و در سطح مدل

گـذاري در ایـن حـوزه     اساسی تأثیرگذار بر صنعت نشـر بـراي سیاسـت   
تواند شامل متغیرهاي صنایع چاپ، صـنایع   شود، می تدوین و طراحی می
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ریان، تخصـص و عالیـق نویسـندگان،    کاغذ، صنعت پخش، سالیق مشـت 
یک . فرهنگی و اموري از این قبیل باشد ـ هاي سیاسی هنجارها و ارزش

هـاي   گذاري در حوزه نشر معموالً شامل تحلیلی نظري از حـوزه  سیاست
ها و نهایتاً تدوین یک سیاست هماهنـگ   الذکر و ترکیب و تعدیل آن فوق

این مدل کاربردي اگرچـه در  این تحلیل نظري و . باشد در حوزه نشر می
توانـد ارتبـاط    سطحی خُرد و مربوط به یک حوزه خاص است ولی مـی 

هاي هنجاري که در سطحی فراتر قـرار   وثیقی با تئوري عقالنی یا تئوري
مهم این است که تئوري یا مدل کاربردي ما در حوزه . دارند، داشته باشد

. رخـوردار باشـد  دسـتی ب  گذاري از پیوستگی و هماهنگی و یـک  سیاست
توان در سطحی کالن، یک تئوري هنجاري یا ارزشی را مبنا قرار داد  نمی

گـذاري تحـت تـأثیر     و در عمل، مـدل کـاربردي مـا در حـوزه سیاسـت     
تـوان ادعـا کـرد کـه      به همین سان، نمی. عقالنیت اقتصادي محض باشد

 گذاري فرهنگی تئوري عقالنیت اقتصادي را با نظریه هنجاري در سیاست
ایم، زیرا این دو حوزه تئوریک با هم فاصله زیادي دارند و  ترکیب نموده

  .در بسیاري از موارد غیرقابل جمع هستند
در ادامه، در حد وسـع ایـن کتـاب بـه اختصـار بـه برخـی از ایـن         

  .پردازیم ها می تئوري

  تئوري عقالنی
تر تئوري سنجش عقالنی بر ایـن   تئوري انتخاب عقالنی یا به تعبیر دقیق

بـر مبنـایی از   ... مبنا استوار است که رفتار فرهنگی، سیاسی، اقتصـادي و 
انسـان موجـودي   . گري و محاسـبه سـود و زیـان اسـتوار اسـت      سنجش

هاي خویش در پی حداکثر سود است و این  حسابگر است و در انتخاب
ي در فهـم رفتارهــاي گونـاگون انسـان اعـم از فرهنگــی،     اي کلیـد  نکتـه 
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ــل اساســی در   . اســت... اقتصــادي و ــه عام ــن نکت ــان، ای ــین س ــه هم ب
  .گذاري فرهنگی است گذاري دولتی و از جمله سیاست سیاست

در چنین دیدگاهی عقالنیـت اقتصـادي و سـود و زیـانِ حاصـل از      
گـذاري   یاستاصول س. گذاري فرهنگی حاکم است ها، بر سیاست فعالیت

فعالیتی که در حوزه عمـومی و دولتـی   . فرهنگی بر این مبنا استوار است
البته این یک . شود باید از منطقی اقتصادي نیز برخوردار باشد تعریف می

شود که  گرایش و قرائت افراطی از این نظریه است و در مواردي پیدا می
ژ یک دولت و نفـوذ  گاه پرستی. بند نباشند ها به چنین دیدگاهی پاي دولت

فرهنگی آن، هرچند در ظاهر به صرفه اقتصادي یک دولت نباشـد عامـل   
مـثالً حمایـت مـالی از یـک     . گذاري فرهنگی است گذار در سیاستتأثیر

هاي فرهنگی در حوزه نشر، هرچند ممکن است بـه لحـاظ    رشته فعالیت
هـاي حـاکم بـر یـک دولـت       اقتصادي به صرفه نباشد اما به لحاظ ارزش

  .تواند قابل توجیه باشد یم
گونه موارد براساس ماهیت دولت و ساختار اقتصادي یک کشور  این

ها در حوزه میراث فرهنگی و  قابل قبض و بسط است ولی معموالً دولت
انـد و منطـق اقتصـادي را تـا حـدودي کنـار        اموري از این قبیل حساس

  .گذارند می
هـا   براي همه دولـت  هاي مشترك که فارغ از این استثنائات و حوزه
داري  نظري اختالفات معنی چهارچوبقابل اهمیت است، استفاده از این 

یک سـاختار اقتصـادي مبتنـی بـر     . آورد وجود می را در حوزه فرهنگ به
دهـد و   هاي خاصی از فرهنگ را توسـعه مـی   تئوري عقالنی حتماً حوزه

سـاختار  مـثالً یـک   . گـذارد  هاي دیگري را به خودي خود کنار می حوزه
دانـد و   عقالنی اقتصادي، موفقیت در سینما را معموالً در فروش باال مـی 

میراث فرهنگی را هم ابزار هویت و تفاخر و هم ابزار کسب درآمد تلقی 
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اساسـاً عناصـري از هویـت و میـراث فرهنگـی را بـه نمـایش        . کنـد  می
یت مفهوم جذاب. گذارد که بتواند از آن طریق درآمد بیشتري کسب کند می

  .شود نیز در فضایی از عقالنیت اقتصادي و کسب درآمد تعریف می
ــدگان از آن   « ــه وســیله تعــداد بازدیدکنن ــا ب ارزش یــک مکــان زیب
میزان ارزش یک شیء زیبا بستگی به میزان تمایل به . شود گیري می اندازه

  ).129-113: 1387برنوفري، (» ...پرداخت براي آن دارد
همه چیز سودآوري است تا حدودي  هرچند این صراحت که معیار

آمیز، است اما ایـن واقعیـت انکارناپـذیري اسـت کـه       آزاردهنده و اغراق
داري را  هاي سـرمایه  ویژه در نظام هاي فرهنگی به بخش زیادي از فعالیت

آزادسازي . هاي فرهنگی آنان است دهد و بنیانی براي سیاست توضیح می
هـاي حمـایتی در حـوزه     و رهاسازي بخش خصوصی و فقدان سیاسـت 

توانـد بـه چنـین     شـود و مـی   اي توجیه می فرهنگ بر اساس چنین نظریه
در چنـین فضـایی   . فضایی دامن زند و تا حدود زیـادي آن را بگسـتراند  

گذاري فرهنگی، ظاهراً از هیچ فعالیت خاصی حمایـت   است که سیاست
در این حـوزه  کننده اصلی  کند و بازار و سالیق و عالیقِ آن را تعیین نمی
هـاي   هاي پلیسی و عشـقی، بـا فـیلم    لذا مثالً فیلم هندي و رمان. داند می
هاي تخصصی و علمی در یک رقابت آزاد بـه   و معناگرا یا کتاب» هنري«

شوند تا بازار مصرف خود را پیدا کنند و به ادامه  حال خود واگذاشته می
توانـد زنـده    انـد نمـی  آنکه نتواند در این رقابت پایدار بم. حیات بپردازند

  .بماند
چنانکه گفتیم، این یک قرائـت افراطـی از کـاربرد و اعمـال نظریـه      

هـا بـا    عقالنیت اقتصادي در سیاسـت فرهنگـی اسـت و معمـوالً دولـت     
گـذاري فرهنگـی را از    کننـد کـه سیاسـت    گرایانه سعی مـی  رهیافتی نخبه

ز آن حمایـت  هـایی را برگزیننـد و ا   دارند و حوزه دور نگه» رقابت کامل«
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هـاي تخصصـی    مـثالً حمایـت از حـوزه تخصصـی نشـر و کتـاب      . کنند
گرا بر ایـن   یک منطق نخبه زیراتواند در دستور کار دولت قرار گیرد؛  می

باور است که زمـان، تخصـص و دقتـی کـه بـراي نگـارش یـک کتـاب         
الزم است، بسـیار بیشـتر از نگـارش یـک     » هنري«تخصصی یا یک فیلم 

ا یک کتاب عشقی سطحی است و درآمدي که از اولی در بینی ی کتاب فال
. آیـد بسـیار کمتـر از دومـی و سـومی اسـت       دست مـی  یک بازار آزاد به

فرهنگـی  » فاجعـه «تواند بـه یـک    سیاست بازار آزاد در حوزه فرهنگ می
ها معتقدند کـه بایـد بـه مداخلـه در آن      اغلب دولترو  ازاین. منجر شود
حتی در یـک  » ارزشمند«که بسیاري از امور اما نکته اینجاست . پرداخت

هـاي بـازار آزاد لـه     گـرا نیـز در زیـر چـرخ     نظریه عقالنی اقتصادي نخبه
یابند که بـه نظـر    ها توفیق آن را می شوند و تنها شمار اندکی از ارزش می

نخبگان برسند یا به تعبیر دیگر نخبگان در این بازار آزاد مکارِ فرهنگـی،  
هاي هنري و تخصصـی و ادبـی را نجـات     ی از ارزشتوانند برخ تنها می
  .دهند

  در انگلستان انداز اقتصادي بر فرهنگ و هنر چشم

اي کــه در  دوره ؛دارد 1980ریشــه در اوایــل دهــه  ،انــداز اقتصــادي بــر فرهنــگ و هنــر چشــم
این نگـاه شـاید اهمیـت معنـاي     . تاچریسم و فرهنگ کسب و کار بودیم انگلستان شاهد ظهور

، »اهمیـت اقتصـادي هنـر در انگلسـتان    « ،1998سـال  در  کـا زریوز انتشـار گـزارش ما  خود را ا
اس در نـوع خـود   یـ مق هـاي آمـاري بـزرگ    مایشپیکا یکی از اولین زریوگزارش ما. گرفته باشد

کـا نفـع و   زریوگـزارش ما . کـرد  به توانایی بالقوه اقتصاد در هنرها ارائـه مـی   یبود که نگاه مثبت
طـور   جهان هنرهاي انگلستان گسترش داد و ثابت کـرد کـه بـه    در اي را اشتیاق قابل مالحظه

در . گـذاري فرهنگـی در تمـام سـطوح تأثیرگـذار اسـت       اي در شکل دادن بـه سیاسـت   گسترده
هـاي   توانسـت تمـام خواسـته    )انگلسـتان ( تحت فشار قـرار گرفتـه   هنرهايِ چنین زمانی مدیرِ

بـیش از یـک دهـه بعـد     . نگلستان دوره تاچر بیابـد هنرها در ا» ارتباط«هم خود را براي تأیید م
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تـرین ابزارهـاي    عنـوان یکـی از مهـم    هنوز بـه » مطالعه فشرده اقتصادي« ،کازریواز گزارش ما
  .باقی مانده بود ،هنوز تحت فشار همیشه حاضر در چمدان مدیر هنرهايِ

داد، جـایی کـه    کا بیش از هر چیز خود را در زمینه مطالعات شـهري نشـان  زریوتأثیر گزارش ما
هـاي محلـی در شـهرهاي پساصـنعتی ماننـد گالسـگو،        هاي فرهنگی حکومت گذاري سیاست
ایمان قابل توجهی در اعتقادات مایورکـایی از بازتولیـد شـهري،     ،برادفورد و لیورپول ،بیرمنگام

، ارتقاء توریسم، سرمایه تجاري، توسعه صنعت خـدمات، ایجـاد اشـتغال    )شهري(تقویت تصویر
 ،هـاي محلـی   اما نگرش اقتصـادي بـه حکومـت   . ها، از خود نشان داد عیت دوباره کمپانیو موق

گـذاري عمـومی انگلسـتان آشـکار      هاي سـرمایه  محدود نشد و تأثیر مشابهی نیز از آن در بدنه
کـه بـا همکـاري     – »هنرهاي ملی و استراتژي رسانه، یـک آینـده خـالق   «سند  مثالً در. شد

رو بـراي هنرهـا،    راه پـیش «تهیه شده و ادعاي ارائۀ » (ACGB)کبیر شوراي هنرهاي بریتانیاي«
 از و تنهـا یکـی  «کـرد کـه    نویسنده به طور قطعی اظهار مـی  –کرد  می» و رسانه در انگلستان

لیـز   .(ACGB,1993:6)» هاسـت  از هنرهـا مسـئله اقتصـادي آن    »علت قابل دفاع«قدرتمندترین 
 1992یدگاه اقتصادي مـرتبط در مطلبـی کـه در سـال    گرینهال و کن وورپول، براي ارائه یک د

  :گونه مشاهده کنند توانستند تجربه انگلستان را این ندنوشت
کـار گرفتـه    هاي محلی و ملی بـه  اي توسط حکومت طور گسترده در طول یک دهه، هنرها به«

ت ، هویـ زایـی کننـد   ، اشـتغال )صنایع فرهنگی(یک بخش صنعتی جدید را رواج دهند : تا شدند
، کیفیـت  )بازتولیـد شـهري  ( شهري را ارتقاء بخشند، فضاي داخلـی شـهرها را بازسـازي کننـد    

شـده   بهتري از زندگی را در ارتقا دهند، توریسم را افزایش داده و احیاکننده کل میـراث سـاخته  
  .)28 :1992گرینهال و وورپول، (» شده باشند و یا فراموش

Source: Alan Stanbridge, “Detour or Dead-End? Contemporary Cultural 
Theory and the Search for New Cultural Policy Models,” The International 
Journal of Cultural Policy, 2002 VOL. 8 (2), pp. 121-134 )  ،دیوید تراسـبی

1387 :132.(  

هـاي فرهنگـی در    ها یا فعالیت ات اقتصادي پروژهتأثیربه هرحال ارزیابی 
شود تا جایی که به نظر آنـان   این دیدگاه یک ارزش اساسی محسوب می

هاي فرهنگی موجود در یک  نباید این حقیقت را نادیده گرفت که ارزش«
دقیقـاً بـه میـزان اثرهـاي اقتصـادي در قضـاوت در         پروژه آموزش هنـر، 
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حـائز اهمیـت   ) و یـا شـاید بیشـتر   (،  خصوص عملی که باید انجام شود
  ).132: 1387دیوید تراسبی، (» هستند

را با ادبیـات اقتصـادي و   ... چنین دیدگاهی هنر، آموزش، فرهنگ و
در دهـه  «بـرد   کار می انسانی یا فرهنگی یا هنري به» سرمایه«تحت عنوان 

در دانشـگاه  » گري بیکـر «و » تئودور شولتز«، اقتصاددانانی همچون 1960
یکاگو تئوري سرمایه انسانی را براساس ایـن فرضـیه کـه اسـتعدادها و     ش

دهد که به اندازه  هاي نیروي انسانی نوعی از سرمایه را تشکیل می مهارت
. ، ارائـه کردنـد   باشـد  سرمایه فیزیکی در ایجاد خروجی اقتصاد مـؤثر مـی  

اي  ها یک دارایی سرمایه طور که مغز انسان سرمایه انسانی نشان داد همان
عنـوان فراینـدي دیـده شـود کـه بـه نـوعی         تواند به باشد، آموزش می می

  ).134: همان(» شود گذاري در این نوع دارایی منجر می سرمایه
ویژه قرائت تنگ، محدود و  تئوري عقالنیت اقتصادي در فرهنگ، به

ویـژه از   گذاري فرهنگی از دیـدگاه بسـیاري، بـه    افراطی آن براي سیاست
نگرنـد، غیرقابـل قبـول     که فرهنگ را با نگاهی ارزشی می دیدگاه کسانی

ها در  اما باید به این واقعیت اساسی نیز توجه کرد که معموالً دولت. است
رو،  از ایـن . برند هاي مالی به سر می فضایی از کمیابی منابع و محدودیت

ــأثیرتواننــد نســبت بــه  نمــی ــهت هــاي اقتصــادي در  ات اقتصــادي و جنب
از سوي دیگر، یک نگاه افراطی . تفاوت باشند فرهنگی بیگذاري  سیاست

هاي فرهنگی بیش از  شود که ارزش و غیراقتصادي به این حوزه سبب می
هـاي اجتمـاعی مـردم در ایـن      ها وابسته شوند و مسئولیت پیش به دولت

هـاي خـود    هـا از حیـث باورهـا و ارزش    انسان. زمینه نادیده گرفته شود
تماعی و فرهنگی هستند و لذا بایـد خـود بهـاي    هاي اج داراي مسئولیت

هایی اصالت بیشـتري   چنین فعالیت. ها و باورهاي خود را بپردازند ارزش
گذاري بـاالیی  تأثیراند و  هاي فرهنگی دولتی و تشریفاتی داشته از فعالیت
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گرایی افراطـی   توان نقش دولت را در پیوستاري از مداخله البته می. دارند
هـایی   کما اینکه امروزه چنین تفکیـک . بندي کرد لی دستههاي ک تا نظارت

گذاري، بسترسازي،  مثالً وظیفه دولت را در سیاست. صورت گرفته است
اما بایـد توجـه داشـت کـه     . اند گري محدود نموده نظارت و عدم تصدي
هاي سیاسـی تأویـل و    هایی بنا به صالحدید قدرت همواره چنین عبارت

هایی آنگاه که مورد عمل قـرار   ال چنین عبارتدر عین ح. شود تفسیر می
  .شود شان بیشتر آشکار می هاي مفهومی گیرند ابهام

هاي افراطی این دو دیدگاه ناممکن اسـت،   به هر حال، جمع قرائت
هـاي غیرافراطـی نظریـه اقتصـادي و      اما با تعادلی خردمندانه از گـرایش 

گـذاري فرهنگـی    تاي براي سیاسـ  توان راه چاره هاي فرهنگی، می ارزش
اي در ایـن زمینـه وجـود     یافت، هرچند هیچ فرمول از پیش تعیـین شـده  

گیري براي اعمال عقالنیت اقتصـادي در حـوزه فرهنـگ     ندارد و تصمیم
  .بستگی زیادي به حکمت، خرد و تدبیر مدیران و عرف جامعه دارد

  هاي هنجاري نظریه
هاي هنجاري از نظریه عقالنیـت اقتصـادي، آن    وجه افتراق اساسی نظریه

هاي هنجاري نقطه عزیمت خـود را تفسـیري از انسـان و     است که نظریه
دهنـد و سـپس از درون آن، بایـدها و     هاي اخالقی وي قـرار مـی   ارزش

این بایـد  . کنند نبایدهایی را براي زندگی و سیاست فرهنگی استخراج می
تواننـد مبنـا قـرار گیرنـد و منجـر بـه        در حوزه فرهنگی نیز می و نبایدها
هاي هنجـاري بسـیار گسـترده     دامنه نظریه. گذاري فرهنگی شوند سیاست

هاي مذهبی را  توان از لیبرال دموکراسی، سوسیالیسم تا گرایش است و می
شناسی،  ها براساس جهان عمده این است که این نظریه. درون آن قرار داد

هاي قیاسی و اسـتقرایی   ناسی، تاریخ و فلسفه و از طریق استداللش انسان
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رسند و قواعد  از انسان و جامعه می) به مفهوم کلی آن(به درکی اخالقی 
  .کنند انتظامات اجتماعی را از درون آن استخراج می
هـاي هنجـاري اسـت کـه      نظریه لیبرالی یکی از مشهورترین نظریـه 

هاي فرهنگـی لیبـرال    مبنایی براي سیاست کند که هایی را تولید می ارزش
هاي محوري این نظریـه، فردگرایـی و    ارزش. هاي غربی است دموکراسی

هاي مختلفی چون اقتصاد، سیاسـت و فرهنـگ    آزادي است که در حوزه
لیبرالیسم البته یک نحله واحـد نیسـت و همچـون    . دهد خود را نشان می

ـ    سـاخته  بسیاري دیگر از دسـت  هـاي   هـا و گـرایش   تهـاي بشـري، قرائ
گـراي جرمـی بنتهـام کـه      از لیبرالیسم فایـده . گوناگونی از آن وجود دارد

داند گرفته تا لیبرالیسم مبتنی بـر   یابی به شادمانی می انگیزه انسان را دست
که در اسـاس لیبـرال و   )  کمیونیتارین(گرایانی  وظیفه اخالقی و تا اجتماع

ها و شقوق مختلف ایـن   ه گرایشگرا هستند، همه و هم در تجلی، جامعه
هـا   هـا و مـنش   هـا، روش  هریک از این گرایش. دهند نظریه را تشکیل می

ــت   ــوعی در سیاس ــاوت و متن ــدهاي متف ــد  پیام ــی دارن ــذاري فرهنگ . گ
هـرج و مـرج   «رابرت نوزیک، تکثر و تنـوع  ) لیبرتارینیسم(» گريِ آزادي«

ی کــه آورد، در حــال را در سیاســت فرهنگــی پدیــد مــی   » اي گونــه
که مفهوم مسئولیت اجتماعی را بـا خـود   ) کمیونیتاریسم(» گرایی اجتماع«

پـذیر را موجـب    گـذاري فرهنگـی مسـئولیت    آورد سیاسـت  به همراه مـی 
روست کـه فعـاالن سیاسـی سوسیالیسـت و احـزاب       هم از این. شود می

بـا عبـور از   » تـونی بلـر  «تـا  » ژاك دولور«کارگر در فرانسه و بریتانیا، از 
هاي فکري  گرایی را به مثابه پایه هاي اجتماع هاي سوسیالیستی نگاه شهاندی

  .اند که قرابت بیشتري با لیبرالیسم دارد هاي خود برگزیده سیاست
هـاي   هاي مبتنی بـر ارزش  هاي هنجاري، نظریه در طیف دیگر نظریه

ها براساس برداشتی از جهان و انسان  این نظریه. توان قرار داد دینی را می
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گـذاري فرهنگـی    ها و هنجارهایی بـراي سیاسـت   فطرت، واجد ارزش و
هـاي اساسـی و    گیـري  توانند در جهـت  ویژه می ها به این ارزش. باشند می

هاي کلـی نمـود بیشـتري داشـته باشـند و تجلیـات خـود را در         سیاست
تفسـیر مـا از آزادي فرهنگـی،    . هاي خُرد نیـز بـه نمـایش گذارنـد     حوزه

تواند به کلی  ی اجتماعی و اموري از این قبیل میسیاست فرهنگی، زندگ
معنا و مفهوم و شکل دیگري به خود بگیرد و این البته بسـته بـه تفسـیر    

نظریه هنجـاري دینـی   . هاي دینی دارد موسع یا مضیق ما از دین و ارزش
. تواند مبنایی براي مطالعه سیاست فرهنگی در جمهوري اسالمی باشد می

تواند مبنایی براي سیاست فرهنگی باشد و  اي می هپی افکندن چنین نظری
در . اي را تعیین نماید هاي برنامه هاي کلی و سیاست گیري سیاست جهت

هاي کلی  تواند ملهم از این سیاست هاي عملیاتی می چهارچوبعین حال 
  .باشد

تـوان در ایـن    نمی. اي نیاز به شفافیت و تنقیح دارد البته چنین نظریه
اي فرهنگی نام  مباحث کلی و متفرقه بسنده کرد و آن را نظریه ارائه راه به
نظریه فرهنگی دینی، همچون هر نظریه دیگـري، بایـد بتوانـد بـه     . گذارد
هـایی شـفاف بدهـد تـا بتوانـد در       هاي اساسی این حـوزه پاسـخ   پرسش
پردازي در این  نظریه. برداري قرار گیرد گذاري فرهنگی مورد بهره سیاست

اي  چنین نظریه. الحظات متدولوژیک الزم را رعایت کندخصوص باید م
  :باید بتواند

یا منحصر بـه فـرد خـود را در خصـوص      هاي اساسی و پرسش. 1
هایی مشـترك   تواند پرسش اي می چنین نظریه. نمایدارائه  جهان و جامعه
در عـین حـال    ...وها داشته باشد؛ مـثالً آزادي، خالقیـت،    با دیگر نظریه

هـایی   پرسش ؛ژه خود را نیز در حوزه فرهنگ مطرح نمایدهاي وی پرسش
  ...چون معنویت، حقیقت، الوهیت، وهم
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هـا بایـد    این پاسـخ . هاي منحصر به فرد خود را مطرح کند پاسخ. 2
هـاي گونـاگون    مبهم و بسیار کلی نباشد تا بتواند از کمند تفسیر بـه رأي 

 .بِرَهد
 .ظرفیت انتقادي داشته باشد. 3
 .ملیاتی شدن داشته باشدظرفیت ع. 4
مفــاهیم، عناصــر و اجــزاي آن در تنــاقض بــا یکــدیگر نبــوده و . 5

 .پیوستگی الزم را داشته باشند
اي منطقی با مبانی دینی قابل انطباق باشند و بتـوان آن را   به گونه. 6

 .یک نظریه دینی تلقی کرد
نفـی و  االمکان منفعالنه و واکنشی نباشد و صرفاً خود را در  حتی. 7

دینـی  » هـاي  نظریـه «گونـه کـه در    یـا آن . ها مطرح نکند تأیید دیگر نظریه
. ها تعریف ننماید شود همواره خود را در حد وسط دیگر نظریه مطرح می

اسـالم نـه سوسیالیسـم اسـت نـه      «شـود کـه    مثالً چـه بسـیار گفتـه مـی    
  .»!!داري؛ بلکه چیزي است بین این دو سرمایه
قالل الزم برخـوردار باشـد و خـود را بـه     نظریه از هویت و است. 8

گذاري مستخرج از آن نیز از هویت الزم  حوادث واقعه نسپارد تا سیاست
  .برخوردار باشد

 چهـارچوب توانـد   با چنین شرایطی است که نظریـه هنجـاري مـی   
. گـذاري فرهنگـی در ایـران باشـد     پردازي و سیاسـت  مناسبی براي نظریه
شـود بـه مهندسـی ایـن      ی نامیـده مـی  گذاري فرهنگـ  فعالیتی که سیاست

هاي سیاستی از درون تفاسـیر گونـاگون    نظریات و استخراج دستورالعمل
گذار فرهنگی براي موضوعات و مسائل  یک سیاست. ها معطوف است آن

هـاي کـالن و    گیري هاي هنجاري جهت گوناگون فرهنگی از درون نظریه
هـا   ایـن نظریـه  . دکنـ  هایی را در سطوح میانی استخراج می سپس سیاست
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  .خود قرار دهند تأثیرهاي ما را نیز تحت  توانند روش می
اي از موضـوعات را بـه    توانند مجموعه هاي کالن هنجاري می نظریه

هـاي هنجـاري در سـطحی کـالن      نظریـه . یک گونه خـاص تبیـین کننـد   
گـــذاري،  کننــد و در سیاســت   موضــوعات را تحلیــل و تبیــین مـــی   

آنگاه که این نظریه کالن براي . کنند خص میهاي کالن را مش گیري جهت
بـرداري قـرار    تحلیل و تبیین موضوعات خاص و محـدودتر مـورد بهـره   

کند در  هاي کالن نظریه را بر موضوعات خاص اعمال می گیرد ویژگی می
  .هاي خُرد را نیز از آن استخراج نمود توان سیاست نتیجه می

  نظریه گفتمان
ها بر درك و تفسیر معناي رفتارها تأکیـد   دیدهنظریه گفتمان براي تبیین پ

توانـد راهنمـاي عمـل     گفتمان از آن رو براي ما اهمیت دارد که می. دارد
ایجاد یـک فضـاي گفتمـانی و    . گذاري فرهنگی باشد سیاستی و سیاست

تــرین  دهـی رفتارهـاي فرهنگــی توسـط ایـن فضــا یکـی از مهـم       جهـت 
  .هاي فرهنگی است گذاري دستاوردهاي نظریه گفتمان در فهم سیاست

یـک پـروژه   (گذاري فرهنگی به مثابـه و در قالـب گفتمـان     سیاست
سـخن اصـلی ایـن    . شاید کمتر مورد عنایت قرار گرفتـه باشـد  ) گفتمانی

است که یک گفتمان با ایجاد یک محور مرکزي معنایی، سـامانی نظـري   
 دهـد مـثالً مفهـوم    فرهنگـی مـی   ــ  به مفاهیم مختلف و متعدد اجتماعی

تـري همچـون عـدالت     عدالت، مفهومی مرکزي است که مفـاهیم فرعـی  
عـدالت فرهنگـی   . شـوند  بـر آن اسـتوار مـی   ... فرهنگی، عدالت فردي و

ها در فرهنگ یا  گذاري فرهنگی به حق اقوام و اقلیت تواند در سیاست می
توانـد در   عدالت فردي می. دسترسی مردم به خدمات فرهنگی تعبیر شود

رهنگی به وظیفه فرد و دولت در تالش براي تقویـت و  گذاري ف سیاست
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  .تشویق زیستن اخالقی افراد و تقوا تعبیر شود
تواند مرزهـاي هـویتی را تصـریح کنـد و      از سوي دیگر گفتمان می

خود و دیگري فرهنگی را در ذهن و دل یک فرهنـگ بشناسـاند و از آن   
فرهنگـی  گـذاري   ها در جامعه و فرهنگ و سیاسـت  براي تعریف ضدیت

تــرین ابزارهــاي  از نظــر مــا، گفتمــان یکــی از مهــم. بــرداري کنــد بهــره
از برخـی ابعـاد شـاید نتـوان بـین نظریـه       . گذاري فرهنگی است سیاست

در عمـل، هـر دو بایـدها و     زیـرا  ؛هنجاري و گفتمان تفاوتی قایـل شـد  
نظریـه  . کننـد  گذاري تعیـین مـی   نبایدهایی اخالقی را براي عمل سیاست

. اما، به لحاظ گستره کارکردي و تحلیلـی شـمول بیشـتري دارد   گفتمان، 
بدین مفهوم که از طریق ایجاد مفاهیم مرکزي و تسـري ایـن مفـاهیم بـه     
ابعاد گوناگون زندگی و از طریق پیوند زدن پویایی ذاتی خود بـه آزادي  
انسان در انطباق با محیط عمالً پویـایی خالقیـت انسـانی را بـه گفتمـان      

شاید نظریه هنجاري از ایستایی بیشتري برخوردار باشد و . کند متصل می
ــه  تصــلب و اســتحکام بیشــتري را نمایــد و از ایــن روســت کــه از ارائ

گیــرد و  گرایـی نظریــه گفتمـان و از پســت مدرنیسـم فاصــله مـی     نسـبی 
  .نماید گذاري را از ثبات بیشتري برخوردار می سیاست

عمـال    قرار میگفتمان، نوعی پیوستگی بین برخی مفاهیم بر کنـد و اَ
گفتمـان  . کنـد  شبه ایدئولوژیک معنادار می چهارچوبفرهنگی را در یک 

هـاي اقتصـادي، سیاسـی،     هـا در عرصـه   بین رفتارهاي گونـاگون انسـان  
هاي مختلف رفتار را  کند و جنبه نوعی معنی خاص ایجاد می... فرهنگی و

به بیان ساده مثالً در . دهد ارجاع می) دال گفتمانی(به یک مفهوم مرکزي 
وم حق و باطل، بـین مفـاهیمی همچـون    یک جنگ، با خلق و توجیه مفه

شـود و   پیوسـتگی ایجـاد مـی   ... حق سرزمینی، حق الهی، حق انسـانی، و 
اي از مفاهیم حقانی با یک مفهوم و دال مرکزي به نام حق ایجاد  مجموعه
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این مفهوم از حـق در  . الذکر است شود که ترکیبی از همه حقوق فوق می
ایـن  . کنـد  را با آن تصریح میشود و ضدیت خود  مقابل باطل تعریف می

مفاهیم در عرصه عمل سیاسی با مفـاهیمی چـون، مقاومـت، مسـئولیت،     
دهند و به  عمل سیاسی را شکل می... شهادت، ایثار و از خود گذشتگی و

فراینـد   ،ایـن مفـاهیم و عمـل سیاسـی برآمـده از آن     . بخشند آن معنا می
الي سیاسی حـق فـراهم   کنند و مبنایی براي استی یابی را تسهیل می قدرت
  .نمایند می

ها را  انسان... چنین گفتمانی رفتارهاي فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و
هـا یـک فعالیـت     سان در این فضاي گفتمانی انسـان  بدین. دهد سامان می

اقتصادي کوچک، یا یک فعالیت آموزشی یا حتی یـک فعالیـت ذهنـی و    
بـه  . کنند وجیه میشخصی خود را در جبهه حق و در قالب گفتمان حق ت

تـر، گفتمـانِ حـق، کلیـه رفتارهـاي شخصـی و        بیان دیگر و البتـه دقیـق  
  .بخشد دهی نموده و سامان و معنایی حقانی می اجتماعی افراد را جهت

کند، به  اي است که بین مفاهیم ایجاد می قدرت گفتمان به پیوستگی
. شرایط استمندي آن و توان انطباق با  قدرت استداللی اوست و به زمینه

هاي  گفتمان آنگاه که بتواند به خوبی توجیه نظري یابد و عناصر و عرصه
مختلف زندگی را به یکدیگر پیوند زنـد و روایتـی یکسـان و پیوسـته از     

یابـد و طـی یـک پـروژه بـه       امور به دست بدهد طرفداران بیشـتري مـی  
ی ها زمینـه تـاریخ   برخی گفتمان. شود گسترش سلطه گفتمانی نزدیک می

هـاي گونـاگون و در بسـترهاي     تواننـد در زمـان   تري دارند و می طوالنی
 ؛فرهنگی احیا شوند و کارکرد داشته باشـند  ـ گوناگون اجتماعی، سیاسی

در برابـر ظلـم و سـتم و    ) ع(مانند گفتمان عاشورا و قیـام امـام حسـین    
هرچنـد  . ها محدودترنـد و ارزش مقطعـی دارنـد    برخی گفتمان. انحراف
ریشـه نبـوده و بـه هرحـال در دامنـه       هاي مقطعی و محـدود بـی   گفتمان
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  .گیرند هاي تاریخی قرار می تري از گفتمان وسیع
تـرین موضـوعات    گذاري فرهنگی یکی از عمده در رابطه با سیاست
گذاري فرهنگی بتواند اوالً، در سطحی کالن مفاهیم  این است که سیاست

انیـاً، بتوانـد مفـاهیم و    اساسی هـویتی یـک فرهنـگ را ارائـه نمایـد و ث     
هاي جانبی آن را شکل دهد و ثالثاً، بتواند مرزهاي فرهنگی را  گیري جهت

هـا و   تصریح کند و رابعـاً، از درون آن بتوانـد اعمـال و رفتـار و جریـان     
اي را مطـابق بـا مفـاهیم مرکـزي      هاي فرهنگی ویژه ها و سیاست فعالیت

  .گفتمان فرهنگی هدایت کند یا ارائه نماید
هـاي   بدون تعریف یک گفتمان کـالن کـه از درون تـاریخ و ارزش   

گـذاري فرهنگـی در ورطـه     سیاسـت  ،اساسی یک جامعـه برآمـده باشـد   
هـاي تقلیـدي    فعالیـت . آیـد  معنی گرفتار مـی  نگري و اقدامات بی سطحی

هاي فرهنگـی بـا معناهـاي تـاریخی یـک       فرهنگی و عدم انطباق فعالیت
توانـد بـه    بلکـه مـی   ،دهـد  هـا را کـاهش مـی    جامعه نه تنها اثرپذیري آن

بنـابراین،  . هاست منجر شود هویتی نسل جوان که مخاطب این فعالیت بی
گذاري فرهنگی در ایران نیازمند تعیـین و تعریـف مفـاهیم     ، سیاستمثالً

اساسی ارزشـی فرهنگـی همچـون معنویـت، عـدالت فرهنگـی و دیگـر        
صـورت   فاهیم بایستی بـه این م. هاي دینی است ها بر اساس نگرش ارزش

در عین حال این مفاهیم . تر تصریح شوند شفاف تعریف یا به تعبیر دقیق
اي شفاف به موضوعاتی چون آزادي فرهنگی،  مرکزي باید بتوانند به گونه

نقش دولت در فرهنگ، عرف، مدیریت اجتماعی فرهنگ، فرهنگ عامـه،  
اق یافتـه، معـانی و   هاي فوق انطبـ  بپردازند و با ارزش... فرهنگ شهري و

هرچه گفتمـان گنـگ و مـبهم باشـد     . ها بدهند هاي خاصی به آن صورت
بخشی کمتري خواهد داشـت و بـا فـروکش کـردن تـب و       توانِ صورت

هاي روزمره سیاسی ناکارآمدي آن بیشتر نمایان خواهـد شـد و جـز     تاب



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     134

  .اي ظاهري و شعاري از آن باقی نخواهد ماند پوسته
ري تـوانِ مـدیریت شـهري در ایجـاد یـک      در سیاست فرهنگی شه

گفتمان فرهنگی در شهر که رفتارهاي شـهروندان و مـدیران را همراسـتا    
آیـا شـهر محـیط زنـدگی و     . کند براي پیشبرد امورشهري ضروري است

 آسایش و تعامل اجتماعی است یا شهر محل کسب وکار و تعامـل اداري 
را پـیش روي مـا   تجاري است؟ این پرسش دو عرصه کـامالً متفـاوت   ـ 

مثالً آنچه امروزه در تهران، بـه مثابـه یـک شـهر، مشـاهده      . دهد قرار می
لذا مفهـوم شـاغل و شـاغالن بـیش از مفهـوم      . شود گزینه دوم است می

اي بسیار  ارتباطات اجتماعی شهري و محله. خورد شهروندان به چشم می
هـا   خـانواده افـراد و  . شـود  کمتر از ارتباطات شغلی افراد در آن دیده مـی 

روابط اجتماعی خود را با همکاران و در مواردي با همشـهریان قـدیمی   
هـاي   شـود کـه در شـهر تهـران هیئـت      بسیار مشاهده می. دهند سامان می

مذهبی بر اساس محلـه شـکل نگرفتـه بلکـه در یـک هیئـت افـرادي از        
خورند که بـه دالیلـی دیگـر، غیـر از هـم       محالت گوناگون به چشم می

شود که پیوندهاي افراد  بسیار مشاهده می. آیند بودن، گرد هم میاي  محله
شـکل  ! در تهران اساساً بر اساس روابطی اسـت کـه در شـهرهاي دیگـر    

گرفته است؛ به خاطر اینکه در شـهرهاي قبلـی مفهـوم زنـدگی شـهري      
اي بـه مفهـوم    کرده است و پیونـدهاي محلـه   پیوستگی بیشتري ایجاد می

  .یار ضعیف استریشه جغرافیایی آن بس
نتیجه آنکه گفتمان کنونی که ارتباطـات اجتمـاعی، مفهـوم زنـدگی     

کند، گفتمـان کسـب و    شهري، معناي آن و ماهیت ارتباطات را تعیین می
کننـد حتـی    ها در این فضاي گفتمانی خود را تعریف می انسان. کار است

که در یک محاوره ساده کسی . اگر نسبت به آن خودآگاهی نداشته باشند
پرسـد   خواهد به تهران بیاید، همشهري سابقِ شهرستانی او از وي می می
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انتظار این است که قبل از ورود بـه  . »خواهی بکنی در تهران چه کار می«
در غیـر  . شهر تهران بایـد بـراي خـود شـغلی دسـت و پـا کـرده باشـد        

گویی در . است و هیچ منطقی ندارد» بی معنی«صورت تهران آمدنش  این
پس از آن اسـت  . شود می» معنا«همه چیز با شغل و با کسب وکار  تهران

شـود زنـدگی و    یابد و بر اساس شغلی که پیدا می که همه چیز مفهوم می
. شود یعنی فرهنگ آغاز می... شود، روش و منش خاص زندگی شروع می

هـاي گونـاگون    این گفتمان شغلی و کسب و کاري رفتارها را در حـوزه 
هـا،   تربیت فرزندان، نوع آداب اجتماعی، نوع نگـرش  نوع. دهد شکل می

گفتـه شـد کـه گفتمـان     . بخشد را شکل می... نوع رفتارهاي شهروندي و
ها معنی خاصی  تواند رفتارهاي فرهنگی اجتماعی را سامان دهد به آن می

بر عکس گفتمـان مـبهم رفتارهـا را    . دهی نماید ها را جهت بخشیده و آن
  .کند پریشان و متفرق می

  پروژه گفتمانی تاچر

بنـدي   هـا، مفصـل   هاي اجتماعی و شفاف نمودن آن در نظر هال، پروژه تاچري با پذیرش تنش
ایـن دو مجموعـه   . کنـد  هـاي ظـاهراً متضـاد را بازنمـایی مـی      هـا و نظریـه   دو مجموعه از ایده

و ) گرایـی، فردگرایـی رقـابتی    بازار اجتماعی، نفـع شخصـی، پـول   (عبارتند از اقتصاد نئولیبرال 
ملــت، خــانواده، وظیفــه، اقتــدار، اســتاندارها، (کــاري ارگانیــک  می محافظــههــاي قــدی فلســفه
نامیـده  » دولـت قـوي  «و » اقتصـاد آزاد «عنوان ترکیبی از  این مباحث که بعضاً به). گرایی سنت
شوند، با کنار گذاردن برخی رفتارها و عناصر خاص همراه با سیاست اجمـاع جهـت ترسـیم     می

هـاي تـاچري    پـروژه ). (Gamble, 1988. انـد  د استفاده قرار گرفتـه مرزهاي سیاسی، با یکدیگر مور
توانسـت یـک رشـته هـم     » گرایـی  ضدیت با جمـع «عنوان مثال، با تمرکز پیرامون موضوع  به

، »اجمـاع سیاسـی  «گرایـی بـه کـار رفـت تـا بازنمـاي        پـس جمـع  . هـا را بـه وجـود آورد    ارزي
هـاي تجـاري بسـیار     اتحادیـه «، »اکورپوراتیسـم غیـر کـار   «، »گرایـی  دولـت «، »سوسیالیسم«

ها و رفتارها و همچنـین نهادهـایی کـه درون آن قـرار گرفتـه       این ایده. و غیره باشد» قدرتمند
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ملـت بریتانیـا    ـ  بودند، مسئول بحران سوسیال دموکراسی و افـول درازمـدت اقتصـاد و دولـت    
عنـوان تنهـا    بـه  »گرایـی  ضدیت با جمـع «یا گفتمان » تاچریسم«از سوي دیگر . شناخته شدند

آزادي «معـادل  » تاچریسـم «بنـابراین،  . هاي غیـر معتبـر مطـرح شـد     بدیل این رفتارها و ایده
، )هـاي تجـاري   در مقابل قدرت خالص مـدیران دولتـی و اتحادیـه   (» فردي و تصدي اقتصادي

، و )در مقابـل افـول نهـایی آن   (» سازي اخالقی و سیاسی مردم و دولـت بریتانیـا   دوباره جوان«
در نظـر  ) در مقابل محو اقتـدار در جامعـه و دولـت رفـاه ضـعیف     (» ز سر گیري قانون و نظما«

  .گرفته شد
دخیـل   1979کـار در سـال    هال بر سه فرایند مهم استیالجویانه که در پیروزي حزب محافظـه 

شود کـه ماگـارت تـاچر طـی آن      اي مربوط می نخستین فرایند به شیوه. نماید بودند، تمرکز می
سیاسـی بـراي خـود تبـدیل     » فلسفه«موضوعات انتزاعی اقتصاد نئولیبرال را به نوعی توانست 

گـذاري عمـده،    هـا بـر نهادهـاي سیاسـت     که مدت(این امر شامل پراکندن سنت کینزي . سازد
و جـایگزینی  ) ها بعد از جنگ جهانی دوم جهانی سـلطه یافتـه بـود    هاي دولتی و دانشگاه ارگان

ها در عرصـه عمـومی نیـاز     مر همچنین به پراکنده کردن این ایدهاین ا. یک سنت متفاوت شد
اي در قطع کوچک کـه اخبـار را بـه شـکلی      روزنامه(هاي تبلوید  مطابق نظر هال، رسانه. داشت

. بـدین امـر مسـاعدت نمودنـد    » جـدي «و ) م: کنـد  خالصه و به صورت تصـاویر منتشـر مـی   
  :نویسد چنانکه وي می

امـا در گفتمـان   . آورنـد  گونـه در بـازار انتخابـاتی رأي مـی     ایی بـدین گر گرایی و نه پول نه کینز
، تاچرسیم به کشف یـک ابـزار قدرتمنـد نائـل آمـد کـه دکتـرین        »هاي بازار اجتماعی ارزش«

در نتیجـه، تاچریسـم   . اقتصادي را به زبان تجربه، ضرورت اخالقی و فهم عمومی تبـدیل کـرد  
ایـن  . بـود » جامعـه دلسـوز  «که اخالق بدیلی بـراي   اي را به معناي وسیع به وجود آورد فلسفه

نوع تبدیل نمودن یـک ایـدئولوژي نظـري بـه یـک اصـطالح پوپولیسـت، دسـتاورد سیاسـی          
  ).Hall, 1983: p. 28(اي بود  عمده

کـار بـه یـک     نماید، مربوط بـه تبـدیل حـزب محافظـه     دومین فرایند که هال بر آن تمرکز می
ایـن امـر شـامل    . شـود  مـی  1975اگـارت تـاچر از سـال    حزب مسلط با شروع دوران رهبري م

هـاي عمـده تـاچري ماننـد کیـت       فرایندي دقیق از سازش و مذاکره بود که توانست شخصیت
در جنــاج » وتهــا«جـوزف، جفــري هــاو، دیویــد هــاول و نــورمن تبیــت را تــدریجاً جــایگزین  

  .کار کند اجتماعی سلسله مراتب حزب محافظه



  137     گذاري فرهنگی ها و مبانی نظري سیاست حل راه :فصل دوم

» پوپولیسـت اقتـدارگراي  «بنـدي گفتمـان    ویانه عبـارت از مفصـل  سومین اقدام مهم اسـتیالج 
پـردازد کـه طـی آن پـروژه      اي مـی  در اینجا هال به بررسـی شـیوه  . تاچریسم در کل کشور بود

در یـک الگـوي متمـایز اقتـدارگرا     ) زبان مـردم و ملـت  (تاچري توانست گفتمانی پوپولیست را 
قادر بود تا خـود را در حـالی کـه همچنـان بـه      به عبارت دیگر، تاچرسیم . ساخته و بسیج نماید

هاي اصلی کل مردم توجه داشت، به عنوان رهبري قوي و حکـومتی قـاطع مطـرح     دلمشغولی
  .نامد می» وحدت پوپولیستی«این منجر به چیزي شد که هال آن را . سازد

لیـل  چگونه و چرا این امر توانست به موفقیت نائل شود؟ مطابق نظر هـال، تاچریسـم بـدین د   
و همزمـان یـک مـدل    » توضـیح دهـد  «مؤثر بود که توانست بحران سوسـیال دموکراسـی را   

  .بدیل براي جایگزین آن ارائه دهد
دیوید مارش و جري اسـتوکر، روش و نظریـه در علـوم سیاسـی،     : منبع

  1384ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، انتشارات مرکز مطالعات راهبردي، 
  

*  
ــی    ــه روش شناس ــه نظری ــوقس ــل     ف ــالن در تحلی ــاي ک ــذکر کارکرده ال

از . گـذاري فرهنگـی دارنـد    طریـق در سیاسـت  ارائه  هاي فرهنگی و سیاست
هـایی   تر یـا فرضـیه   هایی در سطوحی پایین هاي کالن، نظریه درون این نظریه

تواننـد   مرتبط با مصادیق و مشاهدات قابل اکتشاف و استخراج است کـه مـی  
. هـاي خردتـر باشـند    ري فرهنگی در حـوزه گذا راهنمایی براي عمل سیاست

توان با یـک یـا چنـد واسـطه بـه       تر را می هاي سطوح پایین بسیاري از نظریه
هـاي مارکسیسـتی فرهنـگ را از بعـد      مـثالً نظریـه  . ها مرتبط نمود این نظریه

تـوان بـا نظریـه عقالنـی اقتصـادي       شناسانه می اقتصادي و در سطحی معرفت
انست هرچند سطح تحلیل نظریه عقالنـی فـرد   در حوزه فرهنگ هم ریشه د

دهـد   مثال ذیـل نشـان مـی   . هاي مارکسیستی طبقه است و سطح تحلیل نظریه
دو نظریـه متفـاوت فرهنگـی    ) اصـالت مـاده  (که از یک منظر معرفتی واحـد  

  .قابل استخراج است) نظریه مارکسیستی و نظریه عقالنی(
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  1ها هاي مشترك نظریه ریشه
 نظریه مارکسیستی در حوزه فرهنگیک : نمونه اول

 2)اصل موضوعه( .قابل مشاهده علل مادي دارندهاي  پدیده. 1
هستند؛ بنابراین علـل   هاي قابل مشاهده پدیده هاي فرهنگی پدیده. 2

  3)قضیه، قیاس منطقی. (مادي دارند
ــا و خــدمات) دهــی(ســازمان. 3 ــط  ،تولیــد کااله ــده رواب ایجادکنن

 )اصل موضوعه. (ـ فرهنگی است اجتماعی
ــط اجتمــاعی. 4  در پــیش گرفتــه شــده در کــادر ـــ فرهنگــی رواب
کنـد کـه    هایی ایجاد مـی  انگیزه هاي تولید کاال و خدمات، منافع و فعالیت
منتقـل کـرده و    هاي فعالیت انسانی آن را با خـود  دیگر زمینه ها در انسان

 )اصل موضوعه. (کنند حفظ می
کننـده نـوع روابـط     یـک جامعـه تعیـین    روابط تولیديهر سطح . 5

و  )اصـل موضـوعه  ( مسلط در عرصه اقتصادي است ـ فرهنگی  اجتماعی
هـا نیـز    کننده نوع روابط اجتماعی مسلط در دیگـر عرصـه   بنابراین تعیین

 )قضیه، قیاس منطقی( ...وسیاسی، تربیتی، سالمت : هست
دار در و اعمـال اقتـ   هاي مختلف مسلط مالکیت ابزار تولید گونه. 6

مالکیت و  هاي مسلط متفاوتی از روابط گونهکننده  عرصه اقتصادي تعیین
 )قضیه، قیاس منطقی( .باشد می فرهنگیهاي  اقتدار در دیگر عرصه

تغییراتی را در  ،به فاز دیگر از فاز توسعه اقتصادي Xجامعه  گذار. 7
 ت وهـم در سیاسـ   ؛آورد می مسلط پدید ـ فرهنگیِ اجتماعی نوع روابط

قضیه یا قیـاس منطقـی کـه فرضـیه     ( ...وو هم در تعلیم و تربیت  ،دولت
                                                             

: شـده اسـت  ارائـه   ها برگرفته از مقاله نویسنده است که بـا انـدکی تغییـر    این مثال. 1
 . 1389پردازي در علوم سیاسی، طرح پژوهشی دانشگاه تهران،  کیومرث اشتریان، نظریه

2. axiom 
3. Proposition synthétique  
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 )1دهد مشخص پژوهش را تشکیل می
بـا  (خـرده بـورژوازي    ز سلطه یک روش تولیـد ا Xه گذار جامع. 8

 کشاورزي، تجـاري و صـنعتی کـه خودآگـاهی     هاي کوچک تسلط بنگاه
داري مبتنـی بـر    سـرمایه  به یـک روش تولیـد  ) کند طبقاتی را تقویت نمی

 در آن قدرت همیشه بیشتر در دست مـدیران اسـت   که(هاي بزرگ  بنگاه
 بـه سـوي  گرا  سیاسی توده ، گذار از یک پدرساالري)تا در دست مالکان

دولـت و عمـوم را سـبب     ی همراه با غیرشخصی کردن روابطستکنوکرا
ل قضیه یا قیاس منطقی که فرضیه مشخص پژوهش را تشکی. (است شده
  )دهد می

  تبیین عقالنی فرهنگ: نمونه دوم
قابـل مشـاهده علـل    هـاي   وجود دارد و همه پدیده جهان مادي واقعاً. 1

 )اصل موضوعه( .مادي دارند
هسـتند؛ بنـابراین علـل     هاي قابل مشـاهده  روابط اجتماعی پدیده. 2

  )قضیه، قیاس منطقی. (مادي دارند
ارهـاي قابـل مشـاهده    توان بـر اسـاس رفت   روابط اجتماعی را می. 3

 )اصل موضوعه. (فردي تحلیل کرد
 )اصل موضوعه. (رفتارهاي انسان علل مادي دارند. 4
گـري در   انسان موجودي حسابگر اسـت و بنـابراین بـا سـنجش    . 5
قضـیه، قیـاس   . (هاي خود در پی منـافع مـادي خـود اسـت     گیري تصمیم
  )منطقی
ر اساس عالیق فرهنگ عمومی برساخته انسان است و در نتیجه ب. 6

  )قضیه، قیاس منطقی. (گیرند و منافع انسان شکل می
                                                             
1. Proposition synthétique constituant une hypothese specifique de recherche.  
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 .گیرند نهادهاي فرهنگی بر اساس تعقیب منافع شکل می. 7
بر اسـاس منـافع ایـن    ) مثالً آمریکا(سیاست فرهنگی یک دولت . 8

دولت است و بنابراین رفتار این دولت در حفاظـت از میـراث فرهنگـی    
فرضیه یا قیاس منطقی . (ی این کشور استیابی به منافع مل حفظ یا دست

 )دهد که فرضیه مشخص پژوهش را تشکیل می
هـاي   هاي فرهنگی را بـه نظریـه   البته ضرورتی ندارد که حتماً نظریه

گـذاري   پرداز یـا پژوهشـگر سیاسـت    کالن مرتبط نمود ولی آگاهی نظریه
کـالن نظریـه    چهـارچوب در . فرهنگی نسبت به این امور ضروري است

هاي مختلف و متنوعی از بازار ملی فرهنگ تـا   ها و مدل اقتصادي، نظریه
بـدیهی  . شـود  پوشـش داده مـی  ... حق مؤلف، نوآوري، صنعت فرهنگ و

مهـم  . توانیم به این نظریات گسترده بپـردازیم  است که در این کتاب نمی
آن است که تأکید نمـاییم کـه بـراي هـر موضـوعی کـه قـرار اسـت در         

گذاري فرهنگی تدوین شود باید بتوان به شناسـایی   صوص آن سیاستخ
هـا   شده درباره آن پرداخت و از درون آن نظریهارائه  هاي ترین نظریه مهم
گذاري فرهنگـی بـه دسـت     هایی را براي سیاست ها و دستورالعمل آموزه
کـه در   چنـان  گذاري یک عمـل مهندسـی اسـت و آن    عمل سیاست. آورد

ها بایـد بتـوان    سازي گفته شده است از درون نظریه مدلبخش مربوط به 
منـد بـه    گذار یا مدلی از عواملی کـه عالقـه  تأثیرترین عوامل  مدلی از مهم

 ؛گذاري فرهنگی باشـد  ترویج آن هستیم تدوین نمود تا راهنماي سیاست
شناسـی   هاي مربوط بـه جامعـه   هاي اقتصادي و نظریه مثالً با تلفیق نظریه

توان مدلی از  هاي مدنظر فرهنگ بومی در این زمینه می زشموسیقی و ار
گذاري فرهنگی در حوزه موسیقی طراحـی نمـود؛ بـه     مداخله و سیاست

منـدي   هاي موسیقایی جوانان از سویی و عالقـه  بیان دیگر عالقه و سلیقه
ــاپ   ــا پ ــرویج موســیقی ســنتی ی ــه ت ــ سیاســی ب ــب  ـ فرهنگــی از جان
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گـر بـا ترکیـب شـدن بـا مـداخالت       گذاران فرهنگی از سوي دی سیاست
گـذاري در   هـاي سیاسـت   تواند مدلی از حمایت اقتصاد بازار موسیقی می

این حوزه را سامان دهد و عمل دولتی را با توجه به این سه بعـد شـکل   
  .دهد

نکته مهمی که باید بـه آن توجـه داشـت آن اسـت کـه بسـیاري از       
شـوند و   هاي فرهنگ با رویکـردي توصـیفی تحلیلـی تـدوین مـی      نظریه
تـوان از آن بـه اسـتخراج سیاسـت      گاه به شـکل صـریحی نمـی   رو  ازاین

ها براي عمل سیاستی تـا حـدودي    گاه حتی برخی نظریه. مبادرت ورزید
هاي  ـ توصیفیِ بسیار کلی برخوردارند و جنبه اند و از سطح انتزاعی عقیم

سادگی بـراي   بهرو  ازاینسادگی قابل فهم نیست،  ها به تبیینی و تعلیلی آن
عمل اجرایـی قابـل اسـتفاده نیسـتند هرچنـد از سـطح بـاالیی از غنـاي         

سان ظرفیت استخراج سیاست از درون یک  بدین. مندند روشنفکرانه بهره
هاي فرهنگی گـاه   تئوري. اید به آن توجه نمودنظریه بسیار مهم است و ب

اند و حاصل تفکرات بسـیار کلـی کـه بـراي خواننـده ابتـر        عقیم یا مبهم
ویـژه ایـن گنگـی     بـه . روند نمایند و تا مرز بیهودگی و گنگی پیش می می

ایـن  . اي از یک تئوري صورت گرفته باشد شود که ترجمه آنگاه بیشتر می
از آنجـا  ) که گاه چنین نیسـت (م شده باشند ها اگر هم خوب انجا ترجمه

مـن  . اند قابل فهم و استفاده نیستند که از بستر اجتماعی دیگري برخاسته
گونه سخن گفتن واقفم که این سـخنان ممکـن اسـت ابـزار      به خطر این
اما، به هر حـال، وجـود   . شود» کم سواد«هاي فکري افراد  توجیه ناتوانی
اي و گـاه تـألیفی،    هاي ترجمه پردازي تئوري ها و ابهاماتی در چنین گنگی

بایستی رو  ازاینشود؛  اندازد و اغلب مانع تفکر می بسیاري را به اشتباه می
ویـژه اگـر در    پردازي در حوزه فرهنگ به تئوري. نسبت به آن هشدار داد

هـاي تجربـی بتوانـد     گذاري باشـد بایسـتی بـا ذکـر مثـال      حوزه سیاست
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گذاران و مدیران را فراهم کند و در عین حـال   تهاي استفاده سیاس زمینه
اي شفاف باشد که بتوان آن را نقد کـرد و نتـایج آن را ارزیـابی     به اندازه

  .کرد

  سازي گذاري فرهنگی و مدل سیاست
ــت ــته  سیاس ــی رش ــذاري فرهنگ ــت  گ ــاربردي اس ــم. اي ک ــرین  از مه ت
ي هاي کاربردي، مهندسیِ علـل و عوامـل مختلـف بـرا     هاي رشته ویژگی

ــایج آن  ــتفاده از نت ــت    اس ــوم اس ــردن عل ــاربردي ک ــع ک ــا و در واق . ه
اي  گـذاري فرهنگـی رشـته    گذاري عمـومی و از جملـه سیاسـت    سیاست

هاي مختلـف اعـم از علـوم سیاسـی، حقـوق، مـدیریت،        است که نظریه
گیرد و با طراحی مدلی از علـل و عوامـل    را به کار می... شناسی و جامعه

ها اسـتخراج و در واقـع    هایی را از درون آن حل هرامختلف، کارکردها یا 
اي بـه روشـنگري بحـث مـا کمـک       مثال سـاده . کند ها را مهندسی می آن
تفاوت مهندسی شیمی با شیمی محض چیست؟ شـیمی محـض   : کند می
اي است کـه بـه خـواص عناصـر و اجـزا و ترکیبـات متفـاوت آن         رشته
ها و خط تولیـد سـروکار   در حالی که مهندسی شیمی با فرایند. پردازد می

آالت  دارد و براي تولید یک محصول بـه طراحـی خـط تولیـد و ماشـین     
تفـاوت علـوم   . پردازد تا دستاوردهاي شیمی محض را کاربردي نماید می

گذاري عمومی نیـز در قالـب همـین مثـال قابـل فهـم        سیاسی و سیاست
 شناسـی،  گـذار عمـومی بـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي روان      سیاست. است
توانـد سـندي سیاسـتی     ریـزي دولتـی مـی    شناسی، حقوق و برنامه جامعه

هـاي اجتمـاعی مـثالً پیشـگیري از بزهکـاري یـا طـالق یـا          براي حـوزه 
حمایت از خانواده تدوین و طراحی کنـد و دسـتاوردهاي ایـن علـوم را     

در سیاست فرهنگی نیـز بـه همـین    . در قالب یک سیستم کاربردي نماید
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ــیگــذار فر صــورت سیاســت ــه هنگــی م ــد از نظری هــاي فرهنگــی،  توان
هـاي مـرتبط، سیاسـت فرهنگـی در      شناسی، اقتصاد و سایر رشـته  جامعه
گـذار   در واقـع سیاسـت  . هاي گوناگون را تدوین و طراحی نمایـد  حوزه

ــن دانــش  ــا اســتفاده از ای ــی و   فرهنگــی ب ــوعی معمــاري دولت ــه ن هــا ب
عـه و غـور در   مـثالً بـا مطال  . یـازد  هاي بخش عمومی دست مـی  سیاست

هـاي   شناسی علـم و دانـش، نظریـه    اقتصاد نشر و بازار انتشارات، جامعه
سیاست دولـت در خصـوص نشـر را تـدوین     ... فرهنگی مرتبط با نشر و

این سیاست در واقـع طراحـیِ سیسـتمیِ عناصـر تأثیرگـذار و      . نماید می
هـاي مـرتبط در ایـن حـوزه و تبـدیل آن بـه فراینـدها،         اهداف و ارزش

هاي دولـت   ها و عدم دخالت ها و دخالت گذاري ها، سیاست رالعملدستو
  .باشد در حوزه نشر می

هـایی چـون مهندسـی     گذاري عمـومی بـا دانـش    سان سیاست بدین
هـا، سـیبرنتیک، نظریـه     ها، ریاضیات کاربردي و آمار، نظریۀ بازي سیستم

 گیري، تحقیق در عملیـات،  هاي تصمیم اطالعات و مدیریت دانش، نظریه
مرتبط است و بسته به موضوع پژوهش سیاستی از ... ریزي خطی و برنامه

گذار عمومی بـا   به این ترتیب یک سیاست. کند ها استفاده می برخی از آن
هاي  گیري از متدولوژي هاي سیاستی و با بهره تمرکز بر فرایندها و سیستم

مختلف به طراحیِ سیستمیِ یک سیاست و در جهـت حـل یـک مسـئله     
  .شود سازي نامیده می این طراحی عمالً مدل. ردازدپ می

گذاري عمـومی سـازماندهی عقایـد،     یکی از مسائل مهم در سیاست
با این سازماندهی در واقع به طراحی . هاست ها، مفاهیم و پیچیدگی نظریه

سازي  هاي جهان خارج را ساده پردازیم که پیچیدگی یک سامانه نظري می
نمایـد و در عـین حـال     هم امور را تسـهیل مـی  سازي ف این ساده. کند می

وقتـی بـه کـار    . کنـد  مداخلـه سیاسـتی مـا را مشـخص مـی      چهارچوب
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ترین عوامل و نیروهایی که  پردازیم در واقع شماري از مهم سازي می ساده
کنیم تا بتوانیم  دهند گزینش می مسائل و فرایندهاي اجتماعی را شکل می
مـثالً بـراي   . ه را تـدوین کنـیم  الگوي مداخلـه دولتـی بـراي حـل مسـئل     

گیري در خصوص یک شورش اجتماعی اگر مدل تحلیلـی مـا از    تصمیم
ریزي عوامل خارجی  این شورش آن باشد که این شورش ناشی از برنامه

مداخلـه  : تواند به همین سادگی باشـد  گیري ما نیز می مدل تصمیم ،است
از طریـق قطـع   هاي خارجی  اطالعاتی، قطع ارتباطات شورشیان با طرف

کلیه وسایل ارتباط جمعی، گروهی و شخصی، مداخله انتظامی و سـپس  
هـاي   تخصـص  :هـاي مـورد نیـاز عبارتنـد از     تخصـص . مداخله قضـایی 

در چنین دیدگاهی تقسیم کار دستگاهی نیـز بسـیار   . اطالعاتی و انتظامی
ها، دسـتگاه امنیتـی و انتظـامی و قـوه قضـایی همگـی        رسانه: ساده است
 .کنند سرکوب پیدا می کارکرد

  مدل اطالعاتی ـ انتظامی کنترل شورش
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شناسـی سیاسـی    اما اگر مدل تحلیلی ما از این شورش مبتنی بـر جامعـه  
باشد طبیعی است کـه بـه عوامـل اقتصـادي، فرهنگـی، سیاسـی و البتـه        

اي از  اطالعاتی ـ انتظامی معطوف شـده و فراینـد مداخلـه دولتـی دامنـه      
هـاي اطالعـاتی و انتظـامی را در     بینـی  ع، مذاکره تا پیشاقناع، تأمین مناف

توانـد مـثالً چنـین     هـاي حکـومتی مـی    تقسیم کار بین دستگاه. گیرد برمی
رسانه کارکرد اقناع و تخلیه هیجانِ سیاسی؛ مجلس و سایر مراکـز  : باشد

نظـرات بـه درون نظـام سیاسـی و      سیاسی کارکرد مذاکره و هدایت نقطه
ــه درون نهادهــاي سیاســی و  هــا ا کشــانیدن شــورش ز ســطح خیابــان ب

هـاي سیاسـی از    هاي اطالعاتی وظیفه صیانت از سالمت چـالش  دستگاه
نفوذ عوامل بیگانه و قوه قضاییه کارکرد حکمیتـی را بـه عهـده خواهنـد     

  .داشت

  شناسی سیاسی کنترل شورش مدل جامعه

 

و  شود که مدل به خودي خود ارزش صوري و نمایشی دارد مشاهده می
توانـد   مدل و الگو مـی . محتواي مدل و تحلیل نظري آن بسیار مهم است

  .ظاهري زیبا و جذاب داشته ولی عاري از محتوا باشد
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  سازي هاي مدل مفهوم و گونه
هاي آرمانی و انتزاعـی مشـابه، حتـی     ها، مدل ها، انگاره بدون وجود مدل«

هایی  یعنی انگاره شناختی ما توانیم شروع به فکر کردن کنیم، اما روش نمی
هـا را در کنـار هـم قـرار      اي کـه آن  ها هستیم، شـیوه  که در جستجوي آن

آوریـم،   هـا بـه دسـت مـی     اي کـه از قـدرت آن   دهـیم و بلنـدپروازي   می
ایـن سـخن هیرشـمن    ) 338: 1970هیرشمن، .(»هاي فراوانی دارد تفاوت

رو  ازایـن . هـا دارد  هـاي آن  هـا و روش  نشان از تنـوع و گونـاگونی مـدل   
آید ارزشی نسبی داشته و قطعی نیسـت   هاي مختلفی که در ذیل می گونه

هـایی انتزاعـی از    ها برداشـت  مدل. نماید و صرفاً آشنایی ما را تسهیل می
مدل عبارتست از بازسازي، برداشت و تلخیصی از . دنیاي واقعیت هستند

د هاي اصلی آن، شناخت ما را از واقعیـت مـور   واقعیت که با ذکر ویژگی
مفهومی ایسـتا   چهارچوبدر تعریفی دیگر مدل یک . کند نظر تسهیل می

بینـی، تجـویز و    تواند ما را در تشریح، پیش شود که می یا پویا قلمداد می
تومـاس  « در نگـاهی دیگـر   .)1386الوانی، (بازسازي واقعیت یاري دهد 

  :شمارد هاي مدل را چنین برمی ویژگی» داي
  دهندگی داشته باشد؛ بوده و قدرت نظممدل باید ساده و خالصه . 1
  هاي اصلی و مهم پدیده مورد نظر باشد؛ مدل باید گویاي جنبه. 2
  ها هماهنگی و تطابق داشته باشد؛ مدل باید با واقعیت. 3
مدل باید اثربخش و مفید باشـد و در کاربردهـا، اهـل حرفـه را     . 4

  یاري دهد؛
  تحقیقات کمک کند؛ها و  مدل باید به تسهیل امر بررسی. 5
بـه  (ها کارساز و مـؤثر باشـد؛    مدل باید در تبیین و تشریح پدیده. 6

  ).1386نقل از الوانی، 
تـوانیم ایـن    پارسونز معتقد است کـه در ارتبـاط بـا یـک مـدل مـی      



  147     گذاري فرهنگی ها و مبانی نظري سیاست حل راه :فصل دوم

  :ها را مطرح کنیم پرسش
n کند؟ آیا معنایی خاص را مطرح می  
n آیا داراي انسجام است؟ 
n رس همخوانی دارد؟آیا با شواهد در دست 
n تا چه اندازه از قابلیت تشریح برخوردار است؟ 
n کند؟ آیا ما را متقاعد می 
n افزاید؟ آیا بر میزان فهم ما می 
n گوینـد بـه    هاي موجود می آیا چیزي متفاوت از آنچه دیگر نظریه

  )1995پارسونز، (دهد؟  دست می
ترین شکل آن، تصویري و نموداري از ارتبـاط بـین    ها در ساده مدل

در . هـاي مختلـف هسـتند    هاي مهم در ارتبـاط بـا پدیـده    عوامل و مؤلفه
هاي پیچیـده پـس از شناسـایی متغیرهـا و عوامـل اساسـی، ارتبـاط         مدل

اي و نتـایج آن   متغیرها، بر هم کنشی که با هم دارند و ارتباطـات شـبکه  
در واقع، مدل، شناسایی و تعیـین متغیرهـاي اساسـی در    . شود ترسیم می

طـور کـه    همـان . دهـد  ها را نشان مـی  هاي خاص و ارتباط میان آن حوزه
گـذاري عمـومی،    هـا در سیاسـت   هاي مدل ترین ویژگی اشاره شد از مهم
همچون یک مهندس که خط تولیـد محصـولی   . هاست کاربردي بودن آن
ر بخـش عمـومی نیـز یـک فراینـد را      گذا یک سیاست. کند را طراحی می
دهنــدة خــط ســیر و گــردش کــارِ افــراد و  کنــد کــه نشــان طراحــی مــی

واحدهایی است که کارکرد متغیرهاي اساسی تأثیرگذار بر یک پدیـده را  
بـه ایـن ترتیـب در    . آورنـد  کنند و نتایج خاصـی را پدیـد مـی    محقََق می

. توجـه کـرد   سازي باید هـم بـه متغیرهـا و هـم فراینـدهاي دخیـل       مدل
فرایند، در واقع فراتر از روابط میان متغیرها بوده و جریـانی از اقـدامات   

دهـد تـا    است که یکی پس از دیگري یا بـه صـورت همزمـان روي مـی    
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  .نتیجه و محصول مورد نظر به دست آید و یا تولید شود
گذاري فرهنگی یا طراحی سیاسـت خـود نـوعی     سان، سیاست بدین

معماري عوامل مختلـف و فراینـدهاي دخیـل در     سازي است که به مدل
سـازي   پردازي ما به سـاده  سازي مانند نظریه در مدل. پردازد یک پدیده می
تـر و   کنیم و نوعی غربالگري بین متغیرهـاي مهـم و مهـم    جهان اقدام می

کـه گفتـه شـد آنچـه از اهمیـت       اما همچنان. رسانیم فرعی را به انجام می
ن است که این غربالگري حتماً باید بر اسـاس  بسزایی برخوردار است ای

در غیـر ایـن صـورت مـدل سـاخته شـده       . تحلیل نظـري انجـام پـذیرد   
بـه ایـن ترتیـب ترکیـب و امتـزاج      . فایده است لوحانه، تصنعی و بی ساده

رغـم   علـی  ؛ زیـرا پردازي ضروري اسـت  سازي و نظریه مناسبی میان مدل
مدل، ترسیمی و بسیار . نیست سازي پردازي ضرورتاً مدل تشابهات، نظریه

سـازي و   تفـاوت دیگـر مـدل   . تر از نظریه است تر و البته کم عمق شفاف
سازي عمـالً نقـش کـارکردي و طراحـی      پردازي این است که مدل نظریه

سـازي و مهندسـیِ    سازي بـه تصـمیم   سیستم دارد و به عبارت دیگر مدل
ـ . شود اجزا، عناصر و عوامل مختلف نزدیک می پـردازي صـرفاً    هاما نظری

در موضـوعات مختلـف   . هاسـت  مباحث نظري در علل و عوامل پدیـده 
تواند وجـود داشـته باشـد بـدون      هاي مختلفی می مانند فرهنگ نیز نظریه

اي  اینکه مانند یک مدل، کارکردي باشند و یا دستورالعمل و نتـایج ویـژه  
. اسـت  گیري سازي و تصمیم اما مدل، در عمل همان تصمیم. داشته باشند
پـردازان   ها و نظریـه  گذاري فرهنگی نیز با ارج نهادن به نظریه در سیاست

فرهنگی، فعالیت دیگري الزم است که عبارتست از طراحی و کـاربردي  
هاي نظري و تبدیل آن به یک فرایند و تقسیم کار  ها و بحث کردن نظریه

  .عملی
شـی  هـا بـه بیـان بایـدها و نبایـدهاي ارز      ایـن مـدل   :مدل هنجاري
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هـاي ارزشـی چـه     کنند که بـر اسـاس ایـن دیـدگاه     پردازند و بیان می می
سـازي هنجـاري بـر     مـدل . اهداف، شرایط یا ترتیباتی باید به وجود آیـد 

شناسی یا بر مبانی نظري و ایدئولوژي خاصـی مبتنـی    بینی و انسان جهان
نی دامنـه ایـن مبـا   . کند یی را از آن استخراج می»بایدها و نبایدها«بوده و 

اي گسـترده از لیبرالیسـم تـا سوسیالیسـم و از      ها دامنه بینی نظري و جهان
  .گیرد مذهب تا ضد مذهب را در بر می

سازي در سطح کـالن مـدل متغیرهـاي اسـتراتژیک      اي از مدل نمونه
این مدل بر تحلیلی از اهداف و فلسـفه  ). 1389اشتریان، . (فرهنگ است

گـذار بـر   تأثیرعناصر اساسـی  وجودي جمهوري اسالمی و تحلیل نظري 
گـذار  تأثیرمتغیر استراتژیک  8این تحلیل در نهایت . فرهنگ استوار است

ایـن متغیرهـا   . کنـد  هاي نظري استخراج می در حوزة فرهنگ را از تحلیل
. 6کارآمـدي  . 5مشـارکت  . 4آزادي . 3عـرف  . 2معنویـت  . 1:عبارتند از

تـرین   تراتژیک اصـلی ایـن متغیرهـاي اسـ   . عدالت. 8نوآوري و . 7ثروت 
گذاري فرهنگی در جمهوري اسالمی  متغیرهاي فرهنگی است که سیاست

پـس از تعریـف و   . باید معطـوف بـه آن باشـد   ) به مفهوم فرابخشی آن(
شود کـه ایـن متغیرهـا در سـطح کـالن       طراحی این متغیرها، پیشنهاد می

عماري شوراي عالی انقالب فرهنگی دنبال شده و به عنوان مبنایی براي م
  .فرهنگی مد نظر قرار گیرند

  کنترل مستقیم یا تفویض مسئولیت: مدل سیاست فرهنگی

سیستم قانونی و هنجاري فعلی در صربستان که ریشه در دوران میلوسـویچ دارد تنهـا نقـش    
هـاي فرهنگـی    این نقش از طریق شوراها و کمیتـه . مشورتی را براي متخصصان قایل است

گیرنـده را بـراي مـدیران وزارت فرهنـگ محفـوظ       م تقش تصمیماین سیست. شود اعمال می
. این مدل کنترل مستقیم دولت و سیاسی شـدن بخـش فرهنـگ را بـه دنبـال دارد     . دارد می
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سان نقش فرهنگ تا حد تأیید ایدئولوژي حزب حاکم تقلیل یافتـه اسـت کـه پیامـد آن      بدین
چنـین مـدلی از سیاسـت    در . بـوده اسـت  ) نخبگـان (هـاي خـواص    به حاشـیه رانـدن ارزش  

هـاي ملـی در اولویـت قـرار      هاي خـواص حـزب حـاکم تحـت عنـوان ارزش      فرهنگی ارزش
. گیـرد  در حاشـیه قـرار مـی   ) خواص غیر حـاکم (گرفته و تولیدات هنري و فرهنگی نخبگان 

اي فرهنـگ در صربسـتان بـر غیرسیاسـی و غیرایـدئولوژیک کـردن        سان بخش حرفـه  بدین
گیـري کلیـدي در بخـش فرهنـگ      ع مسئولیت براي تصمیمبخش فرهنگ و پذیرش موضو

  .تأکید ورزیده است
گذاري فرهنگی از تمرکز دولتی به مـدل غیـر دولتـی مسـتلزم آن اسـت       تغییر مدل سیاست

هاي ارتباطی و مذاکراتی مدیران بخـش دولتـی بـا دیگـر بـازیگران در بخـش        که اوالً کانال
هـاي مـالی توسـط     ا از جملـه مسـئولیت  هـ  خصوصی باز شود و در مـورد پـذیرش مسـئولیت   

همچنین بخش دولتی با بخش خصوصـی و بخـش مـدنی در    . بخش غیر دولتی گفتگو شود
  .هاي استراتژیک هماهنگی و مشارکت داشته باشند برنامه

مدل کارکردي عالوه بر مدل مفهومی کـه بـه شناسـایی     :مدل کارکردي
پردازد و ارتبـاط میـان    متغیرهاي مهم و تأثیرگذار در درون یک نظریه می

گیـري   کند داراي یک عنصر دیگر یعنی متغیر تصمیم ها را مشخص می آن
سازي مفهومی در حوزه فرهنگ ممکـن   عنوان مثال، در یک مدل به. است

وط به سینماي معناگرا، درباره مسایل اقتصادي است در بحث مسائل مرب
سـازي کـارکردي کلیـه     و یا نیروي انسانی وارد بحث نشویم اما در مدل

عوامل دخیل مانند عوامل اقتصادي و یـا نیـروي انسـانی، عوامـل مـالی،      
هـاي   یکـی از ویژگـی  . را نیز بررسی کرده و وارد مدل کنـیم  ...وقانونی 

کنـد و   ها جلوگیري می که از اتالف هزینه سازي این است مثبت این مدل
  .سازد گیري را شفاف و روشن می عرصه تصمیم

پـردازي   سازي نوعی فعالیت تکمیلی بـراي نظریـه   به طور کلی مدل
ها عملیاتی شوند و از سطح نظـري صـرف    شود نظریه است که باعث می

ته سازي، عوامل اصلی نظریه را گرف به عبارت دیگر در مدل. خارج شوند
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و بر اساس فرایندها و عناصر به شفاف کردن عرصۀ نظري و ایجاد زمینه 
  .پردازد ها می عملیاتی شدن نظریه
» نگاه علمی«گذاري عمومی از  هاي سیاست ها و استعاره اگرچه مدل

گذارنـد کـه بـه کمـک آن،      آزمودنی نیستند اما راهی را پیش پاي ما مـی 
تحلیل مسائل و فرایندها را  چهارچوبها و اعتقادات که  ها، فرضیه ارزش
توانند به شکلی روشن و بـاز در اختیـار فهـم انتقـادي قـرار       سازد می می

خطر در اینجـا قـرار   «: گوید گیرند و البته با وجود این چنانکه کوهن می
هاي ما، راه بهتري در حوزة نظریه و عمل در اختیارمان قرار  دارد که مدل

پارسـونز،  (» هایی تنگ محبوس نماینـد  زندانندهند و در عوض ما را در 
1995 :109(.  

  مدل آمریکایی و اروپایی سیاست فرهنگی

هاي فرهنگی در آمریکـا از سـنت تفـاهم دموکراتیـک      ها و فعالیت یک مدل ضمنی در سیاست
بـرخالف سیاسـت فرهنگـی در اروپـا کـه از کارهـاي پیشـرو،        . در آمریکا استخراج شده اسـت 

کند، در آمریکا، نیاز بـه یـک تفـاهم عمـومی      سیاسی قابل انتقاد حمایت می تحلیلی و به لحاظ
دهنـده   درسطح کشور، سیاست فرهنگی را به سوي تولید هنر به مثابـه یـک مخـدر و تسـکین    

هـا در ایـاالت متحـده مـدلی از فعالیـت       بنابراین، بازار دموکراتیک ایـده . دهد عمومی سوق می
 (innocuous art)ضـرر   دهد کـه بـه حمایـت از هنـر بـی      ج میرا تروی) سیاست فرهنگی(فرهنگی 

ضـد   مخالفتی در خصوص این مفـروض کـه سیاسـت فرهنگـی آمریکـایی ذاتـاً      . گرایش دارد
ویـژه آنکـه هنرهـاي پیشـرو از طریـق       است نیز انجام شده اسـت بـه   (avant-garde art)پیشروانه 

  .شده است می هاي غیر مستقیم و نامرئی دولتی حمایت ها و سیاست کمک
  www.policy.hu/djukic/policy: منبع

هـاي اصـلی    مدل زیر یک نمونه مدل سـاده کـارکردي اسـت کـه مؤلفـه     
  .دهد و حفظ میراث را نشان می هاي فرهنگی ـ هنري فعالیتتأثیرگذار بر 
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  مدل بخش فرهنگ

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

بـک      مدل دیگري که اشاره به آن ضروري است مـدل فرهنـگ شـهري ک
رو  ازایـن  ،این مدل، پیچیده اسـت و سـادگی الزم را نـدارد   . کانادا است

تواند  اما دقت الزم در اجزاي آن می. شاید از ارزش آن اندکی کاسته شود
اگر مـدل بسـیار پیچیـده باشـد و عناصـر      . کارکردهاي آن را آشکار کند

کند خطـر ناکارآمـدي آن   جزیی متعددي را به بهانه کارکردي بودن وارد 
  .یابد افزایش می

  
  
  
  
  

شناسایی عناصر اصلی نظام 
  مطالعه تطبیقیفرهنگی و 

هیأت نظارت و بازرسی شوراي 
 عالی انقالب فرهنگی

ارزیابی استراتژیک نظام 
  فرهنگی کشور

هیأت نظارت و بازرسی 
 شوراي عالی انقالب فرهنگی

  Prince Edward Strategic Cultural Planگزارش : منبع
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  مدل نظام فرهنگی شهري

  Prince Edward Strategic Cultural Planگزارش : منبع  

شناسایی عناصر اصلی نظام 
  فرهنگی و مطالعه تطبیقی
هیأت نظارت و بازرسی 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی

ارزیابی استراتژیک نظام 
  فرهنگی کشور

هیأت نظارت و بازرسی 
شوراي عالی انقالب 

 فرهنگی

  

  :خدمات
n ریزي  برنامه

  ها نمایش
n ریزي  برنامه

هاي فرهنگی  فعالیت
ها،  مانند کنفرانس

  هاي فرهنگی کارگاه
n  رویدادهاي

  فرهنگی
n هاي  پروژه

  المنفعه عام
  :حمایت

مالی فنی و 
 تخصصی

  فرایند ارزیابی
n ها ارزیابی برنامه  
n  ارزیابی

ها و برنامه  سیاست
 اجرا

قواعد و 
  :هنجارها

n  برنامه
عملیاتی 
سیاست 
  فرهنگی

n هاي  سیاست
حمایتی 

تخصیص 
دسترسی به 
 هنر و فرهنگ

  :منابع انسانی
n هماهنگی  
n ها مکانیزم  

  
  :مواد

n  تسهیالت و
تجهیزات 

  شهري
  
  :مالی

n  بودجه
  شهرداري

n هاي  کمک
 مالی حامیان

  :کارکردها
n توسعه  
n آموزش  
n دسترسی  
n تعلیم  

  :معرفی و عرضه
n ارتقاء  
n حمایت 

مشکالت 
فرهنگی وضعیت 

 موجود

  نیازها
  ها درخواست
 انتظارات

 ورودي
  شبکه ارتباطی و شراکت

n بازیگران فرهنگی محلی  
n هاي فرهنگی محلی سازمان  
n اي و استانی هاي منطقه سازمان  
n اي شوراهاي منطقه 

 خروجی

 کننده فرایند تبدیل



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     154

  



  

  

  گیري تصمیم: فصل سوم
  
  

  
  
  

  انطباق آن با حوزه فرهنگ گیري و هاي تصمیم مدل
مقوله نخسـت  . گیري باید دو مقوله را از هم جدا کرد در بحث از تصمیم

گـذاري اسـت کـه در آن تحلیـل      گیري به مثابـه سیاسـت   مطالعه تصمیم
مقوله دوم . گذاري است گیري همان تحلیل عوامل مؤثر برسیاست تصمیم

که طـی آن مراحـل    گیري به مثابه فرایندهاي قانونی است مطالعه تصمیم
گیـري مـورد بررسـی قـرار      ها و ابعـاد فراینـد تصـمیم    رسمی، پیچیدگی

  .گیرد می
گـذاري، عمـالً    گیري به مثابه سیاست بحث اول یعنی مطالعه تصمیم

گـذاري و   گیرد که عوامل مـؤثر بـر سیاسـت    اي را دربرمی حیطه گسترده
ـ       هـاي سیاسـت   ها و مدل تئوري ه گـذاري اسـت کـه در بخـش مربـوط ب
در آنجـا بـه تئـوري    . گذاري مورد بحث قرار گرفـت  هاي سیاست نظریه
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پرداخته ... هاي هنجاري و انتخاب عقالنی، تئوري انتخاب عمومی، نظریه
در ایـن بخـش بـر    . تـوان آن را در اینجـا تکـرار کـرد     نمیرو  ازاین. شد

هـا و ابعـاد آن، تکثـر     گیري، نهادهاي قانونی، پیچیدگی فرایندهاي تصمیم
اندازي است  در چنین چشم. پردازیم می... ها و زیگران و نهادها، تنوع آنبا

گیري فرهنگی در سطح  گیري به مفهوم انتخاب نهادهاي تصمیم که تصمیم
آنچه . گیري فرهنگی است ملی و شهري و نیز فرایند سلسله مراتبی تصمیم
آیـد، اتخـاذ تصـمیم توسـط      در این انتخاب بیش از هر چیز به چشم می

مقامات یا نهادهاي رسمی است که واجد صالحیت قانونی بـراي اتخـاذ   
البته نباید فراموش کرد که فرایند تمهید مقدمات قانونی . باشند تصمیم می

هـا و   براي اتخاذ تصمیم، خود نیـز داراي مراحلـی اسـت کـه در کمیتـه     
. گیري در قواي مقننه و مجریه متمرکز اسـت  هاي فرعی تصمیم کمیسیون
ها در اتخاذ تصمیم نیز قابل اهمیت است و باید مـورد   ین مجموعهنقش ا

  .مطالعه قرار گیرد
گذاري عمومی باید اضافه  گیري در سیاست در توضیح مرحله تصمیم

بخشی، ایجاد ائتالف و  کرد که کارکردهاي تصمیم عبارتست از مشروعیت
از دیگـر  تواند تمایز این مرحلـه را   این کارکردها می. شروع رسمی اقدام
بخشی، توسط نهادهاي قانونی  مشروعیت. گذاري نشان دهد مراحل سیاست

ها و نهادهاي رسمی و  جاست که مطالعه سازمان یابد و از همین تحقق می
در رو  ازایـن . یابـد  هـا اهمیـت مـی    هاي ذاتـی آن  نقش اقتداري و ویژگی

گذاري فرهنگـی ضـروري    گذاري عمومی و از جمله در سیاست سیاست
ایجـاد ائـتالف در هیئـت حاکمـه طـی      . ها پرداختـه شـود   تا به آن است

صـورت   صـورت اقتـداري خـواه بـه     شود، خـواه بـه   فرایندهایی انجام می
از ســوي دیگـر، نقــش ائــتالف در  . یــا هــر صـورت دیگــر  دموکراتیـک 

چگونگی . ها بسیار تأثیرگذار باشد تواند در اجراي سیاست گیري می تصمیم
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ریـق فراینـدهاي رسـمی یـا فراینـدهاي سیاسـی       گیري ائتالف از ط شکل
یکـی  . گیري بررسـی شـود   تواند در مبحث تصمیم موضوعی است که می

گیـري عبارتسـت از شـروع رسـمی      دیگر از کارکردهاي مرحله تصـمیم 
سان اجراي  شود و بدین با تصمیم رسمی، اقدامات عملی آغاز می. اقدامات
فافی وارد مرحله جدیدي صورت ش شود و به هاي عمومی آغاز می سیاست

  .شویم می

  گیري تعریف تصمیم
گیري با آنچه مد نظر  از تصمیم» پیتر دلئون«و » گري بروئر«شاید تعریف 

مشی و آثار احتمالی  هاي خط انتخاب از میان گزینه«: ماست یکسان باشد
ایـن مرحلـه بـه دلیـل آنکـه بسـیاري از       .... ها بر مشکالت مورد نظـر  آن
قوه باید بـه نحـوي غربـال شـوند و تنهـا یـک یـا تعـداد         هاي بال حل راه

ترین مرحلـه بـه شـمار     ، انتخاب و استفاده شود، سیاسیحل راهمعدودي 
ترین گزینـه انتخـاب نخواهـد شـد و      در این مرحله لزوماً محتمل. آید می

تصمیم در مورد اینکـه چـه کـار خاصـی انجـام نگیـرد، نیـز، بخشـی از         
هاولـت و  (» .ترین اقدام مشخص شـود  اسبانتخاب است، تا سرانجام من

گیـري را   تواند مرحله تصـمیم  این تعریف می). 220-221: 1380رامش، 
گیري بـا کـل فراینـد     از مراحل پیش از آن تفکیک کند و از خلط تصمیم

تـوان همـان    کـه گفتـیم، مـی    چنان زیرا آن. گذاري جلوگیري کند سیاست
شـود را بـراي    اري استفاده میگذ مبانی نظري که براي کل فرایند سیاست

پـذیر اسـت،    گیري نیز به کار برد و این هرچند در مواردي توجیه تصمیم
گیري توجه شود ناکارآمد یا حـداقل   اما آنگاه که به فرایند رسمی تصمیم

توانـد شـامل    گیري و عوامل مرتبط با آن مـی  فرایند تصمیم. ناکافی است
گیري، سلسـله   دهاي اداري تصمیمعوامل اداري و فراین: موارد ذیل باشد
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گیـري، مباحـث مـرتبط بـا      گیري، نهادهاي تصمیم مراتب سیاسی تصمیم
رژیم سیاسـی، امکـان وقـوع اجمـاع در نظـام سیاسـی، تکثـر نهادهـا و         

ها، فراینـدهاي قـانونی و    گیر و توزیع قدرت میان آن هاي تصمیم سازمان
کلی رابطه بین قوا  طور حقوقی، ساختار حقوق اساسی و تفکیک قوا و به

  ...و
گـذاري   این مباحث با موضوع دیگر یعنی عوامل مؤثر بـر سیاسـت  

هاي  هایی چون تئوري عمومی یا عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی که با تئوري
... طبقاتی، تئوري نخبگان، تئوري انتخاب عمومی و انتخـاب عقالنـی، و  

ه این تفاوت از حیث البت. تواند متفاوت باشد گیرد می مورد بحث قرار می
اي کارکردي بـراي تمـایز موضـوعات مختلـف      ماهوي نیست بلکه جنبه

تواند ما را در تعیین دقیق موضوعات یا  گذاري عمومی دارد و می سیاست
  .به اصطالح تحریر محل نزاع یاري دهد

حـوزه فرهنـگ   . در پایان این مقدمه باید به نکته دیگري اشاره کـرد 
هـایی دارد کـه در مرحلـه     هـا تفـاوت   گـر حـوزه  به لحاظ مـاهیتی بـا دی  

هـاي عرصـه    یکـی از ویژگـی  . دار اسـت  گیري تأثیرگذار و معنـی  تصمیم
هاي فرهنگی به جاي  فرهنگ آن است که در این حوزه ما شاهد سیاست

هاي فرهنگی هستیم، در حالی  سیاست فرهنگی و در نتیجه شاهد تصمیم
یاسـت خـارجی و یـک    که مثالً در سیاست خـارجی در نهایـت یـک س   

از سوي دیگر در حـوزه فرهنـگ   . شود تصمیم از سوي دولت اعمال می
هـاي فرهنگـی بیشـتر اسـت و بـرخالف حـوزه        اهمیت و تعداد فعالیت

برخـوردار  ) روتـین (ها از تعدد و تکـرار   سیاست خارجی که این فعالیت
  .است حوزه فرهنگی کمتر اداري و تکراري است

گـذاري   هاي مرسـوم در ادبیـات سیاسـت    در این فصل نخست مدل
گیـرد و سـپس    گیري مورد بحـث قـرار مـی    عمومی در خصوص تصمیم
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. کنیم گذاري فرهنگی در ایران را بررسی می فرایندهاي رسمی در سیاست
گیري فرهنگی در سـطح ملـی و شـهري و     در این راستا نهادهاي تصمیم
ري فرهنگـی مـورد نقـد و بررسـی قـرار      گی فرایند سلسله مراتبی تصمیم

  .گیرد می

  مدل سنجش عقالیی
گـذاري فرهنگـی در فصـل پـیش      مدل عقالیی در سطح کـالن سیاسـت  

گیـري در ایـن مـدل     در اینجا آنچه مربوط به فرایند تصـمیم . بررسی شد
است مورد توجه ماست و نه مدل عقالیی به مثابه بنیان نظري به مفهـوم  

گیري در پی  در مدل سنجش عقالیی، تصمیم. گیري تأثیر منافع بر تصمیم
سلسله مراتب فرایند عقالیـی  . شود گري و طی مراحلی انجام می سنجش
بنـدي آن شـروع شـده و     گیري از شناسایی یک مسئله و صـورت  تصمیم
نقـاط قـوت و   . گیرنـد  هاي ممکن مورد ارزیـابی قـرار مـی    حل راهسپس 

و سـودمندترین راه انتخـاب   هاي هر گزینه بررسی شـده   ضعف و هزینه
گذاري را با  هاي دیوانساالري یا قانون طرفداران این مدل تصمیم. شود می

دهنـد و معتقدنـد کـه مقامـات رسـمی در       توضـیح مـی   چهـارچوب این 
گـري اسـتفاده    هاي خود از این فراینـد سلسـله مراتبـی سـنجش     انتخاب
  .کنند می

نیسـت و اهـداف   گیري فرهنگی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا      تصمیم
بدیهی است کـه  . گیرد گري قرار می فرهنگی در سلسله مراتبی از سنجش

تواند معطوف به منافع باشد و عوامل مـادي و یـا حتـی     گري می سنجش
آنچه بیش از منافع در این مدل مـدنظر  . گیرد حیثیتی و ارزشی را نیز دربر

و  سـنجشِ پیامـدهاي مـادي   . گري اسـت  است به نظر ما مفهوم سنجش
تـرین   و اتخاذ مناسب» حل راهبهترین «معنوي یک گزینه و سپس انتخاب 
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گري، این مفهوم ضمنی را دربـردارد کـه تـوان ارزیـابی      سنجش. تصمیم
کــه عمــالً  طــوري صــورت خطــی و سلســله مراتبــی وجــود دارد بــه بــه

یـک  . هاي سنجش و فرایندهاي دوري و تعـاملی را دربرنگیـرد   پیچیدگی
. تواند منافع و مضاري داشته باشد هاي دیگر می با گزینهگزینه در مقایسه 

ها متعدد باشد تجمیـع   البته باید به این نکته توجه کرد که آنگاه که گزینه
وانگهـی، آنگـاه کـه بـازیگران و     . پذیر نیست ها امکان یا تفریق جبري آن

شود و عمالً  نفعان متعددي وجود داشته باشد این پیچیدگی بیشتر می ذي
در سیاسـت  . گري سـاده خطـی اسـتفاده نمـود     توان از مدل سنجش نمی

توان صورت مسایل را آنقدر سـاده کـرد کـه بتـوان      گاه نمی فرهنگی هیچ
. گیري بـه راحتـی تشـخیص داد    منافع و مضار یک گزینه را براي تصمیم

چنـان   گیـران آن  هاي تصمیم نقش عوامل متعدد آنقدر زیاد است و ارزش
گري امکان وقوع  یکدیگر است که مدل خطی سنجش متنوع و وابسته به

. یابـد  ندارد و هر انتخاب بسته بـه تـوان بـازیگران گونـاگون تغییـر مـی      
هاي گوناگونی در برابر طرفین وجود دارد  همچون بازي شطرنج که گزینه
بنـدي سلسـله مراتبـی از     تواند به یک طبقـه  که یک بازیگر به سختی می

  .هایش دست یازد گزینه
به این مدل وارد کرده است بـه ایـن   » هربرت سایمون«نقدي که در 

» گیرنـدگان  تصمیم«هاي شناختی  وجود محدودیت«کند که  نکته اشاره می
کند که بـه شـکلی    ها را وادار می هاي ممکن، آن در توجه به همه انتخاب

در ایـن صـورت، بـه احتمـال قـوي،      . گزینشی به راهکارها توجـه کننـد  
این . هاي ایدئولوژیک یا سیاسی انجام خواهد شد زمینهانتخاب، براساس 

هـا   کار حتی اگر هم تصادفی نباشد، بدون در نظـر گـرفتن کارآمـدي آن   
  )225-6: 1380هاولت و رامش،  (» .گیرد صورت می

آن » اي مقایسـه «و » گـري  سـنجش «مدل سنجش عقالیی به مفهـوم  
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» عقالنیـت منفعتـی  «شاید در حوزه فرهنـگ کـاربرد بیشـتري از مفهـوم     
هـاي خـود مقایسـه و گـزینش      به هرحال انسان در انتخـاب . داشته باشد

بنـدي شـود امـا مـدل      توانـد مرحلـه   کند و این مقایسه تا حدودي می می
گـري و عقالنیـت اقتصـادي را     سنجش عقالیی آنقـدر مفـاهیم سـنجش   

تـوان ایـن دو را در ادبیـات مـدل      درهم آمیخته است که به سـختی مـی  
این آمیختگی تا بدانجاسـت کـه در ادبیـات    . نی از یکدیگر جدا کردعقال

و نه آنچه مد نظـر  » مدل عقالیی«گذاري عمومی این مدل به نام  سیاست
تأکیـد مـا بـر واژه    . شـود  شناخته می» مدل سنجش عقالیی«ماست یعنی 

از آن روســت کــه بــر فراینــد مقایســه تأکیــد نمــوده و آن را » ســنجش«
هرچند باید توجه داشـت کـه مقایسـه و    . ه منافع ندانیمضرورتاً وابسته ب

هـا   پذیر است که اوالً گزینـه  گري معموالً زمانی به سهولت امکان سنجش
محدود بوده، ثانیـاً پیامـدهاي هـر گزینـه قابـل شناسـایی باشـند و ثالثـاً         

هـا متعـدد باشـد، پیامـدها      اگر گزینه. نفعان محدود باشند بازیگران و ذي
بل شناسایی نبوده و اگر بـازیگران نیـز متعـدد باشـند امکـان      سادگی قا به

شــود و دلیــل ضــعف مــدل  مقایســه و ســنجش نیــز بســیار کمتــر مــی 
اساساً امکان قرار گرفتن یک گزینـه در  . گري نیز همین امر است سنجش

  .پذیر نیست هاي ما امکان صدر انتخاب
در حوزه فرهنگ هر سه این امـور بـا محـدودیت مواجـه اسـت و      

گیرنـده امـور فرهنگـی مقایسـه کـاملی       گـذار و تصـمیم   قایسه سیاسـت م
تشـخیص  . دهـد  هـا را معمـوالً انجـام مـی     نیست؛ هرچنـد ایـن مقایسـه   

هاي فرهنگی بسیار مشکل است و اگـر شناسـایی پیامـد     پیامدهاي گزینه
هاي اقتصادي تا حدودي قابـل انجـام باشـد ایـن امـر در حـوزه        انتخاب

بـازیگران حـوزه فرهنـگ نیـز بسـیار      . ذیر استپ فرهنگ به سختی امکان
نفـوذ را   هـاي پرنفـوذ و کـم    اي از مقامات رسمی، گـروه  متکثراند و دامنه
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گیري خطی نیست بلکـه دوري و   نتیجه آنکه فرایند تصمیم. گیرد دربرمی
  .رفت و برگشتی است

هـا در حـوزه فرهنـگ بـه هـر حـال        رغم همه این محـدودیت  علی
. زنـد  صـورت نسـبی دسـت بـه مقایسـه مـی       گـذار فرهنگـی بـه    سیاست

گیـري وي را بـه واقعیـات     ها، تصـمیم  خودآگاهی وي به این محدودیت
ها و  کند و او را از سرخوردگی تر نموده، انتظارات او را تعدیل می نزدیک

  .دارد ها بازمی آرزوپردازي
نکته دیگـري کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه ماهیـت           

محـوري فراتـر    گاه تـا حـدود زیـادي از مسـئله     گذاري فرهنگی سیاست
عمـال      هـاي هـدف   رود و بیشتر جنبه می محـور و آرمـانگرا دارد؛ یعنـی ا

ــک ارزش و     ــرویج ی ــدف، ت ــک ه ــق ی ــراي تحق ــی ب ــت فرهنگ سیاس
گـذاري   الاقـل در سـطح کـالن سیاسـت    . یابی به یک آرمان اسـت  دست

رو، مـدل   از این .اي مواجهیم فرهنگی در بسیاري از مواقع با چنین پدیده
ــد      ــته باش ــوعیتی نداش ــالً موض ــت عم ــن اس ــی ممک ــنجش عقالی . س

هـاي میـانی و    تـر، یعنـی سیاسـت    محوري بیشتر در سطوح پـایین  مسئله
هــاي موضــعی و موضــوعی کــاربرد دارد؛ یعنــی مســائل و  ریــزي برنامـه 

مشکالتی که بر سر راه یک ارزش یا آرمان قـرار دارد شناسـایی و بـراي    
  1.شود ویی میج حل آن چاره

گـذاران امـور فرهنگـی براسـاس      در سطح کـالن معمـوالً سیاسـت   
یازند و از آنجا که قـدرت   ها دست می ایدئولوژي خود، به انتخاب گزینه
گیـري متمرکـز اسـت ایـن انتخـاب در       سیاسی در سطوح باالي تصـمیم 

ــمیم  ــادر تص ــاالترین مص ــی   ب ــات سیاس ــاس مالحظ ــري و براس  ـ   گی
                                                             

از ذکر مجدد رو  ازاینایم  هاي قبلی به تفصیل بررسی کرده این موضوع را در بخش. 1
  .کنیم آن اجتناب می
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نظام کارشناسی براي اتخاذ تصمیم و انتخاب . شود می ایدئولوژیک اتخاذ
یک گزینه یا اقدام، نظامی از سنخ کارشناسـی ایـدئولوژیکی اسـت و بـا     

همین امـر خـود باعـث    . هاي فلسفی و هنجاري بیشتر سروکار دارد بنیان
گري و مقایسه، از حالـت کارشناسـی    شود که دامنه انتخاب و سنجش می

از . دار داشــته باشــد اي معنــی یـان فاصــله فنـی یــا از ســنجش ســود و ز 
گیـري در اهـداف فرهنگـی از تمرکـز نسـبی       روست که نظام تصمیم این

برخوردار است و در خصوص اهداف محوري، این تمرکزگرایـی بیشـتر   
  .است

گیـري تـأثیر بـه سـزایی در طراحـی مـدل        سان سطح تصـمیم  بدین
هـاي ایـن    نوشـته  اي است که در برخـی از  گیري دارد و این نکته تصمیم

ــه   ــه اســت، ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــته از  حــوزه کمت ــژه آن دس وی
انـد کـه یـک مـدل واحـد را در سـطوح        هایی که تالش کـرده  سازي مدل

هـاي گونـاگون موضـوع     هـاي مـدل   گیـري و یـا حـوزه    مختلف تصـمیم 
  .گیري اعمال کنند تصمیم

ي از ا دهـد نمونـه   گیري ارائه مـی  براي تصمیم» پوچاال«مدلی که 
این مدل فراینـدي اسـت کـه سـنجش را     . مدل سنجش عقالیی است

هاي کالسیک است که سـعی دارد   اي از مدل کند و نمونه عملیاتی می
بنـدي   هـا و مراحـل صـورت    گیـري را در قـالبی از مقایسـه    تا تصمیم

  .نماید
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  نمودار مدل پوچاال. 1نمودار شماره 

  :راهنماي نمودار  
: احتمال تغییر در تصمیم؛ دایره: قطعیت در تصمیم؛ خط منقطع: خط ممتد

گیـري   هاي تصمیم زاده، مبانی و مدل یفسیدحسین س: راهنماي بازگشت؛ منبع
  .170، ص 1384المللی،  در سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین

ترك یا تعدیل هدف 
  به نسبت منابع

10 

  تعویق هدف
9 

8  
 آغاز اقدام

آیا منابع کافی براي 
هاي واالتر وجود  هدف

 دارد؟

2  
بررسی براي یافتن 

  هاي واالتر احتمالی هدف

  تعیین هدف
1 

7  
 تخصیص منابع

آیا منابع کافی بالفاصله 
  براي اقدام وجود دارد؟

4 

6  
 بسیج منابع

توان منابع را از  آیا می
ذخائر بالقوه بسیج 

  کرد؟

بازگشت به 
  خانه

4 

بازگشت به 
  خانه

4 
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گیـري   هاي کالسیک تصمیم نمونه دیگري از مدل» مان«و » جانیس«مدل 
فــرض بــر ایــن اســت کــه «در مــدل عقالیــی ) 177 :زاده ســیف(اســت 
بـه ایـن   . کننـد  گیرندگان مانند مدیران فنی یا بازرگانی عمـل مـی   تصمیم

ــربخش  ــس از آن، اث ــف و پ ــا  ترتیــب کــه ابتــدا مشــکل را تعری تــرین ی
این نگرش را به دلیل نـوع  . کنند کارآمدترین روش حل آن را انتخاب می

» .نامنـد  نیز می» مدیریت گرایی« یا» مهندسی«، »علمی«ساخت حل مسئله 
  ).224: 1380هاولت و رامش، (
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  »مان«و » جانیس«مدل . 2نمودار شماره 

  

آغاز چالش منفی 
و یا فرصت 
 مطلوب

اطالعات جدید 
دربارة ضررهاي 
ناشی از فقدان 

 تغییر

اطالعات مربوط 
به ضررهاي ناشی 

 از تغییر

اطالعات مربوط 
به مهلت و فشار 

 زمانی

1  
آیا در صورت عدم 
تغییر احتمال خطر 

 هست

2  
آیا در صورت 
تغییر خطري 
 وجود دارد

هایی از  نشانه
اطالعات بیشتر 
موجود و از منابع 
 استفاده نشده

3  
گرایانه است  آیا واقع

حلی بهتر  که به راه
 دل بسته شود

4  
آیا دقت کافی 
براي کاوش و 
 تامل هست

تداوم بالمعارض 
 سیاست

تغییر بالمعارض 
 سیاست

پیشگیري 
 مدافعانه

هوشیاري 
 العاده فوق

 هوشیاري

پایان تحقیقات 
ناقص و اتخاذ 
 تصمیم مقتضی

پایان تحقیقات 
کافی و اتخاذ 
 تصمیم مقتضی
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  گیري مدل تدریجی تصمیم
گیري را تـدوین نمـوده اسـت     که مدل تدریجی تصمیم» چارلز لیندبلوم«

گیري معطوف به ایجـاد تغییـرات    معتقد است که بیش از هر چیز تصمیم
 تأثیرهاي اجرایی همواره  محدودیت. جزیی نسبت به وضع موجود است

در عین حال در یک فرایند  .گذاري دارند هداف سیاستزیادي بر تحلیل ا
هـا   گیري معطوف به رفع و رجوع ضعف درپی، تصمیم سعی و خطاي پی

گیـري معطـوف    تحلیل تصمیم. هاست و نه تعقیب اهداف مثبت و کاستی
باشد و نه همه  هاي سیاستی می به برخی از پیامدهاي ممکن و مهمِ گزینه

سـیله یـک اقتـدار    گذاري نه بـه و  در این دیدگاه تحلیل سیاست. پیامدها
ها و افراد مختلف انجام شده و بـین   ها، گروه منفرد بلکه به وسیله جریان

  )227: همان. (دهد گیري را شکل می ها تعاملی وجود دارد که تصمیم آن
گیـري زمینـه را بـراي     هاي مدل عقالیی در تحلیل تصـمیم  نارسایی

دل آن ایـده اصـلی ایـن مـ    . گیري مدل تدریجی فراهم نموده است شکل
گیري در خصـوص یـک سیاسـت در طـی یـک فراینـد        است که تصمیم

هاي  در این تعامل تدریجی، بین دیدگاه. شود تدریجی و تعاملی انجام می
اتی کـه بـر یکـدیگر    تـأثیر آیـد و پـس از    وجـود مـی   مختلف سازش بـه 

این فرایند یـک فراینـد سیاسـی    . گیرند گذارند صیقل یافته و شکل می می
تفاوت در ایـن اسـت   . حیث با مدل عقالیی تفاوتی ندارداست و از این 

ناپـذیري   که در مدل تـدریجی بـا پـذیرش نارسـایی اطالعـات و امکـان      
ـ   عقالنیت کامل این را می تـدریج و براسـاس اطالعـات و     هپذیریم کـه ب

. داریم هاي اصالحی کوچک برمی قدم) هرچند ناقص(هاي موجود  تحلیل
دیگـر تعبیـر شـود و آن اینکـه پیشـینه       اي توانـد بـه گونـه    این سخن می

هـاي   کنـد کـه تصـمیم    ها بستري را فراهم مـی  گیري ها و تصمیم سیاست
شود و چنین نیست که هر تصمیم منقطـع از   جدید براساس آن اتخاذ می
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هـا   اي از تصـمیم  در طـول تـاریخ، زنجیـره   . هاي دیگر اتخاذ شود تصمیم
العاتی، محتوایی و تحلیلی با شود که تصمیم امروز در پیوند اط اتخاذ می
شود کـه بـراي    گونه نیست که تصور می یعنی این. هاي قبلی است تصمیم

هـاي   هر موضوع، یک سیکل بسته تجزیه و تحلیل مسئله و ارزیابی گزینه
گیـري   مختلف و انتخاب بهترین گزینه وجود دارد و کار را براي تصـمیم 

  .کند تمام می
اهـداف  . شـود  تاریخی اعمـال مـی   منطق تدریج براساس یک فرایند

آورد و مـانع از   گیري یک منطق تدریجی پدید مـی  فرایند تاریخی تصمیم
. تصـور کنـیم  » انقالبی«گیري را بریده از گذشته و  شود که تصمیم آن می

گیري ما انقالبی و داراي تحول بنیانی باشد باز هم مبتنی  حتی اگر تصمیم
تبـاط نکتـه دیگـري کـه در مـدل      در همین ار. بر اطالعات گذشته است

تدریجی وجود دارد آن است که براساس این مدل و با توجـه بـه کامـل    
گیري نوعی سعی و خطاي دائمـی بـراي    نبودن اطالعات معموالً تصمیم
  .فائق آمدن بر مشکالت است

سان وجود اطالعات کامل یـا عـدم وجـود آن و نیـز سـعی و       بدین
اي محوري در فهـم نـزاع بـین     نکته گیري خطاي دائمی در فرایند تصمیم
بـا آنکـه لینـدبلوم امکـان نظـري وجـود       «. مدل عقالیی و تدریجی است

داشـت، امـا در آثـار     گیري را از نظر دور نمـی  هاي مختلف تصمیم سبک
هاي عملی، امکان وجـود هـر گزینـه دیگـر      بعدي خود با توجه به زمینه

د که هر نوع تحلیل اجمالی او معتقد بو. گرایی را انکار کرد جز تدریجی به
بـه نـوعی   ) از هر نظر و با هر معیار(که سعی کند براساس معیار حداکثر 

ها بـر پایـه    گیري لذا همه تصمیم. تصمیم برسد، محکوم به شکست است
بـه اعتقـاد او،   . نامـد  می» کامالً ناقص«شود که وي آن را  تحلیل اتخاذ می
ابی به ترکیبی از تصمیمات، ی دست: گرایی عبارت است از جوهر تدریجی
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با تأکید بر نیاز به کسب موافقت سیاسی و یـادگیري از طریـق آزمـون و    
  ).230: همان(» .هاي تصادفی بندي تصمیم خطا و نه صرف سرهم

گرایی عمالً نوعی روزمرگی را بر  شاید بتوان گفت که مدل تدریجی
زمدت را بـراي  کند و وجود اهداف کالن یا درا ها حاکم می گیري تصمیم
گرایی ما  تدریجی: گوید فورستر می«که  چنان آن. کند گیري انکار می تصمیم

هاي اصلی و فرعی فراوانی کشانده، بدون آنکه بدانیم به کجا  را به تقاطع
 زیـرا . آیـد درسـت باشـد    اما این نقد به نظر نمی). 230: همان(» رویم می

ري اسـت نـه نـافی    گیـ  گرایـی نـافی وجـود انقطـاع در تصـمیم      تدریجی
فرض است که با  گرایی نافی این پیش تدریجی. هاي سیاستی گذاري هدف

. کنـیم  ها به اتخاذ تصمیم اقـدام مـی   کسب اطالعات کامل و تحلیل گزینه
 ؛کنـد  گرا را نفی می گذاري کل ریزي و سیاست گرایی عمالً برنامه تدریجی

نفـی  . کـافی اسـت  ، بسـیار نا »کـل «اطالعات ما براي فائق آمدن بـر   زیرا
در عمل در مدل تدریجی ما . گذاري نیست گرایی به مفهوم نفی هدف کل

در پیوستاري . کنیم صورت تدریجی و جزیی عمل می اهدافی داریم اما به
شود حتی اگر  ها زایل نمی مندي از تصمیم تاریخی از عمل سیاستی هدف

  .به انحراف کشیده شود

  مدل تدریجی و سیاست فرهنگی
لی ما در این بخش آن است که با توجه به اینکه حوزه فرهنگی سخن اص
هاي فرهنگی پیامـدهاي روشـنی    اي بسیار گسترده است و سیاست حوزه

گیري فرهنگـی را تـا حـدود     تواند فرایند تصمیم ندارند مدل تدریجی می
در حوزه فرهنگ نقص اطالعات و فقدان عقالنیـت  . زیادي توضیح دهد

هـاي   دسترسی کافی به اطالعـات و تحلیـل گزینـه   به مفهوم عدم (کامل 
هاي  از سوي دیگر بستر تاریخی و ارزش. به خوبی مشهود است) موجود
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هاسـت ولـو اطالعـات کـافی نسـبت بـه        کننـده تصـمیم   هویتی هـدایت 
تواند  ها می این ارزش. موضوعات و ابعاد یک تصمیم وجود نداشته باشد

د و تالش دائمی و روزمـره در  در مواجهه با مسائل فرهنگی راهگشا باش
  .مواجهه با این مسایل را هدایت کند

تواند انقالبی و زودبـازده   از سوي دیگر ایجاد تغییرات فرهنگی نمی
چنـین  . مـدت اسـت   طبیعـت تغییـرات فرهنگـی بطئـی و طـوالنی     . باشد

گیـري تـدریجی    تصمیم چهارچوبگیري فرهنگی را در  شرایطی تصمیم
کننـد   اشاره می» لیندبلوم«و » بري بروك«که  چنان آن. دهد گسسته قرار می

آنگاه که میزان تغییرات، کم و سطح اطالعات موجود انـدك اسـت نـوع    
به نمودار ذیل که توسـط ایـن دو    .است» تدریجی گسسته«گیري  تصمیم

  :نویسنده تهیه شده است توجه کنید

  »لیندبلوم«و » بري بروك«گیري از نظر  انواع چهارگانه تصمیم

  سطح اطالعات موجود
  کم  زیاد  

  تحلیلی  انقالبی  زیاد  میزان تغییرات
  تدریجی گسسته  عقالیی  کم

  229: 1380هاولت و رامش، : منبع
دهــد کــه چگونــه ســطح کــمِ اطالعــات زمینــه  ایــن جــدول نشــان مــی

ــزان تغییــرات کمــی را   هــایی را فــراهم مــی گیــري تصــمیم کنــد کــه می
  .کنند و برعکس گذاري می هدف

در . شـود  تبدیل می به رفع تهدید مدل تدریجی به جاي حل مشکل
عین حـال بـه دلیـل تنـوع موجـود در مسـایل و تهدیـدها زمینـه بـراي          

. شـود  هـاي فرهنگـی و نـه یـک سیاسـت فرهنگـی فـراهم مـی         سیاست
و براسـاس مـدل تـدریجی،    » چارلز لیندبلوم«که گفته شد به نظر  چنان آن
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به رفع نقایص بـوده و مـاهیتی سـلبی     گیري و تحلیل آن معطوف تصمیم
گونـه تعبیـر    تواند ایـن  این سخن در سیاست فرهنگی می. دارد تا ایجابی

گـذاري فرهنگـی معطـوف بـه رفـع       گیـري و سیاسـت   شود کـه تصـمیم  
سازي معضـالت و مشـکالت فرهنگـی     تهدیدات، حل مسایل، و برطرف

  .است و نه تعیین یک هدف و تعقیب آن
گذاري فرهنگی  تواند در سطح کالن سیاست چنین دیدگاهی هم می

. گذاري فرهنگی در امور شـهري  مورد توجه قرار گیرد و هم در سیاست
گیري فرهنگی به  تر به واقعیت از نظر ما آن است که تصمیم تعبیر نزدیک

گمارد اما این رفع و  رفع و رجوع مشکالت و نواقص فرهنگی همت می
هاي کالن فرهنگی  به اهداف و ارزششناسی با توجه  رجوع و این مسئله

تـوان بـا تعیـین اهـداف کـالن       اینکه تصور شود کـه مـی  . گیرد انجام می
هاي فرهنگـی را   هاي مختلف تصمیم فرهنگی و شناسایی پیامدهاي گزینه
هاي فرهنگی و انتخاب یک گزینه و  اتخاذ کرد یا اینکه با بررسی سیاست

حقق یک هدف فرهنگی دست صورت مکانیکی و دقیق به ت اجراي آن به
فضـاي فرهنگـی، بسـیار غیرقابـل     . یافت تصوري دور از واقعیت اسـت 

پـیش از ایـن در   . تر از چنین پندارهایی اسـت  تر و نامرئی تر، سیال کنترل
ایم و اکنون نیز الزم است تأکید کنیم  باب ابعاد مفهوم فرهنگ سخن گفته

اي گونـاگونش،  هـ  که فرهنگ به لحاظ گسـتردگی مفهـومی خـود، الیـه    
گیـرد پیچیـدگی    متغیرهاي متعددي که دارد و گستره تاریخی که در برمی

تـر   سان بسیار پیچیده گذاري فرهنگی بدین سیاست. منحصر به فردي دارد
  .است... گذاري صنعتی یا کشاورزي و از سیاست

گیـري فرهنگـی    توان چنین فـرض کـرد کـه تصـمیم     نتیجه آنکه می
درپـی و   هـاي پـی   میمی معطـوف بـه مقایسـه   براساس مدل تدریجی، تص

یابی بـه اهـداف جزیـی     محدود در مسائل و موضوعات فرهنگی و دست



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     172

هدف فرهنگی معموالً همچون یک پروژه بزرگ عمرانـی  . فرهنگی است
صـورت شـفافی    آن را اجرا کـرد و از آن بـه  » سادگی«نیست که بتوان به 

هاي فرهنگـی   اري از تصمیمتوان بسی با این دیدگاه می. کرد» برداري بهره«
  .را تحلیل کرد

اعمال این مدل در عرصـه فرهنـگ ایـن خطـر را در پـی دارد کـه       
بـا ایـن توجیـه کـه      ،ها نماید گذاري فرهنگی را درگیر روزمرگی سیاست
گـذاري   اي بـراي سیاسـت   گیري عقالیی و تعریف شـده  توان تصمیم نمی

اند پذیرش  اشاره کرده که منتقدان چنان از سوي دیگر، آن. فرهنگی داشت
کـاري و   توانـد نـوعی محافظـه    این مدل و تعمیم آن به حوزه فرهنگ می

این امر توجیهی . پذیرش وضع موجود را نیز توجیه نموده و ترویج دهد
کند تا از انجام اقدامات اساسی  مناسب براي مدیران فرهنگی را فراهم می
یري مهندسـی فرهنگـی،   ناپـذ  فرهنگی شانه خالی کنند و با پذیرش امکان

معماري کالن فرهنگی را نیز انکار کنند و در نهایت اسیر حوادث واقعـه  
صورت دقیقـی اهـداف و    توان به ما بر این باوریم که نمی. فرهنگی شوند

تـوان انتظـاري مکـانیکی و     نمـی . هاي فرهنگی را طراحـی کـرد   سیاست
. عرصه داشـت گیري در این  هاي فرهنگی و از تصمیم عمرانی از سیاست

صورت دقیق شناسـایی، رهگیـري و پیگیـري     توان پیامدهاي آن را به نمی
اگر مهندسی فرهنگی بـدین معنـا بـه کارگرفتـه شـود عمـالً امـري        . کرد

اما اگرغـرض از مهندسـی فرهنگـی، معمـاري و طراحـی      . ناممکن است
تـوان آن را   کالن فرهنگی و مشارکت حکومـت در ایـن راستاسـت، مـی    

  .دانست) و البته غیر دقیق(اربست آن را واجد نتایج عملی پذیرفت و ک
ویـژه در حـد    گذاري در کشـورها بـه   گیري و سیاست تجربه تصمیم

خـوبی رابطـه دوجانبـه و متقابـل      بـه ) سـال  حدوداً سی(فاصل یک نسل 
بـر فرهنـگ را نشـان    » غیرفرهنگـی «سیاست فرهنگی بر جامعه و عوامل 
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هاي کـالن فرهنگـی بـر     چگونه سیاست توان مشاهده کرد که می. دهد می
هـا بـر فرهنـگ و     ها و حادثـه  گیري جامعه از سویی و اقدامات و تصمیم
. گـذار اسـت  تأثیرها از سوي دیگـر   منش زندگی و رفتار اجتماعی انسان

گیري کرد یا روابط  صورت دقیق اندازه توان این تغییرات را به هرچند نمی
د، اما این تغییـرات قابـل مشـاهده    خوبی تشخیص دا علی و معلولی را به

هـاي تحـوالت را بـا توجـه بـه       ها و پیوستگی توان همبستگی است و می
ها مـرتبط نمـود و تحلیـل     گذاري ها و تغییرات پیشین در سیاست تصمیم
  .کرد

نتیجــه آنکــه مــدل تــدریجی کارآمــدي مناســب امــا محــدودي در  
حزم و احتیاط پیشه گذاري فرهنگی دارد و در استفاده از آن باید  سیاست
هـاي آن   کنیم بایستی به محـدودیت  آنگاه که از این مدل استفاده می. کرد

. گذاري فرهنگی برحذر باشیم آگاه بوده و از عواقب منفی آن در سیاست
به بیان ساده، مدیر فرهنگی باید بداند که اهداف کالن فرهنگـی خـود را   

ذر کنـد و بدانـد کـه    همواره مدنظر داشته باشد ولـی از بلنـدپروازي حـ   
تواند در عرصه فرهنگ انقالب ایجـاد کنـد بلکـه     هایش نمی گیري تصمیم

متواضعانه به اقدامات محدود و مشخص و البته در راستاي اهداف کالن 
این اهداف کالن بیش از هر چیز مسـتلزم داشـتن تحلیـل    . مبادرت ورزد

این تحلیل با داشتن . نظري از موضوعات، مسایل و شرایط فرهنگی است
شود و سعی و  نظري، نگاه مدیر اجرایی به مسایل روز فرهنگی تنظیم می
عرصـه  . شـود  خطاي او و حل مسـایل روزمـره توسـط او هدفمنـد مـی     

درپی مسایل را دربردارد  هاي پی اي است که باران سیاست فرهنگی عرصه
هاي مختلفـی اتخـاد    ناچار تصمیمه اي ب صورت روزمره گیران به و تصمیم

بدون داشتن نگاه نظري و تحلیـل نظـري اهـداف کـالن امکـان      . کنند می
  .هاي هدفمند وجود ندارد اتخاذ تصمیم
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  مقایسه مدل تدریجی و عقالیی

  مدل عقالیی  مدل تدریجی
  اطالعات حداکثر  اطالعات ناقص
  عقالنیت کامل  عقالنیت محدود
  اهداف کلی  اهداف محدود
  اقدامات قطعی  اقدامات جزیی

  و خطا و حل مسئلهسعی 
بینی  تعمد محدود، درك ناقص، قابلیت پیش
  محدود، جداناپذیري ابزارها از اهداف

  تحقق اهداف
بینی  تعمد باال، درك کامل، قابلیت پیش
  باال، جدایی اهداف از ابزارها

  )مدل بازیافت زباله(گیري تصادفی  مدل تصمیم
بیشـتري در مقایسـه بـا    گیري تصادفی یا اقتضایی از نسبیت  مدل تصمیم

هـاي   گیـري  بر اساس ایـن مـدل، تصـمیم   . مدل تدریجی برخوردار است
اند و صـرفاً اهـداف    اي و مقطعی بخش عمومی، تصادفی، اقتضایی، لحظه

گیري را  هاي آنی و فوري است که تصمیم ها و مقایسه زودگذر و خواسته
ی از اهداف بین گیري، حاصل ترکیبی غیرقابل پیش تصمیم. کند هدایت می

شود  میارائه  گیري کنندگان در تصمیم و ابزارهاست که از سوي مشارکت
ایـن  ارائـه   با» اولسون«و » مارچ«. شود و پس از تلفیقی اتفاقی، اتخاذ می

خواستند بیان کنند که تا چه حد مدل عقالنی و تدریجی  مدل در واقع می
هرج و مرج گونه در عین حال ویژگی . از واقعیات موجود به دور هستند

این مـدل بـا اغـراق در    . ها را نشان دهند گیري و غیرعقالنی بودن تصمیم
گیري، نقش اهداف و ابزارهـایی را کـه در حافظـه     تصادفی بودنِ تصمیم

گذاران رسوب و رسوخ کرده است را نادیده  ها و سیاست تاریخی سازمان
هـا،   ارزیابی گیري سرشار از محاسبات، در عمل، عرصه تصمیم. گیرند می
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گیـري،   هاي بسیاري از تصمیم در حوزه. هاست ها و دورنگري دوراندیشی
تـوان   هاي عمرانـی، رفـاهی و امـوري از ایـن قبیـل مـی       ویژه در حوزه به

ها را بر آن اسـاس سـامان    گیري محاسبات بسیاري را انجام داد و تصمیم
  .داد

ــت     ــی داراي مزی ــوزه فرهنگ ــدل در ح ــن م ــاربرد ای ــا ک ــا و ام  ه
هاي ناقص و نسبی که در ذهن  اطالعات و تحلیل. هایی است محدودیت
هاي تصادفی را تا حدودي  گیري گذاران وجود دارد زمینه تصمیم سیاست

گیران در عرصه فرهنگی پرشـمار   ویژه آنگاه که تصمیم به. دهد افزایش می
بر  »غیرفرهنگی«عوامل  تأثیریابد که  این احتمال، آنگاه افزایش می. باشند

هاي غیرفرهنگی کـه بـه    یعنی تصمیم. عرصه فرهنگ را نیز در نظر آوریم
توان بـا ایـن دیـدگاه و بـا      ي فرهنگی دارند و لذا میتأثیرصورت اتفاقی 

در چنـین شـرایطی   . گیري فرهنگی قلمـداد نمـود   ها را تصمیم تسامح آن
هـاي فرهنگـی    تصـمیم ) ها اگر نه همه آن(ها  است که بسیاري از تصمیم

وده و البته از نوع تصادفی، اقتضایی و اتفاقی خواهند بود و لذا با مـدل  ب
مـدل محفظـه   » اولسـون «و » مارچ«یا در اصطالح (گیري  تصادفی تصمیم
  .قابل توضیح خواهند بود) بازیافت زباله
که به صورت کلی به آن اشاره کردیم این مدل به اهداف،  چنان اما آن

سازان  گذاران و تصمیم ه در ذهن سیاستمقاصد و مبانی نظري فرهنگی ک
. توجـه اسـت   گیران فرهنگی رسوخ و رسوب کـرده اسـت بـی    و تصمیم

تصمیم فرهنگی به هیچ وجه بریده از پیشینه فرهنگی و ذهنیت تـاریخی  
انتخاب ابزارهاي فرهنگی نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا    . گیران نیست تصمیم

هـاي فرهنگـی    گیري به تصمیمنیست لذا اطالق عنوان اتفاقی و اقتضایی 
گیـر فرهنگـی نسـبت بـه ذهنیـت       نماید حتی اگر تصـمیم  لوحانه می ساده

 .اش خودآگاهی نداشته باشد تاریخی و مبانی ارزشی
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  شناسی تصمیم بر اساس متغیرهاي پنجگانه مدل سنخ
الذکر  هاي فوق چهارچوبهاي پیشین، نویسندگان با حفظ  در توسعه مدل

ایـن  . انـد  ها بر اساس پنج متغیـر مبـادرت ورزیـده    مشناسی تصمی به سنخ
، سـاخت  )گیرنـدگان  تعـداد تصـمیم  (ها عبارتند از تعداد بـازیگران   متغیر

گیري، میزان اطالعات در دسـترس   سازمانی، میزان وضوح مسئله تصمیم
  ).233-238 :هاولت و رامش: جان فورستر در. (هاي زمانی و محدودیت

بـدین   .هاي فوق دارد به ترکیبی از متغیرها بستگی  گیري نوع تصمیم
توان  ها از وضعیت مناسبی برخوردار باشند می ترتیب که هرچه این متغیر

گیري را واجد عقالنیت دانست؛ یعنی آنگاه کـه تعـداد بـازیگران     تصمیم
گیري ساده، مسئله اصلی شفاف، میـزان اطالعـات    اندك، ساخت تصمیم

گیري عقالنی است و هرچـه   تصمیم زیاد و محدودیت زمانی اندك باشد
گیرند گرایش به سوي اصـالح   ها فاصله می هاي فوق از این ویژگی متغیر

یـک  ارائـه   ها و نکته جدید این مدل، تصریح متغیر. تدریجی بیشتر است
ها  پردازي شناسی، نظمی را براي توسعه نظریه این سنخ. شناسی است سنخ

ایـن  . ن جدیـدي نیسـت  کند و بـه خـودي خـود واجـد سـخ      فراهم می
هـاي   ویژه وضـعیت  هاي مختلف به خوبی وضعیت تواند به می چهارچوب

  .بندي کند گیري تقسیم فرهنگی را در رابطه با تصمیم
ویـژه در امـور شـهري شـاهد تکثـر       گذاري فرهنگی بـه  در سیاست

تر عدم  گیرندگان، ساخت پیچیده و کمبود اطالعات و از همه مهم تصمیم
گیري را به سـبک   چنین شرایطی است که تصمیم. هستیمشفافیت مسایل 

اینکه آیـا نتیجـه   . کند اصالح تدریجی نزدیک و از سبک عقالیی دور می
ایـن مـدل بـه    . گـذار بسـتگی دارد   ها چه باشد به نظر سیاست این سبک

تر است یا سـبک   دارد که آیا سبک تدریجی مناسب خودي خود بیان نمی
تواند با ترجیح مدل تدریجی راه را براي  میگذاري  نظام سیاست. عقالیی
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زنی بیشـتر فـراهم    هاي سازمانی و چانه درگیر ساختن بازیگران و ساخت
گذاري فرهنگی  تري را در سیاست سان رویکرد پایدار و عمیق کند و بدین

هـاي مقطعـی واجـد     گیـري  معمـوالً بسـیاري از تصـمیم   . در پیش گیـرد 
کننـد و   هـاي جامعـه رسـوخ نمـی     الیـه هاي درازمدت نیستند و در  پیامد

در صــورتی کــه درگیــر ســاختن بــازیگران و . پایــداري کمتــري دارنــد
توانـد، پایـداري و    هاي گوناگون اعم از رسمی و غیر رسمی مـی  ساخت

  .پویایی بیشتري داشته باشد
تواند در حوزه فرهنگ عواملی چـون   شناسی می متغیرهاي مدل سنخ

 تـأثیر نهادهـاي غیـر رسـمی،     تأثیر، میزان میزان آزادي عمل و اختیارات
هاي دیگر قدرت بر بخـش فرهنـگ    حوزه تأثیرقوانین و اسناد باالدستی، 

هاي پنجگانه در  ها را در ذیل متغیر سان نقش آن را در بر گیرد و بدین... و
این متغیرها را باید در مطالعات موردي . گیري فرهنگی نشان دهد تصمیم

صورت تفصـیلی   گذاري فرهنگی واکاوي کرد و به و از جمله در سیاست
هـا را در عرصـه    مورد بحث قرار داد تا پیچیـدگی و ماهیـت ایـن متغیـر    

  .فرهنگ بازشناسی کرد

  )شناسی ترس روان(شناسانه  مدل روان
گیري عمدتاً بر این بنیان اسـتوار اسـت کـه     شناسی ترس در تصمیم روان

نیسـت، بلکـه موجـودي     گـر  انسان موجودي عقالنی، حسابگر و سنجش
به عبـارتی  . گیرد است که براي گریز از ضرر و بر مبناي ترس تصمیم می

البته این سخن به معناي انکار . انسان بیش از آنکه طماع باشد ترسو است
طلبی و حسابگري انسان نیست بلکه تکیه اصلی بر ترس،  ورزي، نفع طمع

 (Kahneman; Tversky 1979). هاست حزم، احتیاط و دلنگرانی
گیري فرهنگی اهمیت تهدیدات فرهنگی  بازتاب این مدل در تصمیم
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توان چنین استدالل کرد که براسـاس ایـن    می. دهد را در اولویت قرار می
سـان   مدل، نگرانی از تهدیدات فرهنگـی تـرس را افـزایش داده و بـدین    

در چنـین  . زنـد  کاري دامن می ها در شرایط ترس به محافظه گیري تصمیم
شرایطی گرایش به شناسایی و رفع تهدیدات بیشتر اسـت تـا بـه ابتکـار     

گرایـی اسـت    اي دیگر از تـدریجی  این، خود جلوه. گیري عمل در تصمیم
شناسی تصمیم اهمیت غلو و افزایش  هرچند تأکید بر ترس به لحاظ روان

گرایی  سازد و آن را از تدریجی اشتباهات به هنگام ترس را نیز نمایان می
به ) دهد گیري نسبت می که احتماالً اشتباهات کمتري را به تصمیم(ت مثب

گیـري   اشتباهات بیشتري را بـه تصـمیم   که احتماالً(گرایی منفی  تدریجی
  .کشاند می) دهد نسبت می

اگر این مدل در سطح ملی و در خصوص تهدیدات هویتی کشورها 
چـون   .کارساز باشد در سطح شهري شاید اهمیت کمتـري داشـته باشـد   

یابد  صورت مستقیم کاهش می معموالً پاي تهدیدات ملی از سر شهرها به
گرایـی   گیري به سوي تدریجی و لذا این ترس کمتر شده و منطق تصمیم

از سوي دیگر آنجـا کـه تهدیـدات ملـی و شـهري      . یابد مثبت جریان می
گرایی منفی بیشتر امکـان وقـوع    گیري تدریجی یکسان باشد منطق تصمیم

گرایـی   گیـري فقـط بـه تـدریجی     اهمیت نظریه ترس در تصـمیم . بدیا می
گیري است کـه گـاه    شود بلکه اهمیت آن در محتواي تصمیم مربوط نمی

منطق و گاه  گرایی بی گري و سنت کاري افراطی و قشري تواند محافظه می
توانـد   ترس می. ها حاکم کند رویکرد و روحیه قضا و قدري را بر تصمیم

فرهنگی و هرگونه سیاست فرهنگی نوآورانـه را خطرنـاك   هرگونه تغییر 
تحرکی یا انتظار منفـی   جلوه دهد و سر فروبردن در الك روزمرگی و بی

ها دامـن   تواند به گسست نسل تحرکی خود می چنین بی. را گسترش دهد
زیرا معموالً . زند و عمالً هرگونه ارتباط فرهنگی بین نسلی را منقطع کند
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  .هاي جدید دارند گرایش به نوآوري و تجربه تر هاي جوان نسل
هاي پیش گفته بیشتر  یابد که مدل رو اهمیت می ویژه از آن این امر به

انـد و   ها اشاره داشته گیري و کمتر به محتواي تصمیم به ابعاد فنی تصمیم
مطالعه ادبیات نظري . این خود نکته مهمی است که ما بر آن تأکید داریم

مـا  . تگیري پرداخته اسـ  هاي محتوایی تصمیم گیري کمتر به جنبه تصمیم
در این کتاب تمرکز خود را بر ادبیاتی که توسط هاولت و رامـش تولیـد   

خـوبی   ایم و بر این باوریم کـه ایـن دو نویسـنده بـه     شده است قرار داده
با اطمینان رو  ازاین. اند ترکیب جامعی از ادبیات این حوزه را پوشش داده

حتـوایی و  ات متـأثیر هـا کمتـر بـه     توان ادعا کرد که این مـدل  زیادي می
  .اند ها پرداخته گیري هاي محتوایی تصمیم شناسی سنخ

تـوان تفکیـک یـا     هـاي دیگـر نیـز مـی     هـا را از جنبـه   گیـري  تصمیم
  :سازي کرد مدل

  گیري فنی گیري سیاسی، تصمیم گیري ایدئولوژیک، تصمیم تصمیم
گیرد کـه در یـک سـوي آن ظـاهراً      بندي بر پیوستاري قرار می این تقسیم

انگیـزي   هـا از مناقشـه   گرایشات ارزشی نقـش کمتـري داشـته و تصـمیم    
ــد   ــري برخوردارن ــاظ نظ ــه لح ــري ب ــتار  . کمت ــن پیوس ــر ای ــوي دیگ س

هاي ایدئولوژیک است که گرایشات ارزشی آن بیشـتر بـوده    گیري تصمیم
د به آن ایدئولوژي نباشند مناقشه بیشـتري بـر   و از سوي کسانی که معتق

گیري سیاسی اسـت کـه    حد واسط این دو سوي پیوستار تصمیم. تابد می
توان تصور کرد کـه مـثالً در حـوزه     می. بر قدرت و منفعت استوار است
گیــري ایــدئولوژیک و در حــوزه عمرانــی  فرهنــگ گــرایش بــه تصــمیم

ر حـوزه سیاسـت خـارجی    د. هاي فنی بیشتر قابل مشاهده اسـت  گرایش
هــاي  آفرینــی بیشــتري دارد و گــرایش گــرایش سیاســی و قــدرت نقــش
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  .گیرند هاي دیگر اهمیت قرار می ایدئولوژیک و فنی در رتبه
توان اظهار داشت  دهنده این سه حوزه نیز می از لحاظ عناصر تشکیل

هاي ایدئولوژیک بیشـتر   گیري هنجاري در تصمیمـ   که مثالً عناصر نهادي
شود  هاي سیاسی عناصر سازمانی بیشتر مشاهده می گیري در تصمیم. تاس

هاي فنـی معمـوالً از ابعـاد نهـادي و سـازمانی       گیري در حالی که تصمیم
  .کمتري برخوردارند

ایـن آمـوزه را    ،شناسـانه  ما بر این نکته واقفیم که دقت نظر معرفـت 
ري نیسـتند،  هاي نظ فرض هاي فنی نیز عاري از پیش گیري دارد که تصمیم

ایدئولوژي انسـجام  . ها نیست اما این سخن به معنی ایدئولوژیک بودن آن
دهـد در حـالی کـه     هـاي قطعـی ارائـه مـی     بیشتري دارد و بایـد و نبایـد  

در جـدول زیـر بـه    . هاي نظري کمتر واجد این ویژگی اسـت  فرض پیش
) 3(و زیـاد ) 2(، متوسـط )1(این عوامل به کـم  تأثیرصورت تمثیلی میزان 

  . بندي شده است رتبه

  عوامل
  ایدئولوژیک  سیاسی  فنی  گیري حوزه تصمیم

  3  2  1  سیاست فرهنگی
  1  2  3  سیاست عمرانی
  2  3  1  سیاست خارجی

گیري با  گیري را در تصمیم بندي نقش حوزه و موضوع تصمیم این تقسیم
خـود   تـأثیر هاي موضوعی  ما بر این باوریم که این حوزه. داند اهمیت می

نقـش  رو  ازایـن گذارند  را بر ساختارها، بازیگران و بر شفافیت مسایل می
پس بهتر است خود این موضوعات نیز مورد . نمایند ها را دگرگون می آن

ضرورتی . ها ارزشیابی شود آن تأثیرصورت مستقل  بحث قرار گیرند و به
رهـاي  ندارد که نقش موضوع را فرعی نمـوده و اثـر آن را از طریـق متغی   
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سـان موضـوعاتی چـون فرهنـگ، سیاسـت       بـدین . دیگري ارزیابی کنـیم 
هاي عمرانی و اموري از این قبیل خـود داراي مـاهیتی    خارجی، سیاست

  .گذارند می تأثیرگیري  هستند که همچون متغیري مستقل بر تصمیم
تواند نقش رژیم سیاسـی   شناسی پیشنهادي ما می عالوه بر این، سنخ

در مباحث مربـوط  . هاي فرهنگی، کم جلوه دهد گیري تصمیمرا در نحوه 
هـایی کـه    هـاي سیاسـی فـرض بـر ایـن بـوده اسـت کـه رژیـم          به رژیم

. شان نیـز ایـدئولوژیک اسـت    گیري شوند تصمیم ایدئولوژیک خوانده می
هـاي سیاسـی بـه ایـدئولوژیک و غیـر       بنـدي رژیـم   فارغ از اینکه تقسـیم 
بندي را  گفت که حتی اگر این تقسیم باید. پذیر است ایدئولوژیک خدشه

هـاي مــذهبی،   هــاي لیبـرال را ماننـد رژیـم    بپـذیریم و بـه تسـامح رژیـم    
ایدئولوژیک ندانیم باز هم ناچار به پذیرش این امر هستیم که در عرصـه  

ــم   ــه رژی ــی هم ــرال      فرهنگ ــر لیب ــرال و غی ــم از لیب ــی اع ــاي سیاس ه
و ایـدئولوژیک،  هـاي هـویتی    هایشـان را بـر اسـاس ارزش    گیري تصمیم

  .کنند هاي اجتماعی اتخاذ می هنجارها و ارزش

  گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی ایران نظام تصمیم
  رهیافت رسمی ـ الف

گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی  در این بخش، تحلیلی از نظام تصمیم
ایران مطرح خواهد شد و سپس سعی خواهد شـد تـا بـا مقایسـه آن بـا      

گیـري در جمهـوري اسـالمی     لی براي نظـام تصـمیم  هاي موجود مد مدل
  .ایران ارائه شود
گذاري در جمهـوري   قانونی و سلسله مراتب سیاست ـ نظام رسمی

گـذاري   نظام سیاست. گیري است دهنده نظام تصمیم اسالمی ایران بازتاب
پـس از آن  . شـود  عنوان مبناي قوانین آغاز می در ایران از قانون اساسی به
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  .دهند هاي نظام را بازتاب می ز اسناد رسمی، سیاستاي ا مجموعه
انداز اسـت کـه افـق و دورنمـاي نظـام را       نخستین سند، سند چشم

یابی به اهـداف آن سـند    براساس این سند و براي دست. کند مشخص می
دیگري توسط مجمـع تشـخیص مصـلحت تـدوین و پـس از تصـویب       

هاي کلی نظـام نـام    این سند، سیاست. شود رهبري توسط ایشان ابالغ می
سـاله و قـوانین عـادي     دارد که مبناي سند بعدي یعنی قانون برنامـه پـنج  

هاي کلی، قانون نیسـت و بـراي تبـدیل شـدن بـه قـانون        سیاست. است
قـانون  . اي قانونی شده و به تصویب مجلس برسد بایستی تبدیل به الیحه

سی از جمله قانون اسا 44هاي اصل  برنامه چهارم و پنجم، قانون سیاست
  .اند هاي کلی هستند که تبدیل به قانون شده سیاست

در مرحله بعدي، قانون بودجه قرار دارد که اعتبارات اجراي برنامـه  
به عبارتی قانون بودجه، قانون برنامـه  . کند را به مدت یک سال تعیین می

بنـدي و   البتـه در چنـد و چـون ایـن تقسـیم     . شـود  یک سـاله تلقـی مـی   
مربوطه و ابهاماتی که در این سلسله مراتـب وجـود دارد    هاي متدولوژي

اشـتریان،  (نظراتی وجود دارد که از موضوع بحث مـا خـارج اسـت     نقطه
1387.(  

هاي بعدي این سلسله مراتـب وجـود دارد    اسناد دیگري نیز در رده
بخش، فرابخش، اسـتان و   مثالً سندهاي توسعه. که از اهمیت برخوردارند

ون برنامه چهارم وجود داشت که عمدتاً کارکرد عملیاتی تلفیق در ذیل قان
این اسناد در قانون برنامـه  . نمود نمودن برنامه یا نقش پشتیبانی را ایفا می

هرچنـد تـا زمـان    . هاي سیاستی جایگزین شده است پنجم ظاهراً با بسته
صورت رسمی در ایـن سلسـله مراتـب قـرار      نگارش این سطور هنوز به

تـر   پـس از ایـن اسـناد، در سـطحی پـایین     . ی نشده اسـت نگرفته و قانون
صـورتی شـفاف    هاي بودجه جاري و عمرانی قرار دارد که به نامه موافقت
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هـاي   یابی بـه سیاسـت   هاي الزم و اعتبارات قانونی را براي دست فعالیت
نامه بین  این موافقت. نماید قید می) قانون برنامه(اي مصوب مجلس  برنامه

شد و  هاي اجرایی امضا می ریزي سابق و دستگاه و برنامهسازمان مدیریت 
 .یافت بر این مبنا بودجه الزم تخصیص می

  گذاري در جمهوري اسالمی ایران و مرجع تصویب آن  سلسله مراتب اسناد سیاست

  مرجع تدوین و تصویب  سند سیاستی

سند قانونی؛ مجلس خبرگان قانون اساسی؛   قانون اساسی
  مردم

سند غیرتقنینی؛ تدوین توسط مجمع   انداز چشمسند 
  تشخیص و ابالغ توسط رهبري

سند غیرتقنینی؛ تدوین توسط مجمع   هاي کلی سیاست
  تشخیص و ابالغ توسط رهبري

  سند قانونی؛ مجلس شوراي اسالمی  قانون برنامه و قوانین عادي
  سند قانونی؛ مجلس شوراي اسالمی  قانون بودجه

فرابخش، استان و  سندهاي توسعه بخش،
  سند غیرتقنینی؛ دولت  تلفیق

  سند غیرتقنینی؛ دولت  هاي بودجه جاري و عمرانی نامه موافقت

گیـري در جمهـوري اسـالمی ایـران را      سان سلسله مراتب تصـمیم  بدین
و مجمع تشخیص مصلحت بـه  (رهبري : توان به شرح ذیل بیان نمود می

  .اسالمی، دولت، مجلس شوراي )مثابه نهاد مستشاري

  گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی ایران سلسله مراتب تصمیم

 ،الذکر است فوق چهارچوبگیري در حوزه فرهنگ در همان  نظام تصمیم
تـرین نهـادي کـه ایـن      مهـم . گیـري  منتها با تغییراتی در نهادهاي تصـمیم 



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     184

این شورا . شود شوراي عالی انقالب فرهنگی است اضافه می چهارچوب
گذاري  گیري در حوزه فرهنگ نقش قانون ترین نهاد تصمیم به عنوان عالی
. کند، هرچند در اجراي این نقش با انتقادهـایی مواجـه اسـت    نیز ایفا می

هـاي   البته شوراي عالی انقالب فرهنگی موظف به لحاظ نمودن سیاسـت 
  .باشد سط رهبري نیز میکلی ابالغی تو
تر این سلسـله مراتـب شـوراي فرهنـگ عمـومی،       هاي پایین در رده

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتـر امـور فرهنگـی معاونـت نظـارت      
. کننـد  آفرینـی مـی   راهبري ریاست جمهوري، کمیته فرهنگی دولت نقـش 

  .دهد ها را به تفکیک نشان می جدول ذیل این دستگاه

  گیري فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی ایران میمسلسله مراتب تص

  رهبري
  مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد مستشاري رهبري

  شوراي عالی انقالب فرهنگی
  مجلس شوراي اسالمی

  معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهوري
  شوراي فرهنگ عمومی
  وزارت ارشاد اسالمی

  به عنوان ستادهاي کارشناسی) دولتمعاونت نظارت رهبري و هیئت (دفاتر فرهنگی 

اما باید توجـه داشـت کـه همـه نهادهـاي فعـال در حـوزه فرهنـگ در         
هـاي متعـددي در    دسـتگاه . شـود  ها و نهادهاي فوق خالصه نمـی  دستگاه

هاي گونـاگونی فعالیـت دارنـد کـه      سطح اجرایی یا کارشناسی در حوزه
شـماري از ایـن    ذیـالً . هریک وظایف بخشی و موردي را به عهده دارند

  :بریم نهادها را نام می
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  گذاري فرهنگی ایران نهادهاي فعال در سیاست

اوقاف و امور  ارت،یحج و ز: تابعه شامل يها و سازمان یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 يامنا ئتیه رخانهیدب ینهاد عموم ،ی، فرهنگ و ارتباطات اسالم.ا. ا. ج يخبرگزار ه،یریخ

  .انتشارات و سازمان چاپ و کشوری عمومهاي  کتابخانه
  ستاد اقامه نماز

  جوانان یسازمان مل
  رانیا یاسالم يجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل

  يو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م
 از منکر یستاد امر به معروف و نه

  قم هیحوزه علم غاتیدفتر تبل
  یاسالم غاتیتبل یهماهنگ يشورا

  )ره( ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ
  )ره( ینجف یمرعش هللا تیکتابخانه حضرت آ

  یاسالم غاتیسازمان تبل
  یعلوم اسالم یمرکز جهان

  یبدن تیسازمان ترب
  رانیای اسالم يجمهور يمایسازمان صدا و س

  ماینظارت بر صدا و س يشورا
  کودکان و نوجوانان يپرورش فکر کانونی شرکت سهام

  هیعلمهاي  حوزه یعال يشورا

ریـزي، مجموعـه اسـناد ملـی توسـعه در       سازمان مدیریت و برنامه: منبع
  .206ص  1385برنامه چهارم توسعه، جلد پنجم، 
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گـذاري فرهنگـی ایـران بـه      ها و نهادهاي فعـال در سیاسـت   البته سازمان
هـاي ذیـل نیـز     شـود و در بـر گیرنـده دسـتگاه     موارد فوق خالصه نمـی 

  :باشد می
  گیري فرهنگی نهادهاي رسمی تصمیم .1

n شوراي عالی انقالب فرهنگی  
n شوراي فرهنگ عمومی  
n وزارت علوم تحقیقات و فناوري  
n وزارت آموزش و پرورش  

  نهادهاي عمومی غیردولتی .2
n معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران  
n سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران  
n آموزي سازمان دانش  
n بسیج  

  نهادهاي غیررسمی .3
n هاي علمیه حوزه  
n هاي مذهبی هیئت  
  ...و

گیرنـده، مراجـع اصـلی     رهیافت رسمی در مطالعه نهادهاي تصـمیم 
ایـن رهیافـت از آن رو مفیـد    . کنـد  گانه معرفی می قانونی را در قواي سه

دهـد و مـا را در    مـی ارائـه   است که تصویري کلـی از نهادهـاي رسـمی   
امـا  . نمایـد  گیـري فرهنگـی یـاري مـی     فرایندهاي اصلی تصمیمشناسایی 

هـاي غیـر    تري نیز وجود دارد که نهـاد  رهیافت نهادي با گرایش عمومی
  .گیرد هاي غیر رسمی را نیز در بر می رسمی و شبکه

ــمیم   ــام تص ــی نظ ــر در بررس ــري دیگ ــی در   از منظ ــري فرهنگ گی
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ـ        . اي هســتیم هجمهـوري اسـالمی ایـران شـاهد فراینـد همزمـان و دوگان
فراینـد نخسـت فراینـدي    . فرایندي از باال بـه پـایین و از پـایین بـه بـاال     

. رسـد  هاي فرهنگی بـه تصـویب مـی    است که طی آن اهداف و سیاست
گیـرد بـه    هـاي مختلـف اجرایـی نشـئت مـی      نظام کارشناسی که از بدنـه 

هـا را بـه مراجـع بــاالتر     ورزد و آن هـا مبـادرت مــی   کارشناسـی تصـمیم  
کند تا مراجـع رسـمی در ایـن خصـوص بـه اتخـاذ تصـمیم         میگزارش 

هـاي   سـاله پـنجم کـار گـروه     مـثالً در تـدوین برنامـه پـنج    . اقدام نماینـد 
هـاي مختلـف فرهنگـی تشـکیل شـده کـه پـس از         اي از حوزه چهارگانه

کــار گــروه مشــترك «هــایی را بــه  تمهیــد مقــدمات مطالعــاتی، سیاســت
هـا و احکـام    وه مشـترك سیاسـت  ایـن کـار گـر   . دهند ارائه می» فرهنگی

سـتاد  «گیـري در   پیشنهادي را بررسی و تصویب نموده و بـراي تصـمیم  
ریــزي و  مســتقر در معاونــت برنامــه» همــاهنگی و تلفیــق برنامــه پــنجم

نمایـد تـا پـس از تصـویب      نظارت راهبردي رئیس جمهـور ارسـال مـی   
 و هیئـت » شـوراي عـالی تـدوین برنامـه پـنجم     «براي بررسی نهایی بـه  

هـا در قالـب الیحـه برنامـه      در نهایـت ایـن سیاسـت   . دولت ارسال شود
  .شود پنجم به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

  
  



  

  
 مقام معظم رهبري  

 هاي کلی برنامه سیاست پیشنهاد هاي کلی برنامه ابالغ سیاست

 هیئت دولت

 شوراي عالی تدوین برنامه پنجم

  ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم
 )جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه(

ریزي فضایی  کمیسیون برنامه
 اي و توسعه منطقه

کارگروه مشترك 
 قضایی و حقوقی

هاي  کارگروه
 تخصصی

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
4 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
5 

کارگروه مشترك 
 سیاسی ـ امنیتی

هاي  کارگروه
 تخصصی

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
4 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
5 

کارگروه مشترك 
 اقتصادي

 هاي تخصصی کارگروه

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
4 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
5 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
6 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
7 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
8 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
9 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
10 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
11 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
12 

کارگروه مشترك 
 علم و فناوري

هاي  کارگروه
 تخصصی

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

کارگروه مشترك 
 اجتماعی و اداري

هاي  کارگروه
 تخصصی

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

مشترك کارگروه 
 فرهنگی
هاي  کارگروه

 تخصصی

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
1 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
2 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
3 

صی 
خص

وه ت
رگر

کا
4 
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هاي  ها و از جمله سیاست فرایند کارشناسی و تدوین و تصویب سیاست
طوالنی بودن ایـن نظـام باعـث    . اي است فرهنگی، طوالنی و چند مرحله

شود تا به مراحـل   هاي پایین کارشناسی تصویب می شود آنچه در الیه می
این فرایند در طی مسـیر  . اي شود باال برسد، دچار تغییر و تحوالت عمده

، فشـارهاي دیوانسـاالري و عوامـل     هـا  زنی چانه تأثیري خود تحت عمود
هـاي صـورت گرفتـه قربـانی      گیرد و معموالً کارشناسـی  سیاسی قرار می

  .شوند مالحظات دیگر می
تصور بر این است که فرایند از پایین بـه بـاال فراینـدي کارشناسـی     

به پایین که  کند و سپس با فرایند باال است که تصمیم سیاستی را آماده می
اما عمالً فرایند پایین بـه بـاال   . شود سیاسی است تصمیم قطعی اتخاذ می

 .شود نیز به علت تقاطع و مراحل زیادي که دارد سیاسی می
شود و شامل دیگـر   اما این بحث در فرایند برنامه پنجم خالصه نمی

ریـزي اقتصـادي،    هاي برنامه حوزه. شود ریزي می حوزه کارشناسی برنامه
  1.نیز چنین وضعیتی دارد که از موضوع بحث ما خارج است... صنعتی، و

  تحلیلی ـ رهیافت تدریجی ـ ب
گیري فرهنگی از حیث تطبیـق بـا مـدل عقالنـی یـا       ساختار نظام تصمیم

در بخش مربوطه استدالل شـد  . تدریجی نیز قابل مطالعه و بررسی است
گیري  یی ماهیت تصمیمهاي جدي در بازنما که مدل عقالنی با محدودیت

تکثر و تنوعی که در دولت وجود دارد عمالً مانع از . دولتی مواجه است
بندي نمود و سـپس   صورت عقالنی رتبه شود که بتوان اهداف را به آن می

                                                             
در مقاله ذیـل بـه تفصـیل مـورد     یک نمونه از سیاسی شدن فرایند برنامه و بودجه . 1

کیومرث اشتریان، قدرت دیـوانی سیاسـی و بودجـه، مطالعـه     : بحث قرار گرفته است
موردي بودجه نهاد ریاست جمهوري، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه  

 .1385تهران، زمستان 
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گیـري در   این مدل در تصـمیم . گزینه مبادرت ورزید» بهترین«به انتخاب 
یسـت نیـز بـا    یک بنگاه بخش خصوصی کـه بـا تکثـر اهـداف مواجـه ن     

مسئله در حوزه فرهنگ . محدودیت مواجه است چه رسد به بخش دولتی
در » محاسـبات عقالنـی  « زیـرا  ؛تر است و سیاست فرهنگی بسیار غامض

هـاي   وانگهی، بسیاري از تصمیم. حوزه فرهنگی امکان وقوع کمتري دارد
هاي رژیم سیاسی یا هنجارهاي تاریخی  فرهنگی به شدت متأثر از ارزش

. شوند هاست که معموالً منافع مادي قربانی آن می هاي دولت یا ایدئولوژي
ران نیز از ایـن قاعـده   گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی ای نظام تصمیم

هاي دینی بسیار بیش از سنجش منافع در  مستثنا نیست و اهداف و ارزش
هـاي   نگاهی بـه اهـداف سیاسـت   . گذار استتأثیرگیري  این نظام تصمیم

اي و چه در مصوبات شوراي عالی انقالب  فرهنگی، چه در قوانین برنامه
و اهـداف سیاسـت    اصول«. کند فرهنگی، به سهولت این معنا را تأیید می

مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی که به ضمیمه ایـن فصـل   » فرهنگی
. ك.ر(گیري فرهنگی در ایران است  دهنده بار ارزشی تصمیم آید نشان می

  .)اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی ایران: ضمیمه همین فصل
گیـري   گري نیز این مـدل قابـل تطبیـق بـا تصـمیم      از حیث سنجش

این نظام اساساً با تعیین اهـداف از طریـق    زیرا ؛ایران نیست فرهنگی در
کنـد و نـه سـنجش اهـداف      تحلیل و استخراج از مبانی ارزشی آغاز مـی 

در اسناد متعدد سیاستی که در ایران تدوین شده است ردپـایی  . گوناگون
صـورت کلـی قابـل     شود کـه بـه   ریزي استراتژیک دیده می از مدل برنامه

اما در اسناد سیاست فرهنگی چنـین چیـزي   . قالنی استانطباق با مدل ع
توان به اسناد مصوب شـوراي   عنوان نمونه می بازهم به. شود مشاهده نمی

عالی انقالب فرهنگی یا قانون برنامه چهارم و الیحه برنامـه پـنجم بـراي    
  .تأیید این معنا مراجعه نمود
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در  گیـري فرهنگـی   اما در خصوص انطباق مدل تدریجی بر تصمیم
» لینـدبلوم «و » بـروك «گیـري از نظـر    ایران اگر به انواع چهارگانه تصمیم

گیـري فرهنگـی    شود که به لحاظ شکلی تصمیم مراجعه کنیم مشاهده می
به بیان دیگر معموالً . در ایران از نوع تحلیلی است و نه تدریجی گسسته

هـاي فرهنگـی جمهـوري     میزان تغییرات در نظر گرفته شده در سیاسـت 
سالمی ایران متعالی، کلی و بلندپروازانه است اما سطح اطالعات موجود ا

بندي این دو نویسنده آنگاه که  در تقسیم. گیري کم است در حوزه تصمیم
گیـري از   میزان تغییرات زیاد و سطح اطالعات موجود کم باشد، تصـمیم 

. شود و نه انقالبی، عقالیی یـا تـدریجی گسسـته    نوع تحلیلی خوانده می
. گیري اسـت  سان نه سنجش منافع بلکه تحلیل اهداف مبناي تصمیم دینب

گذاري فرهنگی در  این مدل با توجه به ماهیت ارزشی و هنجاري سیاست
اي برخوردار است و بهتر از مدل عقالیی یا اقتضایی  ایران از ارزش ویژه

گیـري   تصـمیم . گیري فرهنگی در ایران را بازنمـایی کنـد   تواند تصمیم می
هنگی در جمهوري اسـالمی ایـران نقطـه عزیمـت خـود را از تحلیـل       فر

کند و بر همین اساس است که اهداف را از درون منـابع   ارزشی آغاز می
از همین روسـت کـه در بسـیاري از اسـناد     . کشد ارزشی خود بیرون می

فرهنگی ارجاعات به اصول و مبانی ارزشی و تعیین اهداف متعالی دیـده  
هـاي   افراط در این امر باعث شده است که در برنامه شود هرچند گاه می

مواجـه   گذاري فرهنگی در ایران با مشکل و خـأل  عملیاتی، نظام سیاست
  .شود

گیري فرهنگی در ایران نباید باعث غفلت  تحلیلی بودن نظام تصمیم
توان تصور کرد که منافع در  می. ما از رهیافت منافع یا رهیافت ترس شود

گـذاري   هاي گونـاگون و سـطوح متفـاوت سیاسـت     ر الیهاین فرایند و د
شناسانه و فرعی اسـت و   گذارند که این خود مبحثی آسیبتأثیرفرهنگی 
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گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی را به طور  نه عاملی که بتواند تصمیم
گیـري فرهنگـی    هاي پایین تصمیم عامل منافع در الیه. کامل توضیح دهد

بیشتري ایفا کند که در بخـش مربـوط بـه آن    در امور شهري شاید نقش 
 .خواهیم پرداخت

  )ترس(شناسانه  رهیافت روان ـ ج
رهیافت ترس نیز اساساً رهیافتی تحلیلی اسـت و پـذیرش آن، محتـواي    

دهد و خللی بـر مـدل    گیري فرهنگی در ایران را نشان می تحلیلی تصمیم
از این حیث که » ملیندو«و » بروك«به نظر ما مدل تحلیلی . کند وارد نمی

 چهارچوبکند ناقص است و در حد  بر محتواي تحلیل تأکید زیادي نمی
 تـأثیر محتواي این تحلیـل  . گیري مناسب است کالنی براي تحلیل تصمیم

ترس، یا بـه تعبیـر   . ها دارد که از نظر دور مانده است شگرفی بر انتخاب
. ایـران اسـت   گذاري فرهنگی در تر نگرانی، عامل مهمی در سیاست دقیق

سابقه تاریخی جمهوري اسالمی و تهدیدات سیاسی، نظامی، فرهنگی که 
رژیم سیاسی را تهدید کرده است، سابقه تاریخی صدسال اخیر که نوعی 
مواجهه فرهنگی از سوي مدرنیسم با باورهـاي مـذهبی مـردم را تـداعی     

ی هاي فرهنگی رژیم پهلوي با مبانی ارزشی و دینی همگ کند و چالش می
هـاي ناشـی از آن را در ذهنیـت     تـرس یـا نگرانـی از دشـمن و واکـنش     

الزم است توضیح داده شـود  . گذاران فرهنگی نهادینه کرده است سیاست
تـوان از واژه نگرانـی    می. که ترس در اینجا ضرورتاً مفهومی منفی نیست

به هر حال ما به دنبال ایـن معنـا هسـتیم کـه      .به جاي ترس استفاده کرد
گیـري   ها یا تـرس از آن همـواره در تصـمیم    ت فرهنگی و نگرانیتهدیدا

شـگرفی دارد   تأثیر ،فرهنگی و در تحلیل وضعیت فرهنگی ایران و جهان
عبـارت مصـطلح در ادبیـات    » شـبیخون فرهنگـی  «تا جایی که سـخن از  
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  .گذاري فرهنگی در جمهوري اسالمی ایران است سیاست

  ایران گیري فرهنگی در شناسی تصمیم د ـ آسیب
گیـري فرهنگـی در ایـران بـه دالیـل چنـدي از        نظام کارشناسی تصـمیم 

کارشناسی بدون جنبه انتقـادي خصـلت   . کارآمدي الزم برخوردار نیست
دهـد و بـه توجیـه وضـع موجـود،       واقعی تحلیلی خود را از دسـت مـی  

طلبـی گـرایش    زدگی و وفاداري خودنمایانه و جاه کاري، سیاست محافظه
دهـد و ریاکـاري در آن رواج    یی و نوآوري را از دسـت مـی  پویا. یابد می
اینکه سرمنشأ ایـن امـور چیسـت محـل مناقشـه و نـزاع فکـري        . یابد می
توان سرچشمه ایـن ناکارآمـدي را فقـدان آزادي کارشـناس      آیا می. است

زدگــی   در اظهــارنظر کارشناســی دانســت؟ آیــا ناشــی از سیاســت     
ژیــم سیاســی، مشــروعیت دیوانسـاالري فرهنگــی اســت؟ آیــا ماهیــت ر 

تـوان   مـی .... هاسـت یـا   مذهبی حکومت، درهم تنیـدگی منـافع و ارزش  
تواننـد علـت یـا معلـول      گونه امور را برشـمرد کـه مـی    اي از این زنجیره
تـوان   شاید پیدا کردن سرمنشأ این امور کاري دشوار باشد اما مـی . باشند

رهنگـی نگـران   نظام کارشناسی ف. ها را به سهولت مشاهده کرد وجود آن
نگـران آن  . اش وفاداري وي را زیر سؤال ببـرد  آنست که رویکرد انتقادي

هاي دینی لطمـه وارد کنـد و    است که با رویکرد انتقادي به دین و ارزش
لذا عرصه عمومی انتقادي کارشناسی به محـدودیت  . ها را متزلزل کند آن
اید شـ . شـود  گراید و نوآوري در فرهنگ بـیش از پـیش سـطحی مـی     می

هاي گوناگون براي ما در اولویت نباشـد   کشف سرمنشأ از بین این جلوه
نمـاییم  ارائـه   بدون اینکه خواسته باشیم تحلیی علـی و معلـولی  رو  ازاین

شناسانه نظـام کارشناسـی    بیشتر درصدد شناسایی ابعاد گوناگون و آسیب
گیري فرهنگی در جمهوري اسالمی هستیم تا از ایـن رهگـذر راه    تصمیم
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  .گذاري فرهنگی بیابیم رفتی براي سیاست برون
کارشناسی باید . گیري است ترین ابزار تصمیم نظام کارشناسی مهم .1

گـري پررنـگ و    هاي گوناگون سیاسی گذر کند و بـا جلـوه   بتواند از الیه
در فراینـد  . گـذار باشـد  تأثیرگیـري   خود بـر نظـام تصـمیم   » غیرمحرمانه«

نفعـان متکثـر و قدرتمنـدي حضـور      و ذيهـا   گیري عناصر، مؤلفه تصمیم
گیـري را بـه نفـع خـود و در      توانند جریـان تصـمیم   دارند که هریک می

کارشناسی نیز البته یکـی از همـین   . هاي خود تغییر دهند راستاي گرایش
عناصر است که ممکن است خود نیز منافعی داشته باشد اما فرض بر این 

تر از دیگران  لحاظ هویتی سیالاست که بیش از دیگران خنثی بوده و به 
نفعـان   نظام کارشناسی باید آنقدر قدرتمند باشد که زیر چرخـه ذي . باشد

یکـی از  . اي خـود را پـیش ببـرد    گوناگون پایمال نشود و اصـول حرفـه  
ابزارهاي کارشناس، قدرت تحلیلی اوست که براي تبدیل شدن بـه یـک   

هـاي سـیاه    ون جعبـه گفتمان مطرح ضرورتاً بایستی اظهـار شـود و از در  
هاي گونـاگون رژیـم    محرمانگی به درآید و حداقل، آزادانه در درون الیه

  .سیاسی جریان یابد و نمود داشته باشد
هـاي پنهـان غیررسـمی     معموالً تجارب و نظرات کارشناسی در الیه

کارشـناس  . یابـد  ماند و مجال بروز و ظهور نمی دیوانساالري پوشیده می
مل برخـوردار نیسـت و معمـوالً همچـون دیپلمـاتی      فرهنگی از آزادي ع

اي بـا دنیـاي    صـورت سربسـته   کند که براي حفظ منافع ملی بـه  عمل می
فقدان آزادي، ابتکـار عمـل را از وي سـلب    . کند خارج تماس برقرار می

فرهنـگ و آزادي  . دهـد  تن درمی)  روتین(کند و ناچار به تکرار اداري  می
یابـد و   ي است که فرهنگ مجال رشد مـی در آزاد. اند دو روي یک سکه

اینکـه یـک   . سیاست فرهنگی بـیش از هـر چیـز سیاسـت آزادي اسـت     
کارشناسِ حکومتی فرهنگی بتواند از این آزادي در جهت تقویت هویت 
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بـرداري کنـد وابسـته بـه تجربـه،       فرهنگی خود، جامعه و حکومتش بهره
ش روانـی و  اي اوست و این خود بـه مـدد آسـای    مهارت و عمق اندیشه

آزادي و کارشناسی فرهنگی و ابتکار و نوآوري در یک دور . آزادي است
  .رسد غیرباطل و پویا به تعادل می

هاي سیاسـی در درون نظـام جمهـوري اسـالمی اساسـاً       گرایش .2
هـاي درون حکـومتی و حتـی بـرون      انـد و جنـاح   هاي فرهنگـی  گرایش

. انـد  هاي فرهنگی حکومتی آن داراي تفاسیر خاص خود از دین و ارزش
کنـد و   این پدیده زمینه را براي کارشناسی مستقل فرهنگـی محـدود مـی   

هـا تأویـل    ی به یکـی از ایـن گـرایش   شود که کارشناسی فرهنگ سبب می
اساساً شاید بتوان گفت کـه در چنـین فضـایی کارشناسـی مسـتقل      . شود

فرهنگی اساساً وجود ندارد و هرگونه کارشناسی، خود یک قرائت خاص 
گیـري   سان، کارشناسی تصـمیم  بدین. شود و یک گرایش خاص تلقی می

ي بـراي تحقـق   پوشـد و در حـد ابـزار    اي ایدئولوژیک می فرهنگی جامه
شاید این نظر تا حدودي افراطی . یابد هاي حاکم تقلیل می اهداف گرایش

فرهنگـی در   ــ  هـاي سیاسـی   بنماید ولی واقعیتـی انکارناپـذیر در نـزاع   
االمکان و با  کارشناس فرهنگی باید حتیرو  ازاین. جمهوري اسالمی است

اش  اســینظـرات کارشن  ابزارهـاي گونـاگون تحلیلـی از خــود و از نقطـه    
هایی  هاي حکومتی نیز باید حداقل جناح. کند) زدایی جناح(زدایی  سیاست

از آنجـا کـه نگـاه    . زدایـی کننـد   از کارشناسی را پذیرفته و از آن سیاست
سیاسی به کارشناسی فرهنگ خود یک پدیده فرهنگی است چیـزي جـز   

علمی هاي  البته رواج متدولوژي. رسد به نظر ما نمی» هاي اخالقی توصیه«
هـاي   فرهنگی ایران ابزار مهمـی در پـذیرش حـداقل    ـ در فضاي سیاسی

خـوبی و بـا    ها بـه  نظام کارشناسی است؛ مشروط بر اینکه این متدولوژي
  .دقت به کار گرفته شوند
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  )شهر تهران(گیري فرهنگی شهري  نظام تصمیم
  )هیئت دولت(رهیافت رسمی  ـ الف

در سطح شهر تهـران نخسـت   گیري فرهنگی  نگاه رسمی به نظام تصمیم
گـذاري کـالن فرهنگـی کشـور      دهنده تبعیت از هنجارهاي سیاست نشان

یکـی از  . ویژه در اسناد رسمی فرهنگی متبلـور اسـت   است و این مهم به
دهنـده   ترین این اسناد، سند توسعه اسـتان تهـران اسـت کـه بازتـاب      مهم

و اي ملــی دارد  ایــن ســند جنبــه. هــاي فرهنگــی کشــور اســت سیاســت
هـاي فرهنگـی دولـت در خصـوص شـهر تهـران را بـه نمـایش          تصمیم
هاي فرهنگـی در   پس از دولت دو نهاد اصلی در اتخاذ تصمیم. گذارد می

. شهرداري تهران و شوراي اسالمی شـهر تهـران   :سطح تهران عبارتند از
ساله شهرداري و از جملـه تصـویب    هاي پنج این شورا در تصویب برنامه

نکته مهمی کـه  . گذار استتأثیرگیري  گی در نظام تصمیمهاي فرهن برنامه
اط ارگانیک و قانونمنـد بـین   بدر این خصوص قابل ذکر است فقدان ارت

این دو نهاد مسـتقل از یکـدیگر   . هاي شوراي شهر و دولت است تصمیم
  .دهند حوزه فرهنگی را پوشش می

  سند توسعه استان تهران

قرار دارد که سند توسعه اسـتانی  این سند در مجموعه اسناد ملی توسعه 
شود و مصوب هیئت وزیـران در ذیـل برنامـه چهـارم توسـعه       نامیده می

هاي قـوه مجریـه در حـوزه     دهنده تصمیم سند توسعه استانی نشان. است
بنـابراین یکـی از مصـادر    . هاي کشور است فرهنگی تهران و دیگر استان

ویژه از طریق  به گیري فرهنگی شهري هیئت دولت است که اصلی تصمیم
هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی عملیـاتی و اجرایـی     دستگاه
هایی چون  آنگاه که بخش فرهنگ واحد تحلیلی ما باشد، دستگاه. شود می
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وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز مـورد  
حـوزه  هـا در   گیرند و استقالل عمـل دولـت از شـهرداري    توجه قرار می

  .شود فرهنگ کامل می
ذیالً به تشریح آنچه به حـوزه فرهنـگ و مـدیریت شـهري مربـوط      

پردازیم و حتی االمکان از مباحث مربوط به آموزش عـالی و   شود می می
نظـر   آموزش و پرورش به لحاظ ارتباط کمتر با موضوع این کتاب صرف

  .کنیم می
هـاي اصـلی    غهشود یکی از دغد چنان که در این سند مشاهده می آن

دخالـت مـدیریت کـالن کشـور در مـدیریت      «گیري  در ارتباط با تصمیم
تـرین   باشـد کـه اصـلی    مـی » استان و نبود مدیریت واحد شهري مناسـب 

یکی از اهداف اصلی مطرح رو  ازاین. گیري است چالش در فرایند تصمیم
اي شهر  اصالح در ساختار مدیریت توسعه«شده در این سند عبارتست از 

بخشـی بـه مـدیریت اسـتانی در آن متناسـب بـا جایگـاه         ران و هویتته
  .»شهرهاي مشابه در دنیا مرکزیت آن و در مقایسه با کالن

، جهـت فـراهم نمـودن    »مـدیریت واحـد شـهري   «به همـین سـان   
هاي مردمی در مدیریت و خدمات  هاي الزم براي افزایش مشارکت زمینه

محـدود نمـودن نقـش    «و  »اي یکپارچـه  اعمال مدیریت توسـعه «شهري، 
از » گیـري راهبـردي   هاي ستادي دولت مستقر در تهران به تصمیم دستگاه

ایـن  . راهبردهاي توسـعه بلندمـدت توسـعه تهـران قلمـداد شـده اسـت       
  :هاي اجرایی و اقدامات ذیل دنبال شده است راهبردها توسط سیاست

n هاي نظام مدیریت شهري سامانه  
n پارچهمدیریتی یک طراحی یک ساختار و تشکیالت.  

  سند ملی توسعه استان تهران
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گیري از درون  هاي مرتبط با حوزه فرهنگ و تصمیم در اینجا صرفاً بخش
  . اند سند انتخاب و استخراج شده

  هاي توسعه ترین قابلیت اصلی
n   مطبوعـات و  (هـاي ورزشـی، فرهنگـی و هنـري کشـور       اي از فعالیـت  تمرکز بخـش عمـده

هـا،   ها و جشـنواره  و چاپ، تئاتر و سینما، ورزش و تربیت بدنی، همایش هاي جمعی، نشر رسانه
 )المللی هاي بین نمایشگاه

n هاي مدنی و سیاسی اي از نهادها و تشکل تمرکز بخش عمده 
n           ،باال بودن سـطح فرهنـگ عمـومی و مشـارکت فعـال زنـان در امـور اقتصـادي، اجتمـاعی

 سیاسی و فرهنگی
n طبیعــی، تــاریخی، مــذهبی و فرهنگــی و نــواحی تفرجگــاهی و  هــاي برخــورداري از جاذبــه

 تأسیسات گردشگري

  ترین مسائل اصلی
n دخالت مدیریت کالن کشور در مدیریت استان و نبود مدیریت واحد شهري مناسب  
n رویه به استان، تمرکز شدید جمعیت و توسعه شـهري و روسـتایی متمرکـز     هاي بی مهاجرت

 نشینی حاشیهو مهارنشدنی و وجود پدیده 
n     کمبود امکانات به لحاظ سرانه آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تأسیسـات و تسـهیالت شـهري
 آوري و تصفیه فاضالب شهري ویژه تاسیسات جمع به
n کمبود و نارسایی در تأمین امنیت اجتماعی 
n التحصیالن دانشگاهی بیکاري باالي جوانان و فارغ.  

  اهداف بلندمدت
ها و تنگناها و استقرار مرکزیت کشور، توسعه پایـدار در اسـتان بـر محوریـت      با توجه به قابلیت

عالی فرایندهاي توسـعه ملـی و روابـط فراملـی کشـور، امـور تخصصـی         ایفاي نقش مدیریت
علمـی، آموزشــی و پژوهشــی در ســطوح ملــی و فراملــی، خــدمات برتــر تخصصــی و فنــی و  

در قالـب یـک مـدیریت یکپارچـه و واحـد       ICTمهندسی و صنایع با تکنولوژي برتر با تکیه بـر 
بـدین ترتیـب   . یـافتگی کشـور تبـدیل خواهـد شـد      استانی استوار خواهد بود و به نماد توسـعه 

  :استان عبارتند از} فرهنگی{اهداف بلندمدت توسعه 
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  اهداف استان در مفهوم عام آن
n شهري تهرانیابی به تعادل فضایی و مهار و کنترل رشد جمعیتی و کالبدي مجموعه  دست 
n   هـاي هـویتی اسـتان و سـاماندهی      هـاي فرهنگـی و ویژگـی    اعتالي معرفـت دینـی، ارزش

  هاي فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و توزیع متعادل امکانات درسطح استان فعالیت
n ساماندهی صنعت گردشگري  
n هـاي افـراد و    ورزش در تـأمین سـالمت جسـمی و روحـی و تقویـت توانمنـدي        ارتقاء نقش

  هاي اجتماعی گروه
n گیري استان سازي و تصمیم توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم  
 

  اهداف استان به لحاظ استقرار مرکزیت کشور در آن
n بخشی بـه مـدیریت اسـتانی در آن     اي شهر تهران و هویت اصالح در ساختار مدیریت توسعه

 مشابه در دنیا شهرهاي متناسب با جایگاه مرکزیت آن و در مقایسه با کالن
n هـاي آموزشـی و پژوهشـی سـطح      شهر تهران در زمینه فعالیت المللی کالن تقویت نقش بین

  باالي تخصصی و خدمات برتر
  راهبردهاي بلندمدت توسعه

  راهبردهاي استان در مفهوم عام آن *
n هـاي مردمـی در مـدیریت و خـدمات      هاي الزم براي افزایش مشـارکت  فراهم نمودن زمینه

، خصوصـی،  )بـه ویـژه شـوراها   (هاي عمومی غیردولتـی   ها به بخش و واگذاري فعالیت شهري
 درقالب مدیریت واحد شهري) هاNGO(هاي غیردولتی  تعاونی و سازمان

n ایجاد شرایط ویژه در مجموعه شهري تهران براي معکوس نمودن روند مهاجرت 
n ت محیطیتوسعه شهري بر اساس موازین شهر سالم و رعایت ضوابط زیس 
n        بسترسازي براي ایجاد توسعه اجتماعی، فرهنگی وورزشـی بـراي سـاکنان اسـتان بـا تأکیـد

 هاي گذران اوقات فراغت برتقویت زمینه
n هاي گردشگري کشور تبدیل استان به یکی از قطب 

اقتصـادي، فرهنگـی و سیاسـی زنـان در رونـد        بسترسازي براي افزایش مشـارکت اجتمـاعی،  
  توسعه استان
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  راهبردهاي استان به لحاظ استقرار مرکزیت کشور در آن *
n شهر تهران در ارتباط با سایر نقاط استان اي یکپارچه در کالن اعمال مدیریت توسعه  
n گیـري راهبـردي    هاي ستادي دولت مستقر در تهران به تصـمیم  محدود نمودن نقش دستگاه

 گذاري دولت در سطح ملی و فراملی و سیاست
n هاي آموزشی و پژوهشی سطح باالي تخصصـی وخـدمات برتـر در مجموعـه      لیتتوسعه فعا

 المللی شهري تهران با عملکرد بین

  هاي اجرایی سیاست
  هاي اجرائی استان در مفهوم عام آن سیاست *
n مــدیریت شــهري در جهــت ایجــاد مــدیریت واحــد شــهري و گســترش  نظــام ســاماندهی 

 بزرگ به ویژه شهرهاي تهران و کرجبخش غیردولتی در اداره شهرهاي  مشارکت
n هاي غیر ضروري از آن کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت درمجموعه شهري تهران با انتقال فعالیت 
n رعایت ضوابط شهر سالم در توسعه شهرها  
n  تـأمین نیازهـاي اجتمـاعی، فرهنگــی و     افزارهــاي الزم بـراي  افزارهـا و سـخت   نـرم  توسـعه

 ژه بانوان در زمینه گذران اوقات فراغتوی به ورزشی ساکنان استان
n افزایش امنیت اجتماعی به ویژه در شهرهاي بزرگ 
n کاهش فاصله طبقاتی شدید موجود در استان به ویژه در شهرهاي بزرگ  
n توسعه صنعت گردشگري درنقاط مستعد استان 
n هاي اجرایی استان به لحاظ استقرار مرکزیت کشور در آن سیاست 

ریـزي   متناسب با جایگاه مرکزیت آن در قالـب شـوراي برنامـه    استان  مدیریتی  ظام ن ساماندهی 
  و توسعه استان

  اقدامات اولویت دار و محرك توسعه
  اقدامات اولویت دار استان در مفهوم عام آن *

  ریزي کشور ـ شوراي عالی اداري سازمان مدیریت و برنامه
n  ــدیریتی ــران  طراحــی یــک ســاختار و تشــکیالت م ــراي اســتان ته ــد ب  یکپارچــه و کارآم
ریـزي و توسـعه اسـتان بـا تأکیـد بـر اسـتقرار مـدیریت مجموعـه           شوراي برنامه چهارچوبدر

  .هاي مربوطه شهري تهران و ایجاد اصالحات الزم در قوانین، مقررات و رویه
n       طراحی یک ساختار و تشکیالت مدیریتی کارآمد بـراي اسـتقرار مـدیریت واحـد شـهري در
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  هرهاي تهران و کرجش
n سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  

افـزاري الزم بـراي توسـعه گردشـگري در نقـاط       افزاري و نرم مطالعه و ایجاد تسهیالت سخت
  .مستعد استان

n  نیـاز ایـن اقـدام اجـراي یــک پـروژه تحقیقـاتی در مـورد علـل عـدم گــرایش           پـیش : تـذکر
  .باشد جهانگردان خارجی براي سفر به ایران می

ساماندهی نقاط تفریحی و تفرجگاهی استان مانند فیروزکوه، دماونـد، سـدالر، رودخانـه کـن و     
  غیره
n وزارت مسکن و شهرسازي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

هـاي فرهنگـی و دینـی، آموزشـی و تحقیقـاتی و ایجـاد        توسعه شهرآفتاب با محوریت فعالیـت 
  المللی فرهنگی در آن نمایشگاه بین

n دار استان به لحاظ استقرار مرکزیت کشور در آن امات اولویتاقد  
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه *

طراحی یک ساختار و تشکیالت مدیریتی یکپارچه و کارآمد بـراي اسـتان تهـران متناسـب بـا      
ریزي و توسـعه اسـتان و ایجـاد     شوراي برنامه چهارچوبشهري و پایتختی آن در  جایگاه کالن

بـا  ( هـاي موجـود در جهـت پیـاده شـدن آن طـرح       ت الزم در قوانین، مقـررات و رویـه  اصالحا
  .)هماهنگی شوراي عالی اداري

هـا، مراکـز    هـاي نظـامی، زنـدان    ها، پادگـان  تر دانشگاه انتقال مقاطع تحصیلی لیسانس و پائین
هـایی کـه ضـرورتی     ها و مؤسسات و نهادهاي دولتی و سایر فعالیـت  تهیه و توزیع کاال، شرکت
بـر  (ها در شهر تهران وجود ندارد به سـایر نقـاط اسـتان و یـا کشـور       براي استقرار فیزیکی آن

اي کـه سـهم شـهر تهـران از بودجـه       ، بـه گونـه  )ام مطالعـات الزم در ایـن زمینـه   اساس انجـ 
ایـن اقـدام   . ، بیشتر از سهم جمعیتی آن از کل کشور نباشـد 1394اي ملی کل کشور در  هزینه
  .)ها با هماهنگی کلیه وزارتخانه(صورت تدریجی انجام بگیرد  سال و به 10طی باید 
در  (ICT)توسـعه کـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       این اقدامات، بدون گسـترش و : تذکر

، )از جملـه در روابـط بـین مـردم و بخـش دولتـی      (هاي بخش دولتی در سـطح کشـور    فعالیت
  . قابلیت اجرا نخواهد داشت
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  تحلیلی ـ رهیافت تدریجی: گیري فرهنگی در سطح شهري ب ـ تصمیم
بـروز نهادهـایی   شهر تهـران عمـالً زمینـه را بـراي      وضعیت خاص کالن
تـرین ایـن نهادهـا     عمـده . نمایـد  هاي ملـی فـراهم مـی    مستقل از دستگاه

شهرداري تهران است که با دو نهاد مهم یکی معاونت امـور اجتمـاعی و   
فرهنگی شهر تهران و دیگري سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران در 

هاي دیگري ها و نهاد عالوه بر این دو نهاد، سازمان. این زمینه فعال شود
تـوان بـه شـوراي همـاهنگی      اند که از جمله مـی  نیز در شهر تهران فعال

تبلیغاتی اسالمی، ستاد اقامه نماز، سـازمان ملـی جوانـان، سـتاد امـر بـه       
معــروف و نهــی از منکــر، ســازمان تبلیغــات اســالمی، صــدا و ســیماي 

  .اشاره نمود... و) سیما 5شبکه (جمهوري اسالمی ایران 
انـدرکار   هاي متعدد ملی و شهري که دسـت  بین دستگاهتوان از  نمی

گیـري فرهنگـی در    امور فرهنگی هستند مدل مشخصی را بـراي تصـمیم  
پراکندگی و تکثر شاخصه اصلی این حـوزه اسـت   . تهران استخراج نمود

گیـري فرهنگـی را بـه ذهـن متبـادر       الجزایري از تصـمیم  که مدلی مجمع
گیري فرهنگـی   واحدي را براي تصمیمتوان متولی  سان نمی بدین. کند می

. اي را در پی داشته باشد تواند نکات مثبت و منفی این امر می. تعیین نمود
تواند فضـاي آزادتـري را بـراي     گیري فرهنگی می عدم تمرکز در تصمیم
تواند خألهـایی را بـه    ها فراهم نماید در عین حال می نوآوري و خالقیت

. فرهنگی بدون مسـئولیت رهـا شـوند    وجود آورد که طی آن برخی امور
اي بین این نهادها  ترین مسایل در این تکثر، تقسیم کار حرفه یکی از مهم
در صورتی که به این مهم اقدام نشود و مرزهاي تقسیم . هاست و سازمان

اي خواهد یافـت   ها رواج گسترده کاري شک موازي کار مخدوش باشد بی
مثالً شهرداري تهران خـود  . دانند میو گاه، همه خود را مسئول همه چیز 

هـاي   داند یا سازمان تبلیغات بـه فعالیـت   را متعهد به تبلیغات اسالمی می
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اي  اي از تقسیم کار حرفه ما در اینجا نمونه. آورد فرهنگی شهري روي می
ها  کاري تواند از موازي کنیم که می فرهنگی را در حوزه شهري پیشنهاد می

هــاي  اري را در حــوزه مشخصــی از فعالیــتجلــوگیري نمایــد و شــهرد
  .نماید فرهنگی محدود می

  1مأموریت اصلی شهرداري در حیطه فرهنگ

مأموریت اصلی شهرداري در حیطه فرهنگ عبارتست از ارتقاء فرهنگ و 
  :اخالق شهرنشینی با تکیه بر مدیریت اجتماعی فرهنگ از طریق

جهت احساس  ربط در بخشی به شهروندان و نهادهاي ذي آگاهی. 1
 .مسئولیت در زندگی شهري

مدیریت ساختارها و فضاهاي کالبدي و خدمات شهري متناسب . 2
 .با نیازها و مالحضات و ضوابط فرهنگی

بخشی دینی ارائـه خـدمات شـهري بـه      مشارکت فعال در هویت. 3
 .ویژه مشاغل و اصناف

ي ها و نظري از فعالیتاي  افزاري و حمایت حرفه پشتیبانی سخت. 4
 .فرهنگی شهري

تعریف مفاهیم بنیادي بـه کـار رفتـه در مأموریـت چنـین      : 1تبصره 
  :است
n   هـایی کـه    مجموعـه آداب و آئـین  فرهنگ و اخالق شهرنشینی ـ

ها از سوي شهروندان به زندگی شهري معنی، آرامش و نشاط  رعایت آن
بخشد و فضاي شهر را به فضایی براي رشد فضائل اخالقی و معنوي  می

  .سازد تبدیل می
                                                             

دکتـر  این بیانیه مأموریت طی جلسات با حضور نویسنده و آقایان احمد مشـکینی،  . 1
 .اکبري و دکتر محمد هادي همایون تدوین شده است محسن الویري، دکتر حسن علی
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n    فضاسـازي، هـدایت و حمایـت از    مدیریت اجتماعی فرهنـگ ـ
هاي فرهنگی از سوي شهروندان، جز در مـواردي کـه    انجام کلیه فعالیت

  .گذاري ندارد اي براي سرمایه بخش خصوصی انگیزه
n  تفاوت نبودن شهروندان  بیاحساس مسئولیت در زندگی شهري ـ

هـاي اخالقـی، بهداشـتی، نظـم و      در جنبهنسبت به محیط پیرامونی خود 
  .مانند آن
n   از قـانون  (مجموعه قوانین نیازها، مالحظات و ضوابط فرهنگی ـ

هـا و هنجارهـاي    ها، اولویت ، مقررات، بخشنامه)اساسی تا قوانین جاري
  .پذیرفته شده فرهنگی در شهر تهران

n عنـوان بخشـی از    برجسته سـاختن دیـن بـه   بخشی دینی ـ   هویت
یت و جلوه خدمات شهري به ویژه در آنچه به امـور حسـبه شـهرت    هو
  .دارد

n ایجاد فضاهاي کالبـدي و فـراهم آوردن   افزاري ـ   پشتیبانی سخت
  .هاي فرهنگی تجهیزات الزم براي فعالیت

n حمایت از تربیت (تربیت کارشناسان اي و نظري ـ   حمایت حرفه
رهنگی شهروندان و فراهم هاي ف آگاه به ابعاد مختلف فعالیت) کارشناسان

افزاري مانند  نوعی حمایت نرم(ها  آوردن امکان دسترسی شهروندان به آن
سـراها و   هـا بـه فرهنـگ    تربیت متخصصـان اوقـات فراغـت و اعـزام آن    

  ).هاي فرهنگ خانه
هاي مأموریـت   هاي کمی سنجش هریک از مؤلفه شاخص: 2تبصره 

  .فرهنگی شهرداري باید تدوین شود
از این بیانیه پیداست شهرداري بر فرهنگ شهري متمرکز  که همچنان

اي دارد اما تمرکز اصلی  بخشی دینی تأکید ویژه است و هرچند بر هویت
هایی اسـت کـه انحصـاراً وظیفـه      این مسئولیت برعهده مراجع و سازمان
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اگر شهرداري جاي سازمان تبلیغات اسالمی و دیگر . دینی به عهده دارند
بگیرد هم در حوزه تخصصی دیگران وارد شده است و  نهادهاي دینی را

. ماند هم وظایف اصلی وي در حوزه فرهنگی شهري و عرفی بر زمین می
نظمـی،   باید توجه داشت اهمیت و تعهد دینـی بـا تـداخل وظـایف، بـی     

  .ها یکسان تلقی نشود کاري و اتالف هزینه پراکندگی و موازي
هاي فرهنگـی بـه    سازمانها و فلسفه وجودي  سازي مأموریت شفاف

شود و از هـرج و مـرج و    گیري منجر می سازي فرایندهاي تصمیم شفاف
توانـد   سـازي مـی   اما فقـدان ایـن شـفاف   . کند مسئولیتی جلوگیري می بی

سان  بدین. شود یافته را سبب می الگویی از هرج و مرج و آنارشی سازمان
 ــ  حلیلـی گیـري فرهنگـی شـهر تهـران در بـین الگـوي ت       الگوي تصمیم

به هر میـزان  . تدریجی و الگوي هرج و مرج و پراکندگی در نوسان است
تـر از آن شـفافیت    هـا و مهـم   که اسناد رسمی و شـرح وظـایف دسـتگاه   

ها روشن و شفاف باشـد   ها و فلسفه وجودي براي خود دستگاه مأموریت
گیري فرهنگی حاکم خواهـد   تدریجی بر فضاي تصمیم ـ الگویی تحلیلی

ه هر میزان که این امـور شـفاف نباشـند الگـویی از پراکنـدگی و      بود و ب
گیـري فرهنگـی در    رقابت و در نتیجه کشمکش سیاسی بر فضاي تصمیم

ها دانـش فنـی مناسـبی     ها و دستگاه آنگاه که سازمان. شود شهر حاکم می
براي تشخیص وظایف و درکی کامل از فلسـفه وجـودي خـود نداشـته     

گیري فرهنگی زمینه بیشتري براي بروز  تصمیم هاي سیاسی در باشند نزاع
آید که نقـش ایـن دانـش فنـی کـه افـق        به نظر می. کنند و ظهور پیدا می

کننـد   گیران فرهنگی را به یکدیگر نزدیـک مـی   فرهنگی مدیران و تصمیم
  .کمتر مورد توجه تجزیه و تحلیل فرهنگی قرار گرفته است

مهـم را در حـوزه   نقـش یـک عامـل     ،گیري تجزیه و تحلیل تصمیم
دانشـی مـدیران و    ــ  کنـد و آن اخـتالف فرهنگـی    مدیریتی آشـکار مـی  



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     206

هـا و   هـا و کشـمکش   توان و نباید همه اخـتالف  نمی. گیران است تصمیم
ایـدئولوژیک دانسـت    ــ  تعارضات را ناشی از منافع یا اختالفات ارزشی

افـق   اي دارند، بـه  ها که ماهیتی تجربه گیري چه بسا اختالفات در تصمیم
گیـران بسـتگی    کارشناسی تصـمیم  ـ فرهنگی و میزان دانش فنی ـ فکري
  .دارد

  



  

  

  :فصل چهارم
  هاي فرهنگی اجراي سیاست

  
  

  
  
  

هـا،   اي سیاسـت  گذاري عمومی با تمرکز بـر موضـوع اجـر    رشته سیاست
مشـهور شـده    1اي مطالعاتی را پدید آورده است که به اجراپژوهـی  رشته
هـاي اجـراي    چـالش «نویسنده در مطالعـه دیگـري تحـت عنـوان     . است

بـه تفصـیل بـه ایـن موضـوع پرداختـه       » گذاري عمومی در ایران سیاست
در کتاب حاضر تا حد امکـان از تکـرار مباحـث نظـري     رو  ازاین 2.است

صـورت گسـترده خـودداري نمـوده و صـرفاً بـر اجـراي         اجرا پژوهی به
صـورت   کنـیم؛ هرچنـد نـاگزیریم بـه     گـی تمرکـز مـی   هاي فرهن سیاست

                                                             
1. Implementation Studies 

هاي فرهنگی براي خواننده محتـرم نامـأنوس    در صورتی که مبحث اجراي سیاست. 2
گـذاري عمـومی در    هاي اجراي سیاست چالش«شود که ابتدا به کتاب  باشد توصیه می

 . ین نویسنده مراجعه نمایداز هم» ایران
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  .هاي نظري نیز بپردازیم محدود به جنبه

  هاي فرهنگی چالش اجراي سلسله مراتبی سیاست
هـاي عمـومی    یکی از مشهورترین مباحـث در ادبیـات اجـراي سیاسـت    

از پـایین بـه   «و » از بـاال بـه پـایین   «اختالف نظـر طرفـداران دو دیـدگاه    
ها توسط مقامـات   ست بر این باور است که سیاستدیدگاه نخ. ست»باال

رسمی باالدستی تعیین شده وتوسط دیوانساالران و مقامـات اجرایـی بـه    
این نگاه یک نظام سلسله مراتبـی در اجـرا را نماینـدگی    . آیند اجرا درمی

کند و فاصله بـین مقامـات رسـمی و مقامـات اجرایـی را پذیرفتـه و        می
چنـین دیـدگاهی عمـالً    . داند ش سیاسی میبخش اجرایی را تابعی از بخ

ابتکار، استقالل عمل، دخل و تصرف و نقش مقامات اجرایـی را نادیـده   
  .گیرد می

دیدگاه دوم، در مقابل، بر این بـاور اسـت کـه مقامـات و کارکنـان      
ها استقالل عمل دارنـد و دسـتورات سیاسـی     اجرایی در اجراي سیاست

سـان پرسشـی کـه     بـدین . کنند میو سیاستی را دستخوش تغییر و تحول 
گیرد این است کـه آیـا اجـراي     هاي فرهنگی شکل می در اجراي سیاست

کنـد؟ آیـا    هاي فرهنگـی از منطقـی سلسـله مراتبـی پیـروي مـی       سیاست
ــی   ــین م ــمی تعی ــات رس ــط مقام ــات و   آنچــه توس ــط مقام ــود، توس ش

شـود و اینـان دخـل و     کارگزاران و کارکنـان فرهنگـی دقیقـاً دنبـال مـی     
آورند؟ آیـا اساسـاً مقولـه فرهنـگ      هاي آنان پدید نمی رفی در اندیشهتص

که با درك و تفسیر و فهم سروکار دارد ظرفیت اجـراي سلسـله مراتبـی    
باشـد؟ ذیـالً از ابعـاد گونـاگونی بـه پاسـخ ایـن         هـا را دارا مـی   سیاست

  .پردازیم پرسش می
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 هاي فرهنگی فقدان درك مشترك از سیاست

اي کـه بـراي شکسـت     از میان سـه دلیـل عمـده    1»کانر. او«و » جانسون«
فقـدان درك وعـدم شـناخت اهـداف     «شمرند به  ها برمی اجراي سیاست

بـه نظـر   ). 16-18: ب1389اشـتریان،  (کننـد   اشـاره مـی  » گذاري سیاست
شـود معمـوالً    آید آنچه توسط نخبگـان حکـومتی درك و تعیـین مـی     می

اصله و تفـاوت درك اهـداف و   ف. اي معنادار با درك مجریان دارد فاصله
گذاران و مجریان موضوعی شناخته شـده در اجـراي    مقاصد بین سیاست

ایــن فاصــله و تفــاوت در حــوزه فرهنــگ بــه لحــاظ  . هاســت سیاســت
مـثالً درکـی کـه طراحـان سیاسـت      . هایی که دارد بیشتر اسـت  پیچیدگی

 فرهنگی در سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران از این» بخشی حیات«
اند با درکی که مجریان این سیاست و کارمندان رده اجرایی  موضوع داشته

از آن دارند کم و بیش متفاوت است؛ اگر نگوییم که برخی از آنان اساساً 
فرهنگی، حتی در » حیات بخشی«. اند درك شفاف و درستی از آن نداشته

 بین کارشناسان و نخبگان فرهنگی نیز دچار فهـم و تفسـیرهاي مختلفـی   
امـا   ،ها به دسـت داد  اي دقیق از این تفاوت توان اندازه هرچند نمی. است

هـا را بپـذیریم و بـه     توانیم وجود این تفاوت اجماالً با نگاهی تحلیلی می
این نکته اذعان کنیم که درك متفـاوت، مـبهم و ناقصـی کـه مجریـان از      

هـاي   توانـد اجـراي سیاسـت    هـایی دارنـد مـی    ها و سیاست چنین اندیشه
  .رو کند فرهنگی را با چالشی اساسی روبه

هاي فرهنگی عاجز باشند یا  آنگاه که مجریان از درك و فهم سیاست
کنند یا بنا به درك مختصر خود تفسیرهاي خاص  ها را اساساً اجرا نمی آن

هاي خاص خود  کنند و به اجراي سیاست ها بار می خود را بر آن سیاست
هـاي اعالمـی از سـوي     ري نـام سیاسـت  پردازند و از سر تکلیـف ادا  می

                                                             
1. Johnson & O'connor 
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  .گذارند مقامات مافوق را بر اقدامات خود می
اجتمـاعی نیـز بـه چشـم     ـ   اي در جریانـات فرهنگـی   چنین پدیـده 

کننـد   هاي عرفانی را به خرافه تبدیل مـی  خورد؛ آنگاه که عوام، اندیشه می
نـان  اساساً درك درستی از شهود عارفان ندارند و به ظاهرِ سـخنان آ  زیرا

  .کنند اکتفا می
اي فــراخ بــراي مجریــان  شــود کــه زمینــه ســان مشــاهده مــی بــدین
آید و این همان چیـزي   هاي فرهنگی در تفسیر به رأي فراهم می سیاست

گـذاري   در سیاسـت » پایین به باال«است که کم و بیش طرفداران دیدگاه 
گـذاران و نخبگـان    از ایـن رو، سیاسـت  . کننـد  عمومی بر آن تأکیـد مـی  

فرهنگی بایسـتی بـراي اجـراي منویـات خـویش رهیـافتی گفتگـویی و        
هاي خویش در پیش گیرند و فاصله فکري  سازانه با مجریان سیاست ساده

و ذهنی خویش را با مجریان به حداقل برسانند تـا بتواننـد بـه خـوبی و     
ها و مقاصد خـویش را بـه آنـان انتقـال      ها وآرمان صورتی شفاف، ایده به

  .دهند

 ناپذیري تحقق اهداف کالن با ابزارهاي خرد فرهنگی امکان

ظرف و ظرفیت اقدامات سیاستی به نسبت اهداف کالن ارزشـی، بسـیار   
گـذاري   یـابی اهـداف کـالن ارزشـی در سیاسـت      دسـت . محدود اسـت 
اي است که ناشی از متغیرهـاي کـالن سـاختاري اسـت و      فرهنگی مقوله

ی، حـوادث اجتمـاعی، عوامـل    متغیرهـاي تـاریخ  . بـر اسـت   بسیار زمـان 
هاي کالن فرهنگـی یـا در    یابی به ارزش در دست... سیاسی ـ اقتصادي و 
گـذاري فرهنگـی    اما ابزارهاي سیاست. ها تأثیرگذارند تخریب این ارزش

ها معموالً نقش اندکی در این زمینه ایفـا   و عوامل و مجریان این سیاست
هـاي فرهنگـی بتواننـد     سیاسـت از این رو، انتظار اینکه مجریان . کنند می
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چنان اهداف ارزشی بزرگی را محقق نماینـد انتظـاري نابجـا و تکلیفـی     
  .فرساست طاقت

ها با توان مجریان موضوع مهمی اسـت کـه    انطباق اهداف و ارزش
این سخن . اي به آن نمود هاي فرهنگی توجه ویژه باید در اجراي سیاست

ها به دست  از نوع سیاست بندي مشخصی به آن معناست که بایستی سطح
هــا انتظــارات  بنــدي مجریــان پرداخــت و از آن داد تــا بتــوان بــه ســطح

تـر   هاي اساسی فرهنگی یـا بـه تعبیـري دقیـق     ارزش. اي داشت بینانه واقع
هاي کالن فرهنگـی بایـد در بسـتري تـاریخی و بـا نگـاهی بـه         سیاست

  .متغیرهاي اساسی فرهنگ درك و فهم و تعیین شوند
هـاي   هاي کالن فرهنگـی دسـتگاه   ه، گستره مجریان سیاستدر نتیج

وزارت ارشـاد  (متعددي خواهند بود و معموالً از سـطح بخـش فرهنـگ    
فراتر رفته و دیگر سطوح و ) اسالمی، آموزش و پرورش و آموزش عالی

  .گیرد را نیز در برمی..) اقتصاد، کار، روابط خارجی و(ها  بخش
گـذاري فرهنگـی دقیقـاً در     تیکی از اشـتباهات معمـول در سیاسـ   

جاست که مجریانِ سطح پایین بخش فرهنگ را متصدي، مسئول و  همین
 ،ها نیست نماییم که اساساً در توان آن ها و اهدافی می مجري تحقق ارزش

نگاهی دقیق به ایـن  . توان گفت که در حیطه وظایف آنان نیست بلکه می
چنـین وضـعیتی    .دهنده خلط شرح وظـایف مجریـان اسـت    پدیده نشان

نگـري، پـرداختن بـه شـاخ و      هاي فرهنگی را به سطحی مجریان سیاست
لوحانـه   هـا و اقـدامات تبلیغـاتی سـاده     ها به جاي پرداختن به ریشه برگ

  .سازد رهنمون می
هاي فرهنگی شکسـتی   عدم تفکیک سطوح کالن و خرد در سیاست

رقـم   هـاي خُـرد فرهنگـی را    از پیش تعیین شده براي مجریـان سیاسـت  
تـر از آن تصـور    زند و این خـود تصـور ناکارآمـدي مجریـان و مهـم      می
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آنچـه بـه   . دهـد  ها را افزایش می هاي ارزشی و ارزش ناکارآمدي سیاست
هـا   ناپذیر است به ناکارآمدي ارزش لحاظ فنی و مدیریتی نشدنی و امکان

 .شود تعبیر و تفسیر می

  شاخص به مثابه ابزار اجراي سیاست
گـذاري عمـومی اسـتفاده از     رهاي مهم در مدیریت و سیاستیکی از ابزا
شاخص، عالوه بر کاربردها و کارکردهایی کـه در علـوم   . هاست شاخص

انسانی دارد، ابزار مدیریتی مهمی است که مجموعه مجریان و مـدیران را  
سازي و  خاصیت شاخص، شفاف. کند هماهنگ و همسو و هم جهت می

  .هم استدهی به امور ذهنی و مب عینیت
توانـد اقـدامات مـدیریتی را حـول محورهـاي       سازي می این شفاف

تواند یک ابزار مـدیریتی   سان، شاخص می بدین. مشخصی ساماندهی کند
سـازي بـه مثابـه ابـزار      گـذاري فرهنگـی، شـاخص    در سیاستاما . باشد

به مجرد آنکـه بخـواهیم از شـاخص    . مدیریتی با محدودیت مواجه است
از امور فرهنگی و ارزشی و کیفـی  ) و شاید بسیاري(ی استفاده کنیم برخ

کنیم و تـوان پـرداختن بـه آن را نخـواهیم      را از دایره مدیریتی خارج می
  .داشت

ها به مثابه ابزار  ها نباید ما را به عدول از شاخص اما این محدودیت
جان کالم آنکـه  . بینی را افزایش دهد مدیریتی رهنمون کند بلکه باید واقع

قوله فرهنگ به معناي خدمات و محصـوالت فرهنگـی و آموزشـی،    در م
ها  تواند به عنوان ابزاري براي اجراي بهینه سیاست استفاده از شاخص می

گـذاران و مقامـات سیاسـی، اهــداف و     آنگـاه کـه سیاســت  . تلقـی شـود  
کننـد همـه    هـایی را تعیـین مـی    ها شاخص هایی را بیان و براي آن ارزش

بع و مـدارك را بـه سـوي مقاصـد عینـی و شـفافی       عناصر اجرایی و منا
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کننـد و عمـالً از هـدر رفـتن منـابع و پـرداختن بـه امـور          دهی می جهت
یکـی از  . کنند ها جلوگیري می ها و سیاست اي و انحراف از برنامه حاشیه
هاي مدیران اجرایی آن است که گـاه اهـداف اصـلی را فرامـوش      ضعف

ویـژه آنگـاه    این امر به. پردازند لی میاي و غیر اص نموده و به امور حاشیه
ها فاصله زیادي طی  شود که از زمان بیان اهداف و ارزش بیشتر نمایان می

. مدت پنج، ده و بیست ساله مدت و طوالنی هاي میان شود؛ مثالً در برنامه
هـا را دچـار    ها را دچار ابهام نمـوده و اجـراي آن   تواند سیاست زمان، می

ابـزارِ شـاخص، وسـیله مناسـبی بـراي دوري      . ایدانحراف و اعوجاج نم
  .گزیدن از انحراف اجرایی است

سـازي و کمـی کـردن امـور کیفـی بـا        هرچند گفته شد که شاخص
محدودیت مواجه است، اما باید این نکته را نیز مورد توجه قـرار داد کـه   
کمی نمودن کیفیات هرچند ناقص و ضعیف باشد از پریشانی و ابهـام و  

توان بسـیاري   در امور فرهنگی می. هاي پراکنده ذهنی بهتر است قضاوت
از مفاهیم ذهنی و ارزشی را به کمیات تبدیل کرد؛ تـا حـدي کـه بتوانـد     

هـا   قضاوتی اجمالی به ما بدهد و به عنوان ابزار اجرا و ارزیابی سیاسـت 
به هـر حـال مهـم ایـن اسـت کـه اوالً        1.کننده داشته باشد کارکردي قانع

ثانیـاً، در  . هـاي مـورد نظـر باشـد     هـا متناسـب بـا ارزش    شـاخص تعیین 
گیـري   گیري خلط ابزار و هدف نشود و هـدف مـورد نظـر انـدازه     اندازه

ثالثـاً، همـواره بایـد در نظـر     . شود، نه رشد ابزاري در پیش گرفتـه شـود  
هـا   داشت کـه خالقیـت و نـوآوري فرهنگـی کـامالً در قالـب شـاخص       

  .گنجند نمی
                                                             

متغیرهـاي اسـتراتژیک در   «: ك به دو نوشته ذیل از همـین نویسـنده  . در این باره ر. 1
گـذاري   ها و متغیرهـاي سیاسـت   ؛ شاخص1389، نشر میزان، »گذاري فرهنگی سیاست

دانشـگاه   المللی، دانشکده حقـوق و علـوم سیاسـی    فرهنگی، مرکز مطالعات عالی بین
 . 1386تهران، 
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 فرهنگ مدیریت اجتماعی

هـاي فرهنگـی    چنان که مشاهده شد مبحث ابزارهاي اجراي سیاسـت  آن
. آورد مقوله دیگري را تحت عنوان مدیریت اجتماعی فرهنگی پـیش مـی  

مداخله دولتی در فرهنگ نباید ابتکـار عمـل را از مـردم سـلب نمایـد و      
مردم، صاحبان فرهنگ خود . اجتماعی را رواج دهد ـ مسئولیتی انسانی بی
هاي فرهنگـی را بـه    د و چه بهتر که خود مسئولیت اجراي سیاستهستن

  .عهده گیرند
مندنـد و   هاي خود عالقه مردم، بیش از هر سازمان دیگري به ارزش

توانند مسئولیت پاسداشت و ترویج و اصالح فرهنگ خود را به عهده  می
آوري  هاي دولتی در سیاست فرهنگی باید معطوف به فراهم برنامه. گیرند

هـایی بـراي    نه اینکه برنامه. هاي فرهنگی مردمی باشد مینه براي فعالیتز
ها استفاده  صورتی منفعالنه از این برنامه ها به مردم تدارك دیده شود و آن

منـد، هنرمنـدان و    هاي محلی، نخبگان فرهنگی، افراد عالقـه  انجمن. کنند
ي آحـاد جامعـه   اي را بـرا  هاي ویژه توانند برنامه خود می... نویسندگان و

تدارك ببینند و موجبات ارتقاء فرهنگ جامعه خویش را فراهم آورند، به 
ــانع آزادي  ــردي در  شــرط آنکــه مداخلــه دولــت م هــاي اجتمــاعی و ف

  .هاي فرهنگی نباشد سیاست
تواند با مشـارکت   در مراحل نخستین، مدیریت اجتماعی فرهنگ می

توانند ابتکار  مردم می مندان شکل گیرد و در مراحل بعدي دولت و عالقه
دولـت، شـهرداري و دیگـر نهادهـاي فرهنگـیِ      . عمل را به دست گیرند

البتـه ایـن   . گـري خالصـه کننـد    حکومتی نقش خود را بایـد در تسـهیل  
اي از مقولـه فرهنـگ    گري نیازمند تعریف دقیق و شـناختی حرفـه   تسهیل
 گـري  گـري شـاهد رواج تصـدي    در غیر این صورت به نام تسهیل. است

اي از  گري آمیخته با آزادي و شـناخت حرفـه   مفهوم تسهیل. خواهیم بود
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پـذیري مـردم اسـت نـه      آزادي مترادف با مسـئولیت . مقوله فرهنگ است
 .مسئولیتی آنان بند و باري و بی بی

ــدون  هــیچ سیاســت فرهنگــی بــدون مشــارکت و مهــم  تــر از آن ب
 یــک سیاســت فرهنگــی. پــذیري مــردم محقــق نخواهــد شــد مســئولیت
مسئولیتی بکشاند و سستی  تواند مردم را به کنج عزلت و بی گر می مداخله

اي از مقولـه فرهنـگ    شناخت حرفـه . فرهنگی را در مردم به وجود آورد
هاي مطالعاتی، تخصصی  مستلزم آن است که کارپردازان دولتی مسئولیت

هـاي فنـی، فضـاي     پـردازي  اي خـود را ایفـا نمـوده و بـا نظریـه      و حرفه
پیکـره بخـش   . هاي فرهنگی را غنا بخشیده و روشـنگري نماینـد   تفعالی

هـاي   اجراي سیاسـت . دولتی ناتوان از اجراي این مسئولیت سنگین است
فرهنگی توسط مردم و نهادهاي مردمی عمق، وسعت و قـدرت بیشـتري   

  .کند بخشد و اثربخشی آن را تضمین می ها می به این سیاست
انداز دیگري از مشـارکت مـردم    مشود که چش سان مشاهده می بدین

گذاري فرهنگی وجود دارد و آن عبارتست از مردم  در فرهنگ و سیاست
گـذار و   نگاه سنتی که دولـت را سیاسـت  . گذار و مجري به مثابه سیاست

. یابـد  کند، تغییر مـی  کارکنان دولت و نهادهاي عمومی را مجري تلقی می
اي  ناگسسـتنی دارد و گسـتره  گذاري پیوندي  در این نگاه اجرا با سیاست

صورتی غیرمتمرکـز درگیـر ارتقـاء فرهنـگ      هاي مردمی به وسیع از شبکه
  .اند جامعه خویش

بدیهی است که این سخن نافی مسـئولیت و نقـش دولـت و نـافی     
دولـت  . هنجارهاي ارزشی دولت و مقاصـد و اهـداف کـالن آن نیسـت    

ایـن  . کند برداري می هرهمند بوده و از آن ب همواره از ابزارهاي قدرت بهره
گـذاري فرهنگـی را افـزایش     نگاه به اجرا، قدرت دولت و توان سیاسـت 

اي، نیروي انسانی و حتی سیاسـی   هاي بودجه از محدودیت ؛ زیرادهد می
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یابد و از توان گسترده مردم و نهادهاي مدنی در جهت پیشبرد  رهایی می
به بودجـه دولتـی و    اتکا. شود هاي فرهنگی استفاده می و اجراي سیاست

هاي  محدود شدن در حصار تنگ نیروي انسانی دولتی در اجراي سیاست
کند که همواره دست به عصا راه بـرود و در   فرهنگی دولت را مجبور می

هاي محدود باشد؛ در حالی که رهاسازي نیروي انسانی عظیم  پی سیاست
  .کند ر میهاي بلند فرهنگی هموا ها و سیاست مردمی راه را براي گام

  الگوها
هـاي   گـذاري  سیاستهاي مهم در اجراي  هاي مذهبی یکی از نمونه هیئت

ها و اهـداف   ها، عمالً با الهام از ارزش این هیئت. مردمی ـ فرهنگی است 
گـذاري فرهنگـی را    گذاري ارزشی و سیاسـت  دینی که خود نوعی هدف

مذهبی خود  هاي هیئت. اند کند در کار گسترده و عظیم فرهنگی تداعی می
انـد کـه هـیچ دسـتگاه      دستگاهی عریض و طویل، مردمـی و خـودگردان  

کارکردهـاي متنـوع و کارآمـد ایـن     . تواند با آنان برابري کنـد  رسمی نمی
ایـن  . کـس پوشـیده نیسـت    هاي فرهنگی بر هیچ ها در انتقال ارزش هیئت

ه هاي فرهنگی و اجتماعی به کار گرفتـ  تواند در بسیاري از حوزه الگو می
هاي فرهنگی توسط مـردم منحصـر بـه ایـن      شود هرچند اجراي سیاست

توان برشمرد کـه بسـته بـه حـوزه و      الگوهاي بسیاري را می. الگو نیست
 .توانند موفق باشند موضوع فعالیت می

آموزشـی  ـ    هاي فرهنگی تواند ترویج فعالیت یکی از این الگوها می
در یـک خـانواده بـزرگ    . دباش) فامیل(توسط افراد فرهیخته در خانواده 

پذیري فرهنگی را براي جوانـان و   هاي جامعه تواند دوره یکی از اعضا می
توانـد چنـین    دولـت یـا شـهرداري مـی    . نوجوانان خانواده ترتیـب دهـد  

هـاي   اي قرار دهد و محتوا یا روش هاي حرفه هایی را مورد حمایت دوره
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ام، روابـط خـانوادگی   این اقد. آموزشی را تهیه و تدوین نمایدـ   پرورشی
را در جهـت پـرورش فرهنگـی کودکـان؛     ...) عمو، عمه، خاله، دایـی و (

ها بسته به ذائقه و سـلیقه   این پرورش. گیرد نوجوانان و جوانان به کار می
  .تواند متنوع و متفاوت باشد ها می خانواده

ــوان از آن یــاد کــرد تــرویج دوره الگــوي دیگــري کــه مــی هــاي  ت
ی توسط نخبگان، فرهنگیان، روحـانیون، نویسـندگان   مدت فرهنگ طوالنی

هاي انسانی جامعه ما هستند که  این افراد سرمایه. باشد در محالت می... و
هـاي   توانند از طریق ایجاد رابطه مستقیم و رو در رو به انتقـال ارزش  می

هـایی آزادي   شرط ترویج چنین فعالیت. خدمات بپردازندارائه  فرهنگی و
ویژه آنکه تحـت   باشد، به هاي خود می گان در حوزه فعالیتعمل این نخب

هاي سیاسی به تزلزل و ابهـام و   شرایط کنونی جامعه ما که شک و تردید
سوءظن اجتماعی دامن زده است، بایستی سایه تردید و سوءظن سیاسی 

در اینجا نیز نقش نهادهـاي رسـمی   . هایی زدود آیی را از سرچنین گردهم
الگوي دیگر . گري است اي تخصصی و تسهیل حرفه هاي در حد حمایت
. باشـد  هاي اجتماعی حول محورهاي مورد عالقه مردم مـی  تشکیل شبکه
هـاي اجتمـاعی،    هایی در حـوزه توانمندسـازي   مند به فعالیت مردم عالقه
هـاي   خوانی، نقد فیلم و ادبیـات، فعالیـت   شناسی، کتاب هاي روان مشاوره

هـا   نشـینی، نویسـندگی و ده   آپارتمـان  هنري، فرهنـگ ترافیـک، فرهنـگ   
هـا عمـالً مقاصـد و اهـداف      ایـن شـبکه  . باشند موضوع از این دست می

نماینــد و مــردم را  هــاي فرهنگــی یــک جامعــه را محقــق مــی  سیاســت
که خود یـک راه متقاعدسـازي   (اندرکار بحث و گفتگوي فرهنگی  دست

  .دننمای می) براي هنجارهاي فرهنگی است
گیري این  گري براي شکل در اینجا نیز نقش نهادهاي رسمی تسهیل

مسئله مهم و کلیـدي در  . هاست اي آن ها و تغذیه تخصصی و حرفه شبکه
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اجراي این الگوها و الگوهاي مشابه، اعتماد و اطمینان به مردم و پذیرفتن 
توان تصور کرد که ممکـن   می. هاست گونه فعالیت ضریبی از خطا در این

ها افتـان   هایی در اجرا پدید آید اما در درازمدت این حرکت ضعفاست 
و خیزان راه خود را هموار نموده و به یک جریان طبیعی اجتماعی تبدیل 

 .شود می

  کنترل، قدرت و تعیین اهداف
گذاري از موضـوعات محـوري در اجـراي     مفاهیم کنترل، قدرت و هدف

تحـت عنـوان    هـاي عمـومی اسـت کـه در ادبیـات ایـن رشـته        سیاست
بنـدي شـده    هاي باال به پایین و پایین به باال ساماندهی و صورت رهیافت
کنترل، اشاره به آن دارد کـه اجـراي سیاسـت و از جملـه اجـراي      . است

شود و  سیاست فرهنگی فرایندي است که از سوي مقامات باال کنترل می
  .مقامات پایین به مقامات باال پاسخگو هستند

هـاي   ن اعمـال قـدرت اسـت و اجـراي سیاسـت     این فرایند متضـم 
فرهنگی اساساً نوعی اعمال قدرت سیاسی از باال به پایین در نتیجه اعمال 

ایـن نگـاه هرچنـد در حـوزه اجـراي      . قدرت سیاسی بـر جامعـه اسـت   
اما عمالً  .هاي فرهنگی ظاهراً نگاهی فنی، اداري و مدیریتی است سیاست
اي و نمودي از  فرهنگی را جلوه اي سیاسی دارد و اجراي سیاست جوهره

به همین سان تعیین اهداف نیز، فراینـدي  . بیند قدرت و اعمال قدرت می
انـداز، اجـراي سیاسـت     در ایـن چشـم  . سیاسی و از باال به پـایین اسـت  

شود و نقش اقتداري دولـت   فرهنگی از لوازم اعمال قدرت محسوب می
مـورد تأکیـد قـرار     در تخصیص منابع، تعیین اهـداف و توزیـع اقتـداري   

  .گیرد می
گـذاري و از جملـه در اجـراي     رهیافت پایین بـه بـاال در سیاسـت   
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ــداعی سیاســت ــوعی  گــذاري فرهنگــی ت ــده ن ــرل و دموکراســیکنن ، کنت
دیوانسـاالران از اسـتقالل عمـل بیشـتري     . اسـت  دموکراتیکپاسخگویی 

ان این بد. اند برخوردارند و پاسخگوي افکار و تقاضاها و اهداف عمومی
جوشـد و   معناست که اهداف و تقاضـاها و نیازهـا از درون جامعـه مـی    

  .اند خدمات فرهنگیارائه  دیوانساالران مجري تقاضاهاي عمومی در
انداز جدیدي مطرح شده است که بر  در تقابل این دو دیدگاه، چشم

هـاي   فرایند تکـاملی، اجـراي سیاسـت   . کند فرایند تکاملی اجرا تأکید می
هاي فرهنگی را فرایندي یادگیرنده، اکتشـافی   جمله سیاستعمومی و از 

هـاي   مجریـان سیاسـت   .)Hill Hope, 2002, pp. 44-45(دانـد   و انطباقی مـی 
کننـد و ضـمن    فرهنگی نیازها و اهـداف جدیـد فرهنگـی را کشـف مـی     

هاي خـود بـا نیازهـاي جدیـد      یادگیري در حین عمل به انطباق سیاست
  .پردازند می

  هاي فرهنگی بیرونی و درونی در اجراي سیاستدوگانه عوامل 
گذاري عمومی بر نقـش عوامـل سـازمانی،     تئوري سازمان در اجراي سیاست

بـه ایـن   . ورزد تأکیـد مـی  ... روابط سـازمانی، کنتـرل و مقاومـت سـازمانی و    
اي بـراي اجـراي    هاي سنتی مبنی بر نقـش کمبـود منـابع بودجـه     عوامل، نگاه
مجموعـه چنـین عـواملی، عوامـل     . بایـد افـزود   هاي فرهنگی را نیـز  سیاست

چنـان کـه    امـا آن . شوند هاي فرهنگی تلقی می درونی مؤثر در اجراي سیاست
پیش از این نیز تأکید کردیم این عوامل هرچند مؤثر هستند اما بسـنده کـردن   

نگـاهی  . نمایـد  لوحانـه مـی   ویژه در حـوزه فرهنـگ سـاده    ها در اجرا به به آن
گذاري عمـومی ایـن    دولتی و ابزارهاي دولتی از سیاست نگر به بخش سطحی

پیامد را دارد که همه چیز به ابزارهاي محدود دولتـی کـاهش داده شـود و از    
  .پوشی شود هاي عمومی، اجتماعی و مشارکتی مردم چشم ظرفیت
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گذاري فرهنگـی نقـش عوامـل بیرونـی از جملـه       در حوزه سیاست
هـا   در اجراي موفق ایـن سیاسـت  ... عوامل اقتصادي، خارجی، سیاسی و

سان تأکید مـا بـر    بدین. اي است تر از عوامل سازمانی و بودجه بسیار مهم
ــت    ــراي سیاس ــات اج ــه از ادبی ــت ک ــه اس ــن نکت ــومی در   ای ــاي عم ه

. صورت گزینشـی اسـتفاده کـرد    توان صرفاً به گذاري فرهنگی می سیاست
دها و مقاصـد  بـر اسـتاندار  » ون میتـر «و » ون هـورن «مثالً مدل تئوریـک  

هـاي مجریـان، محـیط     سیاستی، منابع، کیفیت روابـط سـازمانی، ویژگـی   
هــاي ادراکــی مجریــان تأکیــد  اقتصــادي، اجتمــاعی، سیاســی و آمــادگی

هاي فرهنگی ما بـر ایـن بـاوریم کـه      در حوزه اجراي سیاست. ورزند می
بسیار بیشتري در  تأثیرنقش آمادگی محیط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

  .یت اجرایی دارندموفق
بـراي  » گـان «و » هـاگوود «توان از بین عواملی که  به همین سان می

اند بر نقش عوامل بیرونی در اجـراي   اجراي موفق یک سیاست برشمرده
این دو نویسنده هیجـده عامـل را   . هاي فرهنگی تأکید کرد گذاري سیاست

  ).ب 1389اشتریان، (اند  هاي خود به دست داده در بررسی
n هاي غیـر قابـل تحملـی را بـراي      نکه شرایط بیرونی محدودیتای

 .مأموران اجرا به وجود نیاورد
n زمان و منابع الزم براي برنامه در دسترس باشد. 
n همواره ترکیبی از منابع گوناگون در دسترس باشد. 
n      سیاستی که قرار است اجرا شود بر اسـاس یـک تئـوري علـی و

 .معلولی معتبر استوار باشد
n هاي انـدکی   روابط علی و معلولی مستقیم باشد و یا اینکه واسطه

 .براي برقراري این روابط وجود داشته باشد
n    ــین ــادي ب ــط وابســتگی زی ــق سیاســت رواب ــراي اجــراي موف ب
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 .ها وجود نداشته باشد دستگاه
n ها و مجریان در حداقل خود باشد روابط وابستگی بین دستگاه. 
n  کاملی بر روي مقاصد مورد نظر وجود داشـته  فهم کافی و توافق

 .باشد و این فهم و توافق در طول فرایند اجرا حفظ شود
n کننده در  در حرکت به سوي مقاصد توافق شده براي هر مشارکت

صـورت کامـل    فرایند این امکان وجود داشته باشد کـه بـه تفصـیل و بـه    
  .وظایفش تعریف شود

n برنامه وجود داشته باشد تعامل و همکاري کامل بین عناصر. 
n       کسانی که در مقام اقتداري هسـتند بتواننـد انتظـار تبعیـت کـاملی از

  .(Hogwood and Gunn,1984:199-206 in Hill and Hupe, p.50)مأموران داشته باشند 
در بین عوامل فوق تأکید مـا در حـوزه فرهنـگ بـر عـواملی چـون       

ی، فهم مشترك و توافق و در شرایط بیرونی، وجود تئوري، روابط وابستگ
  .پایان تعامل و همکاري است

کنـد کـه اجـراي     تأکیـد مـی  ) Smith, 1973(از سوي دیگـر اسـمیت   
فشـارها و  «. سیاست با مفهوم فشار، تنش و کشمکش قابل مطالعه اسـت 

دهند؛  ها در درون و بین چهار مؤلفه اصلی فرایند اجرا روي می کشمکش
، سازمان مجري، گروه هدف و عوامـل  )لآ سیاست ایده(اهداف سیاستی 

عوامل محیطی که بیش از هـر حـوزه   ). 15: ب 1389اشتریان، (» محیطی
توانند به منزله متنی  گذاري فرهنگی زمینه تأثیر دارند می دیگر در سیاست

  .یابند باشند که دیگر عوامل اجرایی در درون آن معنی و مفهوم می

  هاي فرهنگی سیاستنحوه نگرش به دولت و اجراي 
نحوه نگرش به دولت همواره از موضوعاتی بـوده اسـت کـه در مراحـل     

یک دولت پدرساالر و . شگرفی داشته است تأثیرگذاري عمومی  سیاست
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کـرده   گذاري تـرویج مـی   گر دیدگاهی را در اداره امور و سیاست مداخله
گـذاري   است که طی آن دولت، هم در مرحله تشخیص مسـئله سیاسـت  

گیـري و اجـراي    گیرنده اصـلی اسـت و هـم در مرحلـه تصـمیم      یمتصم
چنین دیدگاهی است که بـیش  . الخطاب است هاي عمومی فصل سیاست

اي سلسله مراتبی و تابعی از  گذاري را به گونه از هر چیز اجراي سیاست
  .داند روابط قدرت رسمی می

اسـت  هاي مهم، نظریه انتخاب عمومی  در مقابل، یکی از دیدگاهاما 
ایـن  . هاي فرعی از نظریه انتخـاب عقالنـی اسـت    که خود یکی از نظریه
هاي عمـومی بـه بخـش     ها را در اجراي سیاست نظریه، حداکثرِ واگذاري

سـازي منـافع    کند و بر ایـن بـاور اسـت کـه بیشـینه      خصوصی دنبال می
تـر شـدن دسـتگاه اداري     دیوانساالران دولتی، عاملی است که بـه بـزرگ  

هـاي   توان چنین اسـتدالل کـرد کـه بخـش     میرو  ازاین. امدانج دولت می
تـر   سازي منافع خود، بـه بـزرگ   دولتی در حوزه فرهنگ نیز در پی بیشینه

سـازي، تفـویض    خصوصـی رو  ازایـن . زننـد  کردن بخش اداري دامن مـی 
زدایی و تأکید بـر افـزایش کیفیـت     اختیارات، رقابت، کارآفرینی، مقررات

  .هاي فرهنگی دنبال شود سیاست خدمات بایستی در اجراي
هـاي   هـا و فعالیـت   الگوي مدیریت فرهنگـی بـر گسـترش ایـن شـبکه     

اي را از  اي اسـتوار اسـت کـه شـمار بسـیار گسـترده       مندانه داوطلبانه و عالقه
در ایـن  . کشـاند  شهروندان را به کار فرهنگی و اجراي اقدامات فرهنگی مـی 

کند که سلسله مراتـب اداري داراي   میبیان ) Alexander, 1995(راستا الکساندر 
پـذیري و ارتبـاط داوطلبانـه     ارتباطات اجباري است در حالی کـه مسـئولیت  

هـاي اجرایـی در    الگـوي مـدیریتی فعالیـت   . هاي اجرایی است ویژگی شبکه
ها دربرگیرنده تسهیل مشارکت بین بازیگران بخش  هاي اجراي سیاست شبکه

  ).37: ، ب1389اشتریان، (دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی است 
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اندازي، الگوي انتخاب عمومی به تلفیـق بـا الگـوي     در چنین چشم
به بیان دیگر، در یک متن نهـادي و  . شود اي نزدیک می شبکه ـ سیستمی

هاي اجتماعی که با کاهش نقـش دولـت بـه یکـدیگر پیونـد       پویا، شبکه
هـا پدیـد    سیاسـت  هایی را در فرایند اجراي افزایی اند تعامالت و هم یافته
هـاي فرهنگـی    شگرفی بر موفقیت اجـراي سیاسـت   تأثیرآورند و لذا  می
به شکل ایـن فرضـیه   » ماوینا«و » چاکریان«این دیدگاه توسط . گذارند می

هاي اداري بستگی  بندي شده است که میزان موفقیت اجراي رفرم صورت
دارد ) افزایــی، مبادلــه و یــادگیري بــه معنــی هــم(زیــادي بــه تعــامالت 

)Chackerian & Mavina, 2000.(  
، »کینگدون«شود که نظرات  افزایی باعث می ایده تعامل، ارتباط و هم

و برخی دیگر از اندیشمندان نیز با چنـین قرائتـی   » اتزیونی«و » لیندبلوم«
و (اتخـاذ  ) Kingdon, 1984(» کینگـدون «کنیم که  یادآوري می. مطالعه شود

ها، بازیگران  حل راهه تعامالت بین مسایل، یک سیاست را بسته ب) اجراي
آمیتاي » «تصویر ترکیبی«و » لیندبلوم«گرایی  تدریجی. داند ها می و فرصت
  .دهند نیز در عمل همین تعامالت را مورد توجه قرار می» اتزیونی

طبیعت مسئله سیاسی، شرایط محیطی یا ساز و کار اداري 
  سازمان مجري

گذاري عمومی دو عامـل   ز اجراي سیاستدر بحث ا» رامش«و » هاولت«
طبیعت : کنند هاي اجراي سیاست معرفی می کالن را تحت عنوان واقعیت

در . مسئله سیاسی، شرایط محیطی یا ساز و کـار اداري سـازمان مجـري   
خصوص طبیعت مسئله سیاسی ایـن دو نویسـنده بـه ابعـاد ذیـل توجـه       

 :کنند می
. گـذار اسـت  تأثیر  راي برنامههاي فنی که بر اج دامنه دشواري ـ الف
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براي مثال بستن یک مرکز تفریحی ناسالم و بـاز کـردن یـک مدرسـه در     
کنار آن دشواري فنی کمتري دارد تا سیاستی که به دنبـال از بـین بـردن    

  .آموزان است فساد یا ارتقاي استانداردهاي آموزشی دانش
 هـاي سیاسـی بعـد دیگـري از     حـل  راهتعدد اهداف، مسایل و  ـ ب

هـاي   مسایل عمومی از جمله خشونت«. دهد طبیعت مسئله را تشکیل می
هـاي   محلی یا افت تحصیلی، علل فراوانی دارند و طبیعی است که برنامه

طراحی شده براي رفع یک یا چند علت نتوانند اهداف مورد نظـر را بـه   
گسـتردگی ابعـاد    .)248: 1380 ،هاولت و رامش(» طور کامل تأمین کنند

  .ف اجراي سیاست را با مشکالت بیشتري مواجه خواهد کردگروه هد
میزان تغییرات رفتاري که یک سیاست در نظر دارد به انجام برساند 

سیاسـتی کـه معطـوف بـه     . نیز یکی دیگر از ابعاد مسئله سیاسـی اسـت  
اي در اجرا مواجه  فرهنگ جنسی یا رفتارهاي نژادي است با موانع عمده

رفتارهـا در گـذر زمـان بـه وجـود آمـده و در       این فرهنگ و  زیرا ؛است
  .باورهاي عمیق تاریخی ریشه دارند

ــر اجــراي » رامــش«و » هاولــت«مســائل کــالن دوم کــه از نظــر   ب
هاي اجتمـاعی، اقتصـادي، فنـی و     گذارند زمینهتأثیرهاي عمومی  سیاست

  :این عامل داراي چهار زیر مجموعه است. سیاسی است
n تواند مـانعی در   ها می بینی آن عدم پیشهاي اجتماعی و  دگرگونی

  .هاي عمومی باشد اجراي سیاست
n  مشابهی دارند تأثیرتحوالت اقتصادي نیز.  
n هاي جدیـدي را بـه وجـود     تحوالت فنی از آن حیث که فناوري
  .ها را با تغییرات جدي مواجه سازند توانند اجراي سیاست آورند می می

n ها و تحوالت جهـانی   غییر دولتهاي سیاسی، ت در پایان دگرگونی
  .ها داشته باشند اي در نحوه اجراي سیاست عمده تأثیرتوانند  نیز می
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  در اجراي سیاست فرهنگی» رهیافت ابزاري«
هاي عمومی رهیافت ابـزار سیاسـتی    هاي اجراي سیاست یکی از رهیافت

 ایده اصلی و البته نه چندان نو در این رهیافت آن اسـت کـه در  . نام دارد
ها بایسـتی بـه انطبـاق ابزارهـاي ویـژه هـر سیاسـت بـا          اجراي سیاست

اي را  هـر مـتن خـاص، ابزارهـاي ویـژه     . مقتضیات آن سیاست پرداخت
به بیان دیگر این رهیافت بر ابزار و تحلیل ابزار براي انطباق بـا  . طلبد می
گـذاري تأکیـد خاصـی     هاي گوناگون سیاست هاي مختلف و حوزه زمینه
ــا ابزارهــایی متفــاوت از سیاســت  بهداشــتی مــی سیاســت. دارد توانــد ب

کشاورزي اجرا شود و سیاست فرهنگی با ابزارهایی متفاوت از دو حوزه 
تواند در حـوزه   هاي مادي می ابزارهاي مالی و پولی و انگیزش. الذکر فوق

اي خاص داشته باشد در حالی کـه   سیاست کشاورزي یا صنعتی کارویژه
هـاي عمـومی    ند در حوزه بهداشت به اتـالف هزینـه  توا همین ابزارها می

تواند  منجر شود؛ مثالً نظام تشویقی و پرداخت یارانه به برخی داروها می
  .رویه مصرف دارو منجر شود به افزایش بی
هـاي یـک    هاي فرهنگی از آن رو کـه بـا فرهنـگ و ارزش    سیاست

باشـد   جامعه آمیخته است بایستی ابزارهاي ارزشی خاص خود را داشـته 
ترین ابزارهـاي اجـراي سیاسـت فرهنگـی بایـد ابزارهـاي        یا حداقل مهم
هـاي   اي از انگیـزه  هـا دامنـه   این انگیزه. هاي معنوي باشد ارزشی و انگیزه

  .گیرد الهی، دینی، با مسئولیت اجتماعی و انسانی را در بر می
هـاي   هـاي مـادي در سیاسـت    نمـا رواج انگیـزه   به طریقی متنـاقص 

هـاي آن   تواند به نقض غرض و عـدول از فرهنـگ و ارزش   فرهنگی می
تواند این  هاي هنگفت به بخش فرهنگ می اختصاص بودجه. منتهی شود

را رواج » فرهنگـی  بـی «بخش را آلوده کند و سودجویی و کاسبه کاري و 
هاي ضد فرهنگی را به حوزه فرهنگ باز کند  دهد و پاي افرادي با انگیزه
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  .ج دهدو ریا و تزویر را تروی
نماینـد و   هـا را درك نمـی   هایی عمق ارزش مخاطبان چنین سیاست

انسـان،  . تواننـد بـه درون جامعـه رسـوخ کننـد      هاي فرهنگی نمـی  ارزش
هـاي فرهنگـی    هاي انسانی مقصد سیاست موضوع فرهنگ است و ارزش

ها باشـد   دهنده این ارزش تواند انتقال ابزارهاي معنوي و انسانی می. است
ها خود بهترین ابزار انتقال  ها و عمل حقیقی بدان تن این ارزشو باور داش
  .هایی است چنین ارزش

هاي فرهنگی است  ترین مؤلفه در اجراي سیاست به نظر ما، این، مهم
شـود بلکـه ابزارهـاي     هاي دولتی بدان عمـل نمـی   که معموالً در سیاست

ف آن مرسوم همچون یارانه و بودجه و امتیازات اقتصادي در جهت خال
البته، الزم به توضیح است که این ابزارها در حداقلِ خـود  . کنند عمل می

اي باشـد امـا    شاید مورد نیاز هر جامعـه ) شود در حداقل خود تأکید می(
کننـده و   توانـد تسـهیل   دولـت مـی  . اصالت دادن بـه آن خطرنـاك اسـت   

را هاي فرهنگی باشـد و راه   هاي انسانی در سیاست دهنده فعالیت سازمان
مـدار در فرهنـگ بـاز کنـد و از طریـق       هـاي ارزش  براي مدیریت انسان

ــت ــه  حمای ــانه  اي، نظــري و روش هــاي حرف از ) متــدولوژیک(شناس
  .برداري کند هاي فرهنگی بهره هاي انسانی در اجراي سیاست مدیریت

انـدازهاي دیگـري    ها و چشم اما ابزارهاي اجراي سیاست از دیدگاه
ر نگاهی کلی ابزارهاي اجراي سیاسـت بـه سـه    د. نیز قابل بررسی است
نخسـت ابزارهـاي آزاد اجتمـاعی همچـون     . شوند گروه اصلی تقسیم می

را ... که پیشبرد اهدافی چون نگهـداري از سـالمندان و  (خانواده و جامعه 
دومین دسته . هاي بازار هاي داوطلبانه و مکانیسم ، سازمان)سازد ممکن می

هـاي   ري که شامل قوانین، قواعـد و مقـررات  عبارتست از ابزارهاي اقتدا
در پایان سومین دسته از . هاي دولتی است ها و شرکت حکومتی و سازمان
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اي از تسهیالت عمـومی   این ابزارها دامنه. ابزارها، ابزارهاي تربیتی هستند
هـا را   اي گرفته تا یارانه هاي فنی مشاوره آوري اطالعات و کمک از فراهم
  .گیرد می در بر
دو جریـان عمـده و دو   » رامـش «و » هاولت«اندازي نظري  ر چشمد

: کننـد  هـا را در مطالعـه ابزارهـاي سیاسـتی بازشناسـی مـی       گروه از مدل
  .هاي سیاسی هاي اقتصادي و مدل مدل

  هاي اقتصادي اجرا مدل
هاي اقتصادي نزاع اصلی بین اقتصاد کالسیک و اقتصاد  در خصوص مدل

تري براي بازار قایل اسـت و آن را   اقتصاد کالسیک نقش مهم. رفاه است
در چنـین  . کنـد  به مثابه ابزار مهمی براي پیشبرد اهداف عمومی تلقی می

هـاي   کنـد و سیاسـت   نگاهی است که دولت نقش ابزاري کمتري ایفا می
هـاي   بازار با مکانیسم. شود ر حفاظت از کارکرد بازار خالصه میدولتی د

بنابراین نقش دولت هم در . کند خاص خود اهداف عمومی را محقق می
اقتصـاد رفـاه امـا بـا     . ها کمتر است و هم در انتخاب ابزارها گذاري هدف

بازار، نقش ابزارهاي اجبـاري و ترکیبـی را     هاي مکانیسم انتقاد از ضعف
تحـوالتی کـه از دهـه    . دانـد  هاي دولتی مؤثرتر مـی  جراي سیاستبراي ا

هشتاد مـیالدي قـرن گذشـته در صـحنه اقتصـادي اجتمـاعی و سیاسـی        
پدید آمد راه را براي نظریه انتخـاب  ) و شوروي سابق(کشورهاي غربی 
هاي  که در بخش چنان آن. گذاري دولتی بیشتر باز کرد عمومی در سیاست

هاي اقتصادي  مدل چهارچوبشد این نظریه که در دیگر این کتاب اشاره 
گنجد و به علوم سیاسی نیز راه پیدا کرده است تأکید خود را بر نقش  می

گذارد و معتقد است که  گذاران می منافع شخصی دیوانساالران و سیاست
هاي عمومی مورد توجه قـرار   سازي منافع خود را در سیاست اینان بیشینه
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گـذاري عمـومی آن    نظریه در بحث اجراي سیاسـت  کاربرد این. دهند می
ــافع    ــد کــه من ــه انتخــاب عمــومی معتقدن اســت کــه پژوهشــگران نظری

ها ابزارهاي دولتـی و   شود که آن گذاران باعث می دیوانساالران و سیاست
از . دهند اي گسترش  رویه صورت بی هاي دولتی را به ها و شرکت سازمان

صـورت   کنند و به قش بیشتري ایفا میها ن رهگذر گسترش این ابزارها آن
هـاي   یکـی از مثـال  . کننـد  مستقیم و غیرمستقیم منافع خود را بیشینه مـی 

ها این است که مثالً بـراي حـل مشـکل     آن  توجه و ظاهراً عجیب  جالب
هاي عریض و طویل دولتـی انتقـال    کمبود خون نیازي به تشکیل سازمان

کننـد   در این نهادها کار مـی  متخصصین و دیوانساالرانی که. خون نیست
انـد تـا ایـن     هاي خود در تـالش  براي حفظ امتیازات و امکانات و پست

در صورتی کـه  . ها را تحت عنوان خدمات انسانی گسترش دهند سازمان
اگر خون تجاري شود و شهروندان در برابر اهداء منظم خـون خـود بـه    

ت کنند کمبـود  اي دریاف کننده خون هزینه آوري یک سازمان کوچک جمع
اصطالح ه ها به هیچ وجه به وجود نخواهد آمد و ب خون براي بیمارستان

بازاري براي حل مشـکل   حل راه!! »کشورها در خون شناور خواهند شد«
کننـده خـون را نیـز جبـران      آوري هـاي جمـع   کمبود خون، هزینه سازمان

انتقال  آوري و خواهد کرد و عمالً هیچ هزینه و سازمان دولتی براي جمع
شاید این یک مثال افراطی باشد اما منطقی که . خون ضروري نخواهد بود

هاي دولتی  در آن وجود دارد قابل تعمیم به بسیاري از خدمات و سازمان
هاي نظریـه انتخـاب عمـومی در اجـراي      این منطق جوهره توصیه. است

  .هاي عمومی و ابزارهاي آن است سیاست
ــ   ــاب عم ــه انتخ ــتفاده از نظری ــدلاس ــادي در   ومی و م ــاي اقتص ه

تواند این پیامـد را داشـته باشـد کـه اوالً، بـه       گذاري فرهنگی می سیاست
هاي فرهنگی منجر شود و از این طریـق   ها و سازمان کاهش دیوانساالري
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پـذیري مـردم در    ثانیـاً، مسـئولیت  . گذار باشـد تأثیرهاي عمومی  در هزینه
برخی خدمات و ضروریات  فرهنگ خویش را گسترش دهد و ثالثاً، براي

رویـه   استفاده بی. فرهنگی همچون حفظ میراث فرهنگی خطرآفرین باشد
گـذاري فرهنگـی    و کورکورانه از این نظریه در انتخاب ابزارهاي سیاست

آفـرین باشـد امـا نبایـد از نظـر دور       تواند براي حوزه فرهنگ مشـکل  می
سـوء اسـتفاده از    آورد کـه  بصیرتی را به همراه مـی  ،داشت که این نظریه

هاي فرهنگی و حیف  هاي فرهنگی را براي توجیه گسترش سازمان ارزش
توجیهات ملی، مذهبی و ارزشی که گاه . کند و میل اموال عمومی افشا می

باشند ابزاري براي منفعت طلبی و سودجویی برخـی   مبهم و کلی نیز می
رهنگـی بـا   هاي متعـدد ف  وجود سازمان. هاي اجتماعی است افراد و گروه

هـا کـم و    کـه کارآمـدي آن   استعدادهاي سطح پائین مدیران و کارکنان آن
بیش به زیر سؤال رفته است شواهدي عینی براي تأییـد نظریـه انتخـاب    

ــگ اســت  ــب  . عمــومی در حــوزه فرهن ــران و در قال ــده در ای ــن پدی ای
. ها به وضوح قابل مشاهده است هاي آن کاري هاي متعدد و موازي سازمان
ها با هم متفاوت باشد اما  د ممکن است فلسفه وجودي این سازمانهرچن

ها و وظایف کلیدي، منافع  به دلیل ضعف کارشناسی در تشخیص فعالیت
هاي مرسوم،  دیوانساالران و سیاسیون و تظاهر به ارزشمداري و چاپلوسی

  .باشیم ها می هاي تکراري و مشابه این سازمان شاهد فعالیت
ویـژه   گـذاران فرهنگـی بایسـتی بـه     ران و سیاستگ سان تحلیل بدین

مراقب سوء استفاده از توجیهات ارزشی، دینـی و ملـی بـراي افـراط در     
گیـري بـه بخـش     این سخن بـه معنـی سـخت   . هاي فرهنگی باشند هزینه

هـاي آموزشـی و پژوهشـی در ایـن بخـش در       هزینه زیرافرهنگ نیست 
بلکـه بـه معنـی    . اسـت کمتـر  ... هاي صنعتی، خدماتی و مقایسه با بخش

  .ها در جاي مناسب خود است ها و تخصیص هزینه منطقی کردن هزینه
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  هاي سیاسی ـ اجتماعی اجرا مدل
ایـن  . هاي سیاسی هستند هاي ابزارهاي سیاستی مدل دومین گروه از مدل

داننـد و در   ها ماهیت رژیم سیاسی را در انتخاب ابزارهـا مـؤثر مـی    مدل
تـوان از   یابی به یک هدف می ستند که براي دستنتیجه قایل به این امر ه

سان انطباق ابزارهـا بـا    ها بدین این مدل. ابزارهاي گوناگونی استفاده کرد
. کننـد  کند را نفی مـی  اهداف و اینکه هر هدفی یک ابزار خاص اقتضا می

کنند  اشاره می» بروس دوئرن«در این راستا به نظرات » رامش«و » هاولت«
ها از ابزارهاي قهري اسـتفاده   ر یک جامعه لیبرال دولتکه معتقد است د

ایـن بـدان معناسـت کـه از نظـرِ ناگفتـه       ). 255: همـان . (کنند کمتري می
هاي غیر لیبرال از ابزارهاي قهرآمیز بیشتري بـراي اجـراي    رژیم» دوئرن«

لوحانـه   نظـر سـاده  . کننـد  بـرداري مـی   ها و اهداف عمومی بهـره  سیاست
دموکرات  ـ  هاي لیبرال که از اقدامات اجباري دولت با شواهدي» دوئرن«

در پیشبرد اهـداف سیاسـت داخلـی و خـارجی از مداخلـه قهرآمیـز در       
آیـد قابـل    دست مـی  هاي نظامی خارجی به شکستن اعتصابات تا مداخله

هـاي غیرلیبـرال    در عین حال و از سوي دیگر رژیم. تشکیک و نقد است
هاي بازار، تجارت آزاد و ابزارهـاي غیـر قهرآمیـز     نیز به وفور از سیاست

  .برند ي اجراي سیاست بهره میبرا
مطرح شده است » رامش«و » هاولت«مدل سیاسی دیگري که توسط 

انتخاب ابزار را یک موضوع اعتقادي و » هود«. است» کریستوفرهود«مدل 
محـدودیت منـابع، فشـارهاي سیاسـی،      تـأثیر داند کـه تحـت    سیاسی می

شـکل  اندوزي از شکسـت ابزارهـاي گذشـته     مالحظات قانونی و تجربه
از نظر وي انتخاب ابزارهاي اجراي سیاسـت تـابعی از طبیعـت    . گیرد می

اهداف دولت، منابع و نیز سازمان و ظرفیت عوامل اجتماعی هدف است 
  ).257-258: همان(
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هاي غیر فرهنگی نمود اندکی داشته باشـد   اگر در بخش» هود«مدل 
هـایی کـه   ابزار. گذاري فرهنگی جلوه بیشـتري دارد  در ابزارهاي سیاست

شود به سـختی از اهـداف قابـل     براي پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده می
قابل تـوجهی بـر ابزارهـاي انتخـاب      تأثیرتفکیک است و ماهیت اهداف 

مثالً در حوزه تبلیغات بدیهی است که براي تبلیغ یـک ارزش  . شده دارد
توان از ابزاري غیر دینـی اسـتفاده کـرد، نقـض غـرض چنـین        دینی نمی

یا مثالً براي ارتقاء اعتمـاد اجتمـاعی، کـاهش    . اري کامالً واضح استابز
توان از ابزارهـاي بـازاري، دولتـی و     نمی... بزهکاري، افزایش معنویت و

ابزارهایی که براي پیشبرد اهداف فرهنگی توسط یک . مادي استفاده کرد
شود ماهیتاً ممکن اسـت بـا ابزارهـاي ضـروري      دولت لیبرال استفاده می

ابرازِ خود، شکوفایی خویشـتن،  . اي یک جامعه اسالمی متفاوت باشندبر
انـدازهاي   فردگرایی، اباحه و امـوري از ایـن دسـت کـه در زمـرة چشـم      

فرهنگی لیبرالیسم قرار دارد با فروتنی، آزادگی، شکوفایی معنوي، فطرت 
اندازهاي فرهنگی جامعـه اسـالمی قـرار     الهی، تولی و تبري که در چشم

این دو حـوزه  . دهند هاي متفاوت و گاه متضادي را تشکیل می هدارد حوز
ابزارِ ابرازِ خود یـا اغمـاض از   . طلبد ابزارهاي سیاستی خاص خود را می

اي فرد و ابـزار دومـی    ابزار اولی حضور رسانه. خود بسیار متفاوت است
  .روشنی درونی و حضور معنوي است

» هاولت«ت که توسط مدل سیاسی دیگري اس» پیترز«و » لیندر«مدل 
فهرسـتی از  » پیتـرز «و » لینـدر «. مورد بحث قرار گرفته اسـت » رامش«و 

  .اند گذار بر انتخاب نوع ابزار ارائه دادهتأثیرعوامل 
هاي ابزار از حیث میزان مصرف منابع، هدفمندي و دقت،  ویژگی. 1

 خطرپذیري سیاسی و تحدید فعالیت دولت
  هاي اجتماعی ففرهنگ سیاسی جامعه و عمق شکا. 2
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 ربط فرهنگ سازمانی مؤسسات ذي. 3
  بندي و حیطه عوامل مشمول آن زمینه مشکل، زمان. 4
 )258-260:همان(گیران  ترجیحات ذهنی تصمیم. 5

بـه ابزارهـاي   » پیتـرز «و » لینـدر «شود نگـاه   همچنان که مشاهده می
گانـه فـوق سـه عامـل      از عوامـل پـنچ  . تـري اسـت   سیاسی نگاه فرهنگی

 ـ  اي هـاي حرفـه   اً فرهنگی است و در ابزارهـایی چـون حمایـت   منحصر
ــه   ــوا و نظری ــد محت ــی، تولی ــی،    تخصص ــذهبی، مل ــم م ــردازي مراس پ

حضـور  ... هاي رسمی و غیر رسمی، در توانمندسازي فرهنگی و آموزش
  .و نفوذ بیشتري دارد
هـاي فـوق توسـط     توان اذعان داشت که هرچند مدل در مجموع می

تـوان از عنـوان    اند اما می هاي سیاسی نام گرفته دلم» رامش«و » هاولت«
گذاري  براي نام» هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدل«تري، یعنی  رسمی
  .ها استفاده کرد این مدل

گذاري فرهنگی شهري شاید مفهـوم سیاسـی ایـن مـدل      در سیاست
هاي یـک   سان عوامل فرهنگی شهري، سنت گیرد و بدین وزن کمتري می

در انتخـاب  ... هـاي تـاریخی، اجتمـاعی و فضـایی شـهر، و      یشهر، ویژگ
  .شوند ابزارهاي اجراي سیاست فرهنگی لحاظ می

هـاي   شهرها مشارکت مدنی شهروندان در اجـراي سیاسـت   در کالن
وسـعت زنـدگی شـهري مسـتلزم      ؛ زیـرا یابـد  اي مـی  فرهنگی نقش ویژه

ایـن  . هماهنگی و نزدیکی افق نظري شهروندان و مدیران شـهري اسـت  
تواند گفتمـان مشـترك ادارة فرهنگـی     هاي کلی می ها و همفکري نزدیکی

  . شهر را پدید آورد
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  رسانه به مثابه ابزارسیاست فرهنگی

ــودن نظــام اطــالع  ــال در نظــام ارتباطــاتی در گســتره   فاعالنــه ب ــز از انفع رســانی و گری
شهرداري تهـران بـه   «دیدگاه . هاي شهري به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است فعالیت

رسانی در امـور شـهري    ضرورت ساماندهی و هدایت نظام اطالع »مثابه یک نهاد اجتماعی
سازي در این خصوص را بـیش   و جلب مشارکت شهروندان در اداره امور خویش و فرهنگ

سازي و جلب مشارکت شهروندان در اداره امـور شـهر    فرهنگ. از پیش نمایان ساخته است
ایـن فرهنـگ   . یـک ابـزار مـدیریتی اسـت     »فرهنگ مشـترك اجتمـاعی  «از طریق ایجاد 

پـذیر اسـت و ایـن     اي امکـان  منـدي و هدفمنـدي ارتباطـات رسـانه     مشترك در سایه نظام
اي  شـود کـه شـهرداري از ابـزار رسـانه      هدفمندي، به نوبـه خـود در صـورتی محقـق مـی     

رسـانی گـذر    زار صرف اطـالع امروزه در اختیار داشتن صدا یا سیما از یک اب. برخوردار باشد
شـهر بـزرگ،    اداره یـک کـالن   ؛ زیـرا کرده است و به یک ابزار مدیریتی تبدیل شده اسـت 

در امور ترافیـک، بـدون توجیـه و متقاعـد کـردن شـهروندان در خصـوص قواعـد و         مثالً 
فاعالنـه بـودن نظـام ارتبـاطی پدیـد       این ابزار مدیریتی کـه بـا  . پذیر نیست مقررات امکان

صـدا  (اي از سوي نهـاد دیگـري    هاي رسانه ، در شرایطی که عنوان و ضرورت برنامهآید می
ویژه عدم اطالع کـافی کارشناسـان آن    ها و به و با توجه به مالحظات و محدودیت) وسیما

هاي شهر و شهرداري تهیه شـود حاصـلی جـز انفعـال شـهرداري در پـی        رسانه با ضرورت
هـاي   اي و غنی کردن محتوایی برنامـه  از انفعال رسانه رو، براي گریز از این. نخواهد داشت

اندازي رادیو صـداي شـهر بـا همکـاري      اي و همچنین هدفمند نمودن این ارتباط راه رسانه
مشترك صداي جمهوري اسالمی ایران و شهرداري تهران در دستور کـار شـهرداري قـرار    

  .گرفت
عنـوان حلقـه اتصـال مسـئوالن      ی بههاي جمع ها و رسانه ارتباط و پیوند بین روابط عمومی

. شـهرداري و شــهروندان تهرانــی از حساســیت و اهمیـت بســیار بــاالیی برخــوردار اســت  
کننده خـدمت بـه تمـام شـهروندان تهرانـی اسـت بـا         شهرداري تهران به علت اینکه ارائه

خدمات اگـر بـا رویکـردي اجتمـاعی     ارائه  اما این. گستره وسیعی از مخاطبان مواجه است
ها بـه اطالعـات بهنگـام و     لذا سهولت دسترسی رسانه. شد ناموفق و ناکارآمد خواهد بودنبا

هـاي   برطرف ساختن موانع موجود در این راه و تحکیم پیوندهاي کـاري از اولویـت برنامـه   
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هـاي   به واقع همکاري مناسب و مؤثر با رسـانه . دشو ارتباطی شهرداري تهران محسوب می
بخشی به جامعـه و افکـار عمـومی را     رسانی و آگاهی باط و اطالعتواند جریان ارت جمعی می

ــد ــاگزیر از   شــهرداري بــراي دســت. تقویــت کن ــدیریت شــهري ن ــق در م ــه توفی ــابی ب ی
اعتمادسازي است و این اعتمادسازي در گرو ارائه صحیح اطالعات و اقناع افکـار عمـومی   

  .دشوهاي مردمی منتج  باشد تا به جلب مشارکت می
هایی هدفمنـد هسـتند کـه در بافـت      هاي اجتماعی کنش عی کنش است و پدیدهارتباط نو

هـاي   در میـدان  »یـر بوردیـو   پـی «به قـول   ها، این مجموعه کنش. یابند اجتماع تحقق می
ترین تعریـف، قـدرت، توانـایی     در کلی«. تعامل با قدرت افراد یا نهادها ارتباط نزدیکی دارد

گذاري و دخالت در سـیر رویـدادها و نتـایج حاصـله      رکنش در راستاي اهداف و مقاصد و اث
هـا در اعمـال قـدرت و تأثیرگـذاري،      افراد و نهاد ).19: 1380 تامپسون،.جان ب(» باشد می

گیرند و با ازدیاد و انباشت اقسام منـابع ایـن تـوان را     کار میه منابع و ابزار در دسترس را ب
از میـان  . دهنـد  افزایش مـی  ،هاست با آنکه شامل انواع مختلف کنش یا ارتباط و مواجهه 

قـدرت  («. هاي مختلف قدرت آنچه در اینجا مورد نظـر ماسـت قـدرت نمـادین اسـت      گونه
از فعالیت تولید، انتقال و دریافت اشکال نمـادین معنـادار ناشـی    ) نمادین یا قدرت فرهنگی

 ون،جـان ب تامسـ  ( ».فعالیت نمادین، مشخصه اساسـی زنـدگی اجتمـاعی اسـت    . شود می
 »وسـایل اطالعـاتی و ارتبـاطی   «ابزار و منبع این قـدرت نمـادین و فرهنگـی    ) 24: 1380

شـود کـه در سـیر رویـدادها      هایی ایجاد می است که با توسل به آن در میدان تعامل کنش
هـا، باورمنـد نمـودن     سـازي برخـی شـیوه    ها، رهنمون توانند موجب ظهور برخی واکنش می

ها در انباشت وسایل و امکانات اطالعـاتی و ارتبـاطی    ري از نهادبسیا. شوند... برخی امور و
ها هستند که در تولیـد و نشـر تعمـیم یافتـه      ها، رسانه از این دست نهاد. نقش مهمی دارند

ایـن اشـکال نمـادین    . نماینـد  اشکال نمادین در زمان و مکان و در مقیاس بزرگ عمل می
نمادسازي به درك مشـترك ذهنـی   . ارندنقشی اساسی در مدیریت شهري و تسهیل امور د

بـدون چنـین درك مشـترکی تـدابیر مـدیریتی بـا       . شـود  کنش مشترك جمعی منجر می و
  .مشکل اساسی در اجرا مواجه خواهد بود

کیومرث اشتریان و فهیمه شریفی هشجین، رسـانه بـه مثابـه ابـزار     : منبع
  . 1387مدیریت شهري، مجموعه مستندسازي تجربیات شهرداري تهران، 
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  ابزارهاي سیاست فرهنگی و سطح مداخله دولت
گـذاري فرهنگـی مـورد اسـتفاده قـرار       ابزارهاي متعدد و متنوعی در سیاست

ایـن ابزارهـا گـاه    . سـازد  ها را با دشواري مواجه می بندي آن گیرد که طبقه می
انـد و برخـی    برخـی خـود آگاهانـه و شـفاف    . انـد  مستقیم و گاه غیر مستقیم

انـد و   بعضـی اقتصـادي و مـالی   . برخی تاریخی و برخی جدیدندناخودآگاه 
  :بریم ذیالً شماري از این ابزارها را نام می. برخی فرهنگی و معنوي و معنایی

n      ،ابزارهاي حمایتی؛ مالی ـ اقتصادي، یارانه، تـأمین مسـتقیم مـالی
 مالیات و معافیت مالیاتی

n گري تسهیلاي ـ تخصصی،  ابزارهاي حمایتی؛ حرفه  
n تولید محتواي نظري براي ابزارهاي ثانوي همچون سینما، تئاتر، هنر 
n پرداري و تولید گفتمان نظریه  
n اي توانمندسازي فرهنگی، خدمات مشاوره  
n رسانه  
n هنر  
n آموزش 
n ها، سخنرانی، مراسم  ابزارهاي مستقیم و عملیاتی همچون همایش

  مذهبی، ملی
n مشارکت اجتماعی  
n دها و مؤسسات عمومینها  
n گذاري مقررات  
n ساختارها 
n هاي مـردم نهـاد، مؤسسـات     ابزارهاي اجتماعی؛ خانواده، سازمان

 ...فرهنگی و
n بازار  
n تأمین مستقیم خدمات فرهنگی  
n      اطالعات و توصیه، توزیـع اطالعـات، اطالعـات برانگیزاننـده و
 )ایدز(اي  مشاوره



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     236

بنـدي ایـن    کننـد طبقـه   اشاره مـی » رامش«و » هاولت«گونه که  همان
گــذاري عمــومی  ادبیــات رشــته سیاســت. ابزارهــا بســیار دشــوار اســت

هاولـت و  . (هاي متعددي را در ایـن خصـوص ثبـت کـرده اسـت      تالش
ها نشـان   بندي یک تفوقی بر دیگر طبقه که هیچ) 130-159: رامش، پیشین

اخلـه دولـت   ترکیبی از این ابزارها با در نظر گـرفتن میـزان مد  . دهد نمی
  .ها ارائه نماید تواند تصویري کلی از این ابزار می

  بندي ابزارهاي سیاستی بر اساس سطح مداخله دولت طبقه

  )تأمین مستقیم(تا زیاد ) خانواده(از کم 

  خانواده و جامعه
  هاي داوطلب سازمان

 بازارهاي خصوصی
  اطالعات و توصیه

  ها یارانه
  اقدامات مربوط به حق ثبت

  کننده از سوي مصرف  پرداخت هزینهمالیات و 
  مقررات

  هاي دولتی شرکت
  تأمین مستقیم

  سطح مداخله دولت

  کم  زیاد
  ابزارهاي داوطلبانه   ابزارهاي مختلط   ابزارهاي اجباري 

  .132، ص »رامش«و » هاولت«: منبع
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  گذاري فرهنگی سیاستابزارهاي نظري 
دسـتۀ اول  . فرهنگ شـهري بازتـابی اسـت از دو دسـته متغیـر متفـاوت      

 ؛ها را کاالها و خدمات خـاص فرهنگـی نامیـد    توان آن متغیرهایی که می
دستۀ دوم متغیرهایی کـه ظـاهراً   . هاي هنري مانند سینما، کتاب و فعالیت

ساسـی در  ارتباط مستقیمی با محصوالت فرهنگـی ندارنـد، امـا نقشـی ا    
گیـري فرهنـگ عمـومی شـهري دارنـد؛ ماننـد ترافیـک، معمـاري،          شکل

  .هاي اقتصادي دولت ها و تشکیالت اداري و سیاست شهرسازي، سازمان
هـاي   گذاري فرهنگی مرسوم است که نهادها و سـازمان  در سیاست

متکفل امور فرهنگی توجه خود را صرفاً به دسـتۀ اول متغیرهـا معطـوف    
ها به خدمات مرسوم فرهنگی محدود شده  سازمانی آن کنند و وظایف می
گیري فرهنگ عمـومی   اما از آنجا که این دسته از متغیرها در شکل. است

. شان هم چندان نیسـت  شهري نقش بسیار محدودي دارند معموالً کارایی
هـاي فرهنگـی فاقـد     این پدیده وجه دیگري هم دارد و آن اینکه سازمان

هاي دیگري غیـر از حـوزة مرسـوم     نفوذ در حوزهتوان الزم براي اعمال 
هـاي   گـذاري بـر حـوزه   تأثیرمعموالً متخصص امـور فرهنـگ از   . خودند

. تخصصی دیگر چون تشکیالت اداري، معماري و مانند آن عـاجز اسـت  
هاي مرسوم فرهنگی به اهداف مورد نظـر   گذاري معموالً سیاسترو  ازاین

ـ  شود و نقشی نامحسـوس و کـم   منجر نمی دهـی فرهنـگ    گ در شـکل رن
تـوان بـر ایـن مشـکل      چیست؟ و چگونه می حل راه. کند عمومی ایفا می

  اساسی فایق آمد؟

  هاي فرهنگی هاي اجرایی و نظریه هاي نظري سیاست بنیان
هـاي   هاي نظري سیاسـت  اولین قدم براي حل مشکل فوق توجه به بنیان

حـوزة شـهري   معموالً هر عمل مدیریتی و هر تغییـري در  . اجرایی است
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تغییراتـی کـه انسـان    . مبتنی بر تعاریف نظري ما از حوزه مورد نظر است
آورد مبتنی بر نوعی  آگاهانه یا ناآگاهانه در حوزة عمل خود به وجود می

گاه فهم نظري آن چنان بـدیهی اسـت   . درك و فهم نظري از جهان است
بنـدد،   که مدیر امور اجرایی از روي غریزه یـا عـادت آن را بـه کـار مـی     

در ایـن حالـت نظـم پدیـده یـا      . همچون ضرورت نظم در امور ترافیکی
از این منظـر، احـداث خیابـان، وضـع مقـررات      . ضرورتی فرهنگی است

رفت و آمد خودروها در شهر یا مقررات ساخت و ساز، تدوین قواعد و 
همگی مبتنـی بـر مبـانی نظـري یـا      ... قوانین حاکم بر رفتار شهروندي و

تعریف ما از انسان و اجتماع و حقوق ایـن دو  . رهنگی استهاي ف نظریه
براساس آنچـه گفتـیم   . بر یکدیگر باید در این امور جاري و ساري باشد

  :آید گذاران فرهنگی در امور شهري پدید می تحولی در وظایف سیاست
هـاي عمـومی    گذاران فرهنگی در وهلۀ نخست بایـد نظریـه   سیاست

ــ فرهنگـی را    هاي بـومی  ریزي نظریه پیفرهنگ شهري و به ویژه نحوة 
در گام دوم کـه  . شناسایی کنند که در هدایت مدیریت شهري نقش دارند

تـرین مرحلـه اسـت     تـرین و مشـکل   ترین و در عین حال ظریف حساس
هـاي   گذار فرهنگی باید اصـول و قواعـد کسـب شـده از نظریـه      سیاست

در ظـاهر غیـر   ـ کـه   فرهنگ شهري را بر امور اجرایی و خدمات شهري
توانیم تعریف خود را  ها که چگونه می این سؤال. ـ منطبق کند اند فرهنگی

از جهان و انسان به تعریفی شفاف از مفهوم شهروندي و روابط اجتماعی 
توانیم براسـاس ایـن تعریـف از     جامعۀ شهري تبدیل کنیم؟ و چگونه می

هـا،   سـازها، احـداث پـارك    و شهروند نوعی مقررات حـاکم بـر سـاخت   
راهنمایی و رانندگی و اموري از این قبیل را شکل و جهت دهـیم، نقطـۀ   

گـذار   گونـه اسـت کـه سیاسـت     این. اند گذار فرهنگی آغاز تالش سیاست
گـذارد و ابزارهـاي فعالیـت     هاي مرسوم فراتر مـی  فرهنگی پا را از حوزه
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هـاي حـاکم بـر     کنـد و بـه تعیـین ارزش    فرهنگی را متنوع و گسترده می
گـذار فرهنگـی بـدین     سیاسـت . پردازد هاي اجرایی شهرداري می تسیاس

براساس . دهد تر متغیرهاي فرهنگی را هدف قرار می هاي عمیق طریق الیه
گذاري فرهنگی به وجود  آنچه گفتیم تحولی اساسی در ابزارهاي سیاست

  .پردازیم آید که در ادامۀ بحث به آن می می

  فرهنگی گذار وضع هنجارهاي مرجع کالن سیاست
هـاي بـاالي    گـذاري فرهنگـی بایـد در رده    مدیران و مسـئوالن سیاسـت  

مـدیریت شـهري صــاحب نفـوذ و از اقتـدار قــانونی الزم بـراي اعمــال      
مـدیریت شـهرداري   » غیرفرهنگـی «هـاي   هـاي فرهنگـی در حـوزه    نظریه

این اقتدار قانونی، تضـمین الزم را بـراي عملـی کـردن     . برخوردار باشند
گذارد و از هرج  شهر در اختیار می نگی در ادارة امور کالنهاي فره نظریه

شـهر   و مرج، تعدد و تضاد هنجارها در دستگاه فرهنگی براي ادارة کـالن 
ــی ــوگیري م ــد جل ــوان. کن ــهرداري در   دی ــل ش ــریض و طوی ســاالري ع

. آورد اي در درون نظام به وجود می شهرها ماهیتاً تمایالت واگرایانه کالن
همچـون تعـارض   (رایانه هم در موضوعات وجود دارد این تمایالت واگ

هاي  و هم در بخش) محیطی هنجارهاي رشد صنعتی با هنجارهاي زیست
ایـن تعـدد و تکثـر زمینـۀ رشـد      . اداري مختلف زیر مجموعۀ شـهرداري 

هاي گوناگون و اغلب متضاد را در ادارة امـور شـهري    هنجارها و ارزش
ها و هنجارهاي فرهنگی گریزان  ارزشآورد که به ویژه از سیطرة  پدید می
دهـی فرهنگـی    در نتیجه، داشتن اقتدار قـانونی الزم بـراي سـامان   . است

تـرین   مهـم  ،اند هاي مختلف کسب شده هنجارهاي گوناگونی که از بخش
امـا در عمـل آنچـه    . شهرهاسـت  گذاري فرهنگـی در کـالن   ابزار سیاست
شهرداري در حیطۀ  هاي فرهنگی شود منزوي ساختن سازمان مشاهده می
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شـود؛ یعنـی    خاصی است که طبق سنت مرسوم امور فرهنگی خوانده می
  .حیطۀ خدمات فرهنگی

  ابزار گفتمانی
. است» ابزار گفتمانی«گذاري فرهنگی  ترین ابزارهاي سیاست یکی از مهم

این فضا . رود این ابزار به بیان ساده براي ایجاد فضاي فرهنگی به کار می
» فضـاي گفتمـانی  «دهـد   ف خود را تودة مردم قرار میکه جمعیت هدرا 
گـرا در دنیـاي معاصـر وسـایل      ترین ابزار گفتمان غیر نخبه مهم. نامیم می

. الوصـول اسـت، همچـون تلویزیـون و مطبوعـات      ارتباط جمعـی سـهل  
یابی به اهدافی که در بخش پیشین بحـث و بررسـی    براي دسترو  ازاین

هترین وسیله نشـریات محلـی باشـد کـه     آید که ب اجمالی شد، به نظر می
ایـن نشـریات غیـر    . دهنـد  محالت متفاوت و متعدد شهر را پوشش مـی 

. 1انــد کــه بــیش و پــیش از هــر چیــز بــر  سیاســی و ماهیتــاً ارتباطــاتی
چگونگی . 2رسانی در زمینۀ نیازهاي مادي و فرهنگی شهروندان و  اطالع

ایـن  . شـوند  ز مـی رفع این نیازها بـه کمـک ارتباطـات اجتمـاعی متمرکـ     
هرچنـد همچـون    ؛تواننـد خودکفـا و حتـی سـودآور باشـند      نشریات می

  .شوند نشریات محلی بسیاري از شهرهاي جهان مجانی توزیع می
ها بیش از پیش براي بشریت شـناخته   امروزه قدرت نهفته در نظریه

اقتدار بیش از آنکه از طریق ابزارهاي عینی، قوة قهریه، بودجه . شده است
رو  ازایــن. یابــد و هزینـه محقــق شــود، در گفتمــان و نظریــه تجلــی مــی 

و البته معطوف به امور عینی و روزمرة ادارة (هاي فرهنگی قدرتمند  نظریه
گذاري فرهنگـی   ، همچون ابزاري کارآمد براي سیاست)شهرها ور کالنام

گـذاران   چنان که پیش از این اشـاره کـردیم سیاسـت    هم. شوند مطرح می
از طریـق  (هاي فرهنگـی بـومی    ریزي نظریه توانند با پی امور فرهنگی می
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هـاي هنجـاري ادارة    بنیـان ) شهر تهران هدف قرار دادن مسایل ویژة کالن
  .هایی خاص بیرون آورند ر را تعیین کنند و از درون آن سیاستامور شه

تواننـد همچـون نیـروي     هاي فرهنگی در ادارة امور شهري می نظریه
ادارة امـور شـهر را در   » ادبیات«اجتماعی در قالب گفتمان عمل کنند که 

زیر نفوذ خود دارد و گفتمان مسلط فرهنگی که خود بازنما و بـاز تولیـد   
جهان و ادارة امور شهر است این توانایی را دارد که هر  نگرش خاص به

آن باشد نابهنجار و ناسازگار  چهارچوبسیاست اجرایی را که خارج از 
اعتبــار و غیــر طبیعــی و  و در نتیجـه آن را در منظــر افکــار عمــومی بــی 

). 1377: روالن بارت، در دورینگ. ك.باره ر در این. (نامشروع جلوه دهد
هـا از زنـدگی    حل سکونت و زندگی شخصـی انسـان  ضرورت جدایی م
تواند مبتنی بـر نظریـۀ حـق آزادي در انتخـاب      اي آنان می شغلی و حرفه

محیط زندگی و حق آزادي از تعرض اقتدار سیاسی به زندگی خصوصی 
براساس ایـن نظریـه بـراي تحقـق حـق آزادي در محـیط       . ها باشد انسان

ــدگی شخصــی انســان   ــه زن ــدگی، ضــروري اســت ک ــیطرة  زن ــا از س ه
این نظریه اساس سیاست . هاي ناشی از محیط کار در امان بماند ضرورت

از ایـن   زیرا ؛کشد هاي مسکونی کارمندان را به چالش می احداث شهرك
هاي آنان را بـه   ها انقیاد مضاعف کارمندان و خانواده منظر احداث شهرك

گ سیاسی و ها در بازتولید فرهن این شهرك. شود قدرت سیاسی باعث می
اداري روابط کار در محیط زندگی شخصی مؤثرند و در نتیجه نه تنها فرد 

 اي مرئی یا نامرئی تحت سلطۀ روابط کارمند بلکه خانواده او نیز به گونه
دیگر شهري فارغ از کار وجود نخواهـد داشـت و   . گیرند ـ مدیر قرار می

او قـرار  هویت فرهنگی فرد و خـانواده او تحـت سـیطرة هویـت اداري     
شـود و مفهـوم تـاریخی     شهر فاقد هویـت فرهنگـی مـی   . خواهد گرفت

مشارکت ارادي جمعـی  . یابد ـ اداره استحاله می به مفهوم شهرك» محله«
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هـا در عرصـۀ فرهنـگ در مشـارکت اداري ـ سـازمانی مسـتحیل         انسـان 
اي وجود ندارد که حاکی از تاریخ، افسانه،  در شهرك هیچ نشانه. شود می

را » سـاکن شـهرك  «اي باشد که هویت فرهنگی یک  اد یا خاطرهقصه، نم
خورد کـه از روابـط    به چشم می» نظم نمادین معلقی«تشکیل دهد و تنها 

اي  میشل دوسرتو، این پدیده را بـه گونـه  . سیاسی کار نشئت گرفته است
  :کند دیگر بیان می

هـا و امـاکن عمـومی یـک      خیابـان (سرانجام از آنجا که اسامی خاص «
هـا   هستند جـاي خـود را بـه شـماره    » خرافات«یا » مقامات محلی«، نام )هرش
را ) Operaمـثالً  (با دسـتگاه تلفـن دیگـر کسـی حـروف یـک کلمـه        : دهد می
هـا و   همـین امـر در مـورد داسـتان    . گیـرد  را مـی  073گیـرد، بلکـه مـثالً     نمی
نیـز   شـوند  هایی که مانند سکنۀ اضافی یا زاید در فضاي شهر ظاهر می افسانه

گیرنـد،   ها براساس منطق ساختار فنی تحت تعقیب قرار مـی  آن. کند صدق می
هاي پنهانی  ها و محل مانند نابود کردن درختان، جنگل(ها  اما نابود ساختن آن
نظـم نمـادین   «شهر را به یـک  ) کنند ها زندگی می هایی در آن که چنین افسانه

. شـود  سـکونت باطـل مـی   به ایـن ترتیـب، شـهر قابـل     . کند تبدیل می» معلق
هیچ محل خاصی جز «نه، این جا : گوید می 1گونه که زنی از اهالی روان همان

هـیچ چیـز   . »هیچ چیـز وجـود نـدارد   ... خانۀ خودم وجود ندارد، فقط همین
، چیزي که مشخص باشد، یک خاطره یا یـک داسـتان بـه آن شـکل     »خاص«

تنهـا  . وجـود نـدارد  داده باشد، نشانی از چیز یا کـس دیگـري بـر آن باشـد     
ها باز  گاه به روي افسانه ماند و هنوز گه است که قابل باور باقی می» غارخانه«

به قول یکی دیگر از شهرنشینان غیر از خانـه  . هاست است و هنوز پر از سایه
تواند بـه هـیچ چیـز     ها دیگر نمی که فرد در آن«وجود دارد » هایی مکان«تنها 

  ).246-47: 1377دورینگ، : سرتو، در میشل دو(» باور داشته باشد
                                                             
1. Rouen 
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  ابزارهاي مرسوم
ها و ابزارهایی کـه برشـمردیم مبتنـی بـر تعـاریف عـام و کلـی از         روش
فرهنگ در این منظر متغیري وابسته به متغیرهاي عمومی عمل . اند فرهنگ

اما اگر سطح تعریف خود را از فرهنـگ تقلیـل   . اجتماعی و دولتی است
خدمات و مصارف فرهنگی محدود کنـیم، حـوزة   دهیم و آن را به حیطۀ 

. یابد هاي صرفاً فرهنگی تغییر می هاي ضمنی به سیاست بحث از سیاست
هاي اعمال  روش» گلد بارد آرین«و » آدامز دان«توان همچون  سان می بدین

  1:سیاست فرهنگی را به شرح ذیل برشمرد
هـا،   شـی بناهاي تـاریخی، نقا (تمدنی ـ   محافظت از آثار فرهنگی. 1

 ؛)آداب و رسوم، ادبیات و موسیقی کهن
کنندگان از کاالهـا و خـدمات فرهنگـی بـا      افزایش تعداد استفاده. 2
  ؛...اي، گسترش انتشارات و هاي مالی و یارانه حمایت
 هاي فرهنگی؛ پژوهش. 3
 تعلیم و تربیت در زمینۀ فرهنگ، هنر و ادبیات؛. 4
 هاي فرهنگی؛ بخشی به خرده هویت حیات. 5
 اعطاي اعانه و جایزه به قصد رشد و تعالی فرهنگ؛. 6
 افزایش اشتغال در حوزة فرهنگ؛. 7
 تسهیالت فرهنگی؛. 8
 تهیۀ خدمات فرهنگی؛. 9

هاي مختلف فرهنگی از  گذاري و تدوین مقررات در زمینه قانون. 10
 .جمله سینما و تئاتر با هدف ارتقاي فرهنگ

                                                             
اند کم و بیش به  باره قلم زده شایان یادآوري است که اغلب نویسندگانی که در این. 1

بـراي  رو  ازایـن انـد   اند کـه ایـن دو نویسـنده بـدان پرداختـه      همان مواردي اشاره کرده
  . کنیم جلوگیري از اطالۀ کالم به این دو نویسنده اکتفا می
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هـاي   آدامز و گلدبار از سیاسـت  روایت ساده و در عین حال فراگیر
ها و تحـوالت بنیـادینی کـه     فرهنگی نباید مانع از آن شود که زیر ساخت
تـوان بـه    از آن جمله مـی . حوزة فرهنگ را در برگرفته از نظر دور داریم

این تحول اساسی اشاره کرد که جهان کنـونی شـاهد تضـعیف تولیـدات     
متمـایزي را بـه نمـایش     هاي یگانـه و  انفرادي فرهنگی است که خالقیت

گذاشتند، در مقابل محصوالت صنعتی فرهنگی به شکلی انبـوه تولیـد    می
انـد و بـیش از آنکـه نمـادي از      شوند که معمـوالً عـاري از خالقیـت    می

ها باشند در پی هیجانی کردن گـذران اوقـات    خالقیت روح لطیف انسان
محصـوالت  سرمایه و ثروت مالك فرهنگ و معیـار موفقیـت   . اند فراغت

گذاري فرهنگی  در چنین فضایی ابزارهاي مرسوم سیاست. فرهنگی است
واقعیت عمـل دولتـی نشـان از    . توانند کارآمدي الزم را داشته باشند نمی

اما  .ها نیست ضرورتی به تکرار آنرو  ازاین ؛کاربرد وسیع این ابزارها دارد
ـ  نکته ت و اثربخشـی  اي که باید متذکر شویم آن است که معموالً در کفای

براي مثال باید دید که آیـا ابزارهـاي حمـایتی    . شود این ابزارها اغراق می
وزارت ارشاد اسالمی براي کمک به ناشران و فـروش کاغـذ بـه قیمـت     

گري  دولتی به آنان افزایش حمایت از نویسندگان منجر شده یا به واسطه
ی اساسی گذاري دولتی در عرصۀ فرهنگی با چالش سیاست. سازي و کتاب

داري صـنعتی فرهنگـی رو در    در مواجهه با هجوم مـوج عظـیم سـرمایه   
  .طلبد هاي مناسبی را می اندیشی روست و لزوماً چاره

  هاي فرهنگی در ایران نگاهی تجربی به اجراي سیاست
 پـس از » هاي عمـومی در ایـران   هاي اجراي سیاست چالش«ما در کتاب 

فصـلی   ،ذاري عمومی در جهـان گ تحلیلی از ادبیات رسمی سیاستارائه 
ایم تـا بتـوانیم بـه شـکل      مستقل مبتنی بر تجارب عملی در ایران گشوده
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در . هاي عمومی جاري کنیم تري نگاهی بومی را در اجراي سیاست عینی
هـاي   اینجا نیز معتقدیم که بایستی همان نگاه بومی را در حوزه سیاسـت 

بـا  رو  ازایـن . شتري بیابـد فرهنگی بگشاییم تا این کتاب جنبه کاربردي بی
هـاي فرهنگـی در ایـران را     همان مبنا ذیالً عوامل مؤثر بر اجراي سیاست

  .کنیم بررسی می

  گذاران تکثر و تعدد اهداف و مقاصد سیاست
ها  هاي اجراي سیاست فرهنگی در ایران چندگانگی سلیقه یکی از چالش

هـا   نگیاین در حالی است کـه چنـدگا  . اجتماعی در حوزه فرهنگ است
در نتیجه . کند هاي اجتماعی سوق پیدا می ترین الیه معموالً به نفع افراطی

هرگونه سیاست یا فعالیت فرهنگی اعم از آنکه ملی، آیینـی، مـذهبی یـا    
هـاي اجتمـاعی بـه اجـرا در      المللی باشد در ذیل سلیقه این الیه حتی بین

  .آید می
هـاي   رخـی ارزش ها البته گاه ناشـی از تعـارض ب   چندگانگی سلیقه

ایرانی بـا  ـ   زیست فرهنگ شیعی. بسیار متنوع و متکثر جامعه ایران است
تواند  هایی جدي است که می قومی داراي تفاوت ـ زیست فرهنگ الئیک

هرگونه سیاست فرهنگی باید بتواند از . حامل تعارضات سیاسی نیز باشد
. ش دهـد قومیت و مذهب تلفیقی ایجاد کند که تعارضات پنهـان را کـاه  

کننـد   خوشبختانه در ذهنیت عامه کسانی که در قلمرو ایران زنـدگی مـی  
شود و اسالم نیز به تشیع تقلیل نیافتـه اسـت    ایرانی به فارس محدود نمی

هـاي   هاي شیعی گرفته تا گروه هرچند از هر قشر و قماشی، از بین گروه
یـا قـوم    هایی دارند که اسالم را به تشـیع تقلیـل داده   قومی چنین گرایش

خود را از ایران منفک بدانند و زیست فرهنگی ویـژه خـود را از جامعـه    
سیاسی کردن زیست فرهنگ خواه از . متوسط فرهنگی ایرانی جدا نمایند
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هـاي خـاص،    هـا و فرقـه   سوي حاکمیت سیاسی باشد یا از سوي گـروه 
این تفرقـه اجتمـاعی،   . اي جز انفکاك و تفرقه اجتماعی ایران ندارد نتیجه

در یک دور باطل، نقش مضاعفی در سیاسـی کـردن زیسـت فرهنـگ و     
  .افزایش تعارضات سیاسی در جامعه ایران خواهد داشت

  )آرمان به مثابه سیاست(گویی در سیاست فرهنگی  ابهام و کلی
گذاري، فن یا ابزاري است که یک آرمان، هدف یـا ارزش را بـه    سیاست

هـا در   گذاري ه اصطالح سیاستآنچه در بسیاري از ب. آورد فعلیت در می
البته . ها و اهداف زیبا نیست شود چیزي جز بازگویی آرمان ایران دیده می

هـاي   این سنت فقط در حوزه فرهنگـی نیسـت بلکـه بسـیاري از حـوزه     
هاي سوم،  نگاهی به برنامه. برد عمومی در ایران از چنین وضعیتی رنج می
هـا شـعارهاي    یـن برنامـه  در ا. چهارم و پنجم گویاي این وضعیت است

شـده  ارائـه   اي هاي گوناگون به جـاي سیاسـت برنامـه    متعددي در حوزه
هـاي شـفاف و    گیـري  اي بایـد جهـت   غافل از آنکه سیاست برنامه. است

ــه  اي مشخصــی را راهکارهــاي برنامــه ــدوین  ارائ دهــد کــه راهنمــاي ت
در حوزه فرهنگ نیـز بـه لحـاظ ماهیـت غیـر      . هاي عملیاتی است برنامه

بســیاري از . خــورد شــفافی کــه دارد ایــن پدیــده بیشــتر بــه چشــم مــی
ها همچون انشاء زیبایی است که در یـک کـالس درسـی     گذاري سیاست

هاي دیگر این کتاب بحـث   ما در این خصوص در بخش. شود قرائت می
تنها به این نکته . دانیم ایم و در اینجا تفصیل بیشتري را ضروري نمی کرده

هایی معموالً عقیم است و واجد هیچ  نویسی کنیم که چنین انشاء اشاره می
تـوان چنـین    البتـه تنهـا در صـورتی مـی    . یابی نیست ظرفیتی براي تحقق

تمـان  هایی را در جامعه به فعلیت درآورد که بتوان آن را به یک گف آرمان
سـازي، بـا اقنـاعی کـه در پـی دارد، عمـل فرهنگـی         گفتمان. تبدیل کرد
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هـا را در   هـا و ارزش  بخشـد و آرمـان   ها را سامان داده و معنـا مـی   انسان
  .بخشد ها عینیت می زندگی و عمل روزمره انسان

گـذاران ایرانـی از    از سوي دیگر، درك و تصـور عمـومی سیاسـت   
ـ   تبلیغی که در پی اصالح اخالقی سیاست فرهنگی عبارتست از سیاستی

هـاي   اندازي عرصـه  این چنین چشم. هم با گرایشی فقهی است تربیتی آن
گذارد یا حداقل مـورد اسـتخفاف    بسیاري را در حوزه فرهنگ مغفول می

هاي دیگر با دیده تردید و یا با  هرگونه اقدامی در حوزهبه دهد و  قرار می
از گردشـگري، میـراث فرهنگـی،     .نگـرد  نگاهی اضافی و تشـریفاتی مـی  

موسیقی، هنر و سینما گرفتـه تـا رفتارهـاي اجتمـاعی، فرهنـگ علمـی،       
المللی، فرهنگ اقتصاد و کار و فعالیت، فرهنـگ روابـط    دستاوردهاي بین

  ...وشهري 
محـوري در   گرایی یـا ارزش  اي که تحت نام آرمان گرایانه فضاي کل

ریـزي عملیـاتی و نگـاه     برنامـه  گذاري فرهنگی ایران وجود دارد سیاست
طراحی . هاي فرهنگی به حاشیه رانده است عملیاتی را در اجراي سیاست

تواند گام مؤثري در راه عینیت بخشـیدن   هاي عملیاتی فرهنگی می برنامه
هـاي   به اهداف آرمانی و مکانیسم اجرایی مناسبی براي ارزیابی سیاسـت 

ریزي عملیـاتی   ت مقوله برنامهنویسنده در سه حوزه متفاو. فرهنگی باشد
هـا   مند را به آن را به تفصیل مورد بحث قرار داده است که خواننده عالقه

تواند به کتاب توانمندسازي  مند می ویژه خواننده عالقه به 1.دهد ارجاع می
  .محور از همین نویسنده مراجعه نماید فرهنگی اجتماع

                                                             
هـاي فرهنـگ دانشـجویی،     محور ـ طرحی براي خانه  ي فرهنگی اجتماعتوانمندساز. 1

  .1386انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 
اي آسیاي جنوب غربی، همایش دبیرخانـه مجمـع    هاي منطقه برنامه عملیاتی همکاري

  .1386تشخیص مصلحت نظام، 
  . 1387ادن، برنامه عملیاتی استراتژي توسعه صنعتی کشور، وزارت صنایع و مع
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  بودجه
از . بـرد  نماي متعددي رنج مـی  ضبودجه فرهنگی در ایران از وجوه متناق

هاي صنعتی، خدماتی و تجاري بخـش فرهنـگ از    سویی نسبت به حوزه
در حالی که بخش خصوصی در ایران به . اقتصاد ضعیفی برخوردار است

هـاي دیگـر    طور کلی ضعیف است، بخش خصوصـی فرهنـگ از حـوزه   
از سـوي دیگـر، در فضـاي اقتصـاد رانتـی، دولـت       . تر است بسیار عقب

هـاي گونـاگون بخـش فرهنـگ      اکمیت بالمنازعی را در زیر مجموعـه ح
هـا تزریـق    هاي حکومتی که در پی تـرویج ارزش  کند و بودجه اعمال می

زدگی، ریا و تزویر را نیـز در   نگري، عوام شود پیامدهایی چون سطحی می
هاي ارزشی فرهنگ با سـودجویی   اندازي دیگر، آرمان در چشم. پی دارند

هـاي   محـور در سیاسـت   زگار است و حاکمیت نگاه بودجهاقتصادي ناسا
  .شود ارزشی به نقض غرض منجر می

ــرورت    ــات و ض ــن تعارض ــه ای ــدودیت  مجموع ــا و مح ــا و  ه ه
ویـژه   شـود کـه نسـبت بـه تزریـق بودجـه، بـه        ها باعـث مـی   محذوریت
هاي فرهنگـی، بـا احتیـاط فـراوان      هاي کالن براي اجراي سیاست بودجه

هـا در فضـایی از ضـعف دانـش      ه آنکـه ایـن بودجـه   ویژ به. برخورد کرد
ــان و فقــدان شــاخص ــابی و اجــراي   فرهنگــی مجری هــاي شــفاف ارزی

هـاي فرهنگـی کـه بـه      چه بسیار بودجـه  .شود هاي آنان هزینه می فعالیت
شـود بـدون اینکـه     همین دالیل در بخش رفاهی یـا ورزشـی هزینـه مـی    
بودجـه  . ده باشندتفکیکی بین سیاست رفاهی و سیاست فرهنگی قایل ش

تواند به آثـار   هنگفت فقط خطر هدر رفتن منابع را در پی ندارد، بلکه می
تواند به افزایش بـدبینی نسـبت بـه     مثالً می. منفی فرهنگی نیز منجر شود

  .هاي فرهنگی منجر شود ها و مدعیان ارزش ارزش
هــاي فرهنگــی آن باشــد کــه  شــاید یــک وجــه مهــم در سیاســت 



  249     هاي فرهنگی اجراي سیاست: فصل چهارم

هاي  در عرصه فرهنگ معموالً کارهاي بزرگ و حرکت گذاران واقعیتأثیر
اصیل و وسیعی را بدون صرف هزینه زیـادي بـه عرصـه عمـل و اجـرا      

گاه یک کتاب ساده که یک نویسنده فقیر نوشته است عامـل  . اند درآورده
هـاي   در مقابـل، امـا، حرکـت   . اي بـوده اسـت   حرکت فرهنگی گسـترده 

آید گـاه   ي بزرگ به اجرا در میها تشریفاتی و رسمی که با صرف بودجه
از نظر مـا ایـن   . گذارند هیچ اثري در عرصه فرهنگ از خود به جاي نمی

اندرکاران امور فرهنگی، اعم از  یک گفتمان غلط است که برخی از دست
ــراي     ــراي اج ــه ب ــود بودج ــاً از کمب ــی، دایم بخــش خصوصــی و دولت

تـر از   پیچیدهسیاست فرهنگی بسیار . هاي فرهنگی شکایت دارند سیاست
. آن است که با تزریق بودجه مشکالت آن حل شـده و بـه اجـرا درآیـد    

هاي  ترین سیاست توانند حتی ساده اي نمی کارمندان غیر خبره و غیر حرفه
در واقـع در  . هاي هنگفت بـه اجـرا درآورنـد    فرهنگی را با صرف بودجه

وي زدگـی اسـت کـه از سـ     ترین حالت، این، خود نوعی عوام خوشبینانه
هـاي   ها، هرچند در حوزه این افراد و گروه. شود نخبگان فرهنگی ابراز می
گـذاري   نخبـه باشـند امـا در حـوزه سیاسـت     ... تخصصی، هنري، ادبی و

زدگـی   چنین اظهار نظرهایی از سـوي آنـان چیـزي جـز عـوام      ،فرهنگی
  .نیست

  )فقدان اجرا پژوهشی(عدم مطالعه اجرا 
اي بسیار پیچیده است که مطالعه  ولههاي فرهنگی خود مق اجراي سیاست

هـاي   از جملـه غفلـت  «. نمایـد  و فهم این پیچیدگی را بسیار ضروري می
گذاري عمومی در ایران فقدان مطالعات اجرا پژوهشی  بزرگ در سیاست

به این نکته مهم توجه نشده است که اجراي یک سیاست و مقوله . است
این تصور ساده هنـوز  . اجرا خود یک موضوع مستقل براي مطالعه است
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وجود دارد که به مجرد اتخـاذ یـا تـدوین یـک سیاسـت، ایـن سیاسـت        
آید غافل  هاي اداري مربوط به اجرا در می خودي خود و توسط دستگاه به

از آنکه تازه شروع کار است و اجراي یک سیاست به انـدازه تـدوین آن   
اجـرا و   بـه همـین سـان، بـه متـدولوژي     ... سیاست نیازمند مطالعه است

هاي  ها و گوناگونی اجرا درحوزه ها و اقتضائات اجراي سیاست ضرورت
اقتضـائات اجـراي   ). 1389اشـتریان،  ( .»مختلف نیز توجهی نشده اسـت 

هایی چـون سیاسـت    سیاست فرهنگی خاص این حوزه است و با حوزه
باور عمیق . هاي رفاهی متفاوت است صنعتی، سیاست سالمت یا سیاست

هـا   بیش از دیگـر حـوزه  ... فرهنگی، فرهیختگی مجریان، وهاي  به ارزش
  .هاي فرهنگی ضروري است براي اجراي سیاست

  نیروي انسانی
ایـن  . هاي فرهنگـی اسـت   هاي اجراي سیاست نیروي انسانی یکی از پایه

نیروي انسانی عالوه بر آنکه بایستی به سیاستی که قرار است اجـرا کنـد   
اي الزم نیـز برخـوردار    باور داشته باشد، باید از توان و تخصـص حرفـه  

اي باشـد نـه    کارشناس فرهنگی در واقع باید یـک دانشـور حرفـه   . باشد
شرط دانشوري هم استقالل عمـل، آزادي، تقکـر   . ر ساده اداريیک کارگ

هـاي فرهنگـی مـا از شـوراي      اینکه تا چه حدي دستگاه. و مطالعه است
عالی انقالب فرهنگی گرفته تا مـدیران سـطوح مختلـف فرهنگـی داراي     

در . هـایی باشـند جـاي تأمـل دارد     هـایی و چنـین قابلیـت    چنان فرصت
هـایی برخـوردار نباشـد     ز چنین ویژگـی صورتی که کارشناس فرهنگی ا

هـا و تبلیغـات کـم محتـوا، فرمایشـی و شـعایر        نگـري  موجی از سطحی
تا جـایی کـه   . شود هاي فرهنگی ما حاکم می مسلکی بر کلیه ارکان و نهاد

مثالً شوراي عالی انقالب فرهنگی به جاي پرداختن به معمـاري فرهنـگ   



  251     هاي فرهنگی اجراي سیاست: فصل چهارم

نامـه در خصــوص   نو متغیرهـاي اسـتراتژیک فرهنـگ بــه تصـویب آیـی     
گـذاري فرهنگـی    آنگاه که باالترین رده سیاست. پردازد مراسم مذهبی می

تــر  خـود را بـه چنــین سـطحی بکشـاند تکلیــف کارشناسـان رده پـایین      
  .مشخص است

) و از جمله در سطح شهري(در نظام کارشناسی فرهنگی در کشور 
گیـرد و   نمیدانشمندي شکل ـ   آید که هویت کارشناسی چنین به نظر می

هاي فرهنگـی بـه اجـراي منفعالنـه دسـتورات       یجه، اجراي سیاستدر نت
اجراي مناسب سیاست فرهنگی مستلزم آن است . شود اداري خالصه می

اي، متفکر و فرهیخته باشد که بتواند خود  که مجري، یک کارشناس حرفه
زد با آزادي و استقالل عمل به اصالح سیاست و تدبیر امور فرهنگی بپردا

هاي گونـاگون بـه اتخـاذ تصـمیم      شناسی و تحلیل وضعیت و با موقعیت
اي متغیر  موقعیت، شرایط و اقتضائات در حوزه فرهنگ به اندازه. بپردازد
اي را از پـیش   بسـته  چهـارچوب توان  کننده است که معموالً نمی و تعیین

سیاست فرهنگی همچون سیاست عمرانی نیست کـه  . براي آن ایجاد کرد
  .مقررات نظام مهندسی ساخت و ساز باشد تابع

اي  هـا رابطــه  اجـراي سیاســت «از سـوي دیگـر و در همــین راسـتا    
اي  اي فقـط جنبـه   اي دارد ایـن مهـارت حرفـه    تنگاتنگ با مهارت حرفـه 

فردي، ذاتی و شخصی ندارد بلکه باید در فرایند عمومی شکل گرفتـه و  
در عرصـه عمـومی    اي تجلـی مهـارت حرفـه   ... تر از آن تجلی یابـد  مهم

صـورتی موفـق اجرایـی     تواند سیاست عمومی را به مدیریتی است که می
هرچنـد  (هـاي کارشناسـان و کارکنـان     صورت مهـارت  نماید در غیر این

. شـود  اي گم شده و به فراموشـی سـپرده مـی    در جزایر پراکنده) اي حرفه
دیریت نماییم که طراحی نظام مـ  با توجه به این دالیل است که تأکید می

ــازمان  ــش در س ــاي  دان ــی(ه ــارگیري   ) فرهنگ ــه ک ــت و ب ــراي تقوی ب
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نظـام مـدیریت   . اي کارکنـان ضـرورتی اساسـی اسـت     هاي حرفه مهارت
دانش عالوه بـر همـه محسـناتی کـه دارد و مـا بـه تفصـیل در مقـاالت         

نیـز  ) فرهنگـی (هـاي   ایم در اجراي موفق سیاسـت  دیگري به آن پرداخته
» و کارآمـدي نیـروي انسـانی را افـزایش دهـد      آفرین باشد تواند نقش می

  ).همان(
اي بـراي نیـروي انسـانی شـاغل      هاي حرفه فقدان یا ضعف آموزش

. در فرهنگ یک غفلت بزرگ در حوزه سیاست فرهنگی در ایـران اسـت  
اي کارشناسان بـراي هـر سیاسـت مهـم اجرایـی بایـد        هاي حرفه مهارت

نبایـد  . اي طراحـی شـود   ههاي ویژ اي در قالب آموزش صورت جداگانه به
خـودي   صـورت خودبـه   تصور کرد که به مجرد تدوین یک سیاسـت بـه  

در حوزه شهري امور متنوع و متعـددي  . شود سیاست مورد نظر اجرا می
مـثالً  . هـاي خاصـی بـراي مجریـان نیـاز دارد      وجود دارد که به آمـوزش 

هــایی در حــوزه کودکــان خیابــانی، فرهنــگ ترافیــک،  اجــراي سیاســت
هـاي اوقـات    هـا و برنامـه   اري مراسم مفرح عمومی، اجراي سیاستبرگز

فرهنگـی  ـ   هـاي اجتمـاعی   فراغت و بسـیاري دیگـر از چنـین سیاسـت    
هـاي   یکـی از حـوزه  . اي براي مجریـان اسـت   هاي حرفه نیازمند آموزش

هــاي بــه روز و نــو بــه نــو شــونده در حــوزه   مهــم آموزشــی، آمــوزش
بــراي مــدیران و کارشناســان  گــذاري فرهنگـی  ریــزي و سیاســت برنامـه 
این امر شامل همـه سـطوح سیاسـتی و همـه     . ریزي فرهنگی است برنامه

هاي کلـی نظـام در حـوزه     مثالً اجراي سیاست. شود سطوح مدیریتی می
ــت   ــراي سیاس ــگ، اج ــراي     فرهن ــه و اج ــانون برنام ــی ق ــاي فرهنگ ه

هـاي بخشـی    هـاي گونـاگون و اجـراي سیاسـت     هاي سـازمان  استراتژي
هاسـت و   هاي آموزشی اجراي ایـن سیاسـت   ستلزم تدوین بستههمگی م

صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم      مدیران هریک از این سطوح بایستی بـه 
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انجــام موفــق یــک اقــدام . هــاي آموزشــی را دریافــت دارنــد ایــن بســته
وانگهـی  . هاي اجرایی ممکن نیسـت  سراسري و بزرگ بدون این مهارت

پـذیري   سـازي و جامعـه   ي، اجمـاع ساز ها خود نوعی فرهنگ این آموزش
ســطوح مــدیریتی و کارشناســی بــراي اجــراي یــک سیاســت مشــخص 

 ).، ب1389اشتریان، (باشد  می

  کاري موازي
هـاي   هـاي اجـراي سیاسـت    تکرار اقدامات تبلیغی یکی دیگـر از چـالش  

هاي متنـوع و   سازمان. فرهنگی در ایران و از جمله در امور شهري است
هاي فرهنگی  ریزي و فعالیت گذاري، برنامه سیاستاندرکار  متعددي دست
در تهران دو نهاد بزرگ یعنی معاونت امور اجتمـاعی و  . در ایران هستند

انـد، در عـین    فرهنگی شهرداري، سازمان فرهنگی هنري شهرداري فعـال 
هاي حکومتی که متصدي فعالیت فرهنگی هستند  کلیه سازمان حال تقریباً

طرفـه آنکـه بـه دالیـل     . انـد  ه فعالیـت مشـغول  در سطح شهر تهران نیز ب
گونـاگون و از جملـه بـراي مـتهم نشــدن بـه الییـک بـودن همگـی بــه         

اي و تخصصـی   و امور حرفه اند هاي موازي تبلیغات دینی مشغول فعالیت
شهري از جمله فرهنگ ارتباطات شهري و فرهنگ شـهروندي، فرهنـگ   

این پدیده صـرفاً یـک   . اند ترافیک، و دیگر امور شهري را به حاشیه رانده
ی سیاسی، منازعـه  چهارچوبتواند در  ناهماهنگی مدیریتی نیست بلکه می

گویی انباشـتی از  . قدرت و منافع دیوانساالران حوزه فرهنگ تحلیل شود
هاي خـرد و کـالن    نیروهاي انسانی وجود دارد که در انتظار اشغال پست

هـاي فرهنگـی در    »قامم«. در نهادهاي گوناگون فرهنگی حکومتی هستند
هـاي   هـاي صـالحیت در حـوزه    هایی معموالً فاقد حـداقل  چنین دستگاه

ریــزي گرفتــه تــا  گـذاري و برنامــه  پــردازي، سیاســت فرهنگـی از نظریــه 
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تـوان انکـار کـرد کـه افـراد       نمـی . باشند هاي تخصصی مربوطه می حوزه
فرهیخته بسیاري در حوزه فرهنگ شهري و کشوري فعالیـت دارنـد امـا    

زدگـی و   باید به این واقعیت نیز اقرار کرد که سرگشتگی فکري، سیاست
و » لفـظ قلـم  «گرایی، ادبیات  طلبی به نام ارزش انتصابات سیاسی، منفعت

مدیریتی سکه نسـبتاً رایجـی   ) و گاه تفاخر(محتوا و تشریفات  معموالً بی
چنین فضایی اسـت کـه   . در فضاي نیروي انسانی مدیریت فرهنگی است

گـذاري و   اقدامات اجرایی مـوازي و تکـرار مکـررات در سیاسـت     ریشه
از » اداره«زدایی و جداسازي تدریجی  سیاست. ریزي فرهنگی است برنامه

تواند گـامی در راسـتاي پـاالیش فضـاي مـدیریتی نیـروي        می» سیاست«
ایـن مسـئله از آن رو اهمیـت بیشـتري     . انسانی شاغل در فرهنـگ باشـد  

هـاي   ي فرهنگـی در ایـران زیـر سـایه اخـتالف     گـذار  یابد که سیاست می
هاي سیاسی است و هر از گاهی موضـوعات فرهنگـی    جناحی و گرایش

هـاي   هـا و جنـاح   گروه. شود هاي جناحی می محملی براي تصفیه حساب
هـاي   سیاسی معموالً آوار مسایل و مشکالت فرهنگـی را بـر سـر جنـاح    

اختالفات سیاسـی در   شاید بتوان گفت که اساساً. کنند رقیب تخریب می
هاي حکومتی اختالفات فرهنگی است؛ یـا حـداقل    ایران و در بین جناح

هـا و   هاي فرهنگی متفاوت گروه تجربه. بخش مهمی از آن فرهنگی است
هـاي گونـاگون تـاریخی، فکـري و      افراد، سالیق متفاوت آنان، سرچشمه

آورده است  هاي ذهنی متفاوتی را براي آنان پدید ایدئولوژیک آنان جهان
  .که سرمنشأ اختالفات سیاسی و سوء تفاهمات بزرگ تاریخی شده است

  المللی فرهنگی ارتباطات بین
هاي فرهنگی با استفاده از استانداردهاي علمی و به کمک  اجراي سیاست

هاي انجام گرفته در سطح جهانی نیازمنـد تـوجهی جـدي     سازي شاخص
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ر فضـاي تنبـل مـدیریتی    سخن گفـتن از چنـین اسـتانداردهایی د   . است
در حالی کـه ایـن   . شود بالفاصله با تردیدهاي به ظاهر ارزشی مواجه می

هاي مدیریتی به هر حال معیارهایی هستند که از سوي متفکـران   شاخص
شده و معمـوالً از سـوي اکثریتـی قابـل توجـه از      ارائه  )و نه جاسوسان(

اعمـال  . اسـت  مـورد قبـول واقـع شـده    ) و نه سیاستمداران(اندیشمندان 
هاي فرهنگی را  استانداردهاي مدیریتی در حوزه فرهنگی، اجراي سیاست

هـاي مهندسـی، پزشـکی،     در حـوزه . سـازد  با موفقیت بیشتري مواجه می
 ,ISOهـایی چـون    ها و رویـه  ها، مدل کارگیري روش اقتصادي اعمال و به

EFQM, و گـذاري   با موانع کمتري مواجه است تا در حـوزه سیاسـت  ... و
نویسـی   هاي گزارش ها و رویه استانداردها، شاخص. ریزي فرهنگی برنامه

پـس از  ... و) علمی(المللی  هایی چون یونسکو، معیارهاي بین در سازمان
توانند کمک شایان توجهی بـه اجـراي بهینـه     پاالیش انتقادي و بومی می

 .هاي فرهنگی در ایران بنمایند سیاست

  شرایط جهانی مناسب
انـد تـا    اي روزافزون افزایش یافته المللی به گونه هاي بین وستگیامروزه پی

هـاي فرهنگـی    آن را در حـوزه اجـراي سیاسـت    تـأثیر توان  جایی که می
یک سیاست فرهنگی در صـورتی کـه از فضـاي مناسـب     . مشاهده نمود

المللی یا جهانی مناسبی برخوردار باشد و از حمایت اقناعی  اي، بین منطقه
ویـژه در   این امر به. برداري کند امکان موفقیت بیشتري دارد بیشتري بهره

هـاي   مـثالً سیاسـت  . خدمات و محصوالت فرهنگی نمـود بیشـتري دارد  
اي  در صورتی که در فضـاي مناسـب منطقـه   ... حوزه نشر، سینما، تئاتر و

. هـاي چشـمگیري را شـاهد خواهنـد بـود      شوند موفقیتارائه  تدوین و
ــا جهــان   شــناخت و تعامــلرو  ازایــن ــا کشــورهاي منطقــه ی مناســب ب
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  .هاي فرهنگی را در اجراي موفق یاري خواهد داد سیاست
المللی مناسب همچـون یـک فرصـت بـراي      به هرحال شرایط بین«

. هــاي توســعه در برخــی کشــورها عمــل کــرده اســت اجــراي سیاســت
. شناسی براي شناخت نوع سیاست اهمیتی بسزا دارد شناسی و جهان زمان

هاي یک کشور شناسـایی شـده و بـه انـدازه کـافی       ها و ظرفیتاگر نیاز
خوبی شناخته شـوند   ها نیز به مطالعه شده باشند و از سوي دیگر فرصت

هـاي   توانند با تطبیق سریع نیازها و ظرفیت گذاران یک کشور می سیاست
هاي پیش آمده سیاست مناسب را در زمان مناسب اتخـاذ   خود با فرصت

فروپاشی شوروي سابق فرصتی طالیـی بـراي برخـی     .و به اجرا گذارند
ــد     ــه جــذب متخصصــان آن کشــور و خری ــه ب ــد آورد ک کشــورها پدی

سیاســت مهــاجرت . هــاي آن کشــور ویــران شــده بپردازنــد تکنولــوژي
هـاي سیاسـی    گیـري از فرصـت   اي موفق از بهـره  کشورهاي غربی نمونه

اسـت  تحوالت سیاسی اجتمـاعی کشـورها معمـوالً بـا سی    . جهانی است
» پذیرش گزینش مهاجران اعم از نخبگان علمی یا اقتصادي همراه اسـت 

  ).همان(

  عوامل فرهنگی ـ روانی
وجود یک روحیه خاص ایرانی یکی از ادعاهایی اسـت کـه هرچنـد بـه     
ــراي اجــراي    ــارکردي و نســبی ب ــا ارزشــی ک ــات نرســیده اســت ام اثب

هـاي   سـت هاي اجراي سیا ما در کتاب چالش. هاي فرهنگی دارد سیاست
عمومی در ایران از ارزش نسبی ادبیـات فرهنـگ و روحیـه ملـل سـخن      

ارائـه   در اینجـا بـه  . پـردازیم  ایم و در اینجا به تکرار آن مباحث نمی گفته
هـاي   فهرستی از روحیات و رفتارهاي ایرانیـان کـه در اجـراي سیاسـت    

  .پردازیم گذارند میتأثیرفرهنگی 
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ایهـام شـعري وجـود     ه ابهـام و در بین بسیاري از ایرانیان گرایش ب
هرچند اشعار حافظ از مضامین . مندند ایرانیان بسیار به حافظ عالقه. دارد

عالی عرفانی برخوردار است و بیان این مضامین عرفانی استفاده از ایهام 
گویی و رندي این شـاعر بـزرگ از شـاملو تـا      نماید اما ایهام را مجاز می

واداشـته اسـت و هریـک بـه طریقـی      شهید مطهري را به ستایش از وي 
هایی به ایهام  مندي چنین عالقه. اند حافظ را تعبیر و تأویل و تفسیر نموده

گذاري فرهنگی نیز تجلـی   ویژه در سیاست گذاري و به و شعر در سیاست
ایـن  . هـا شـده اسـت    گـذاري  هـا سـکه رایـج سیاسـت     گویی یافته و کلی

سیاسـت  . هاسـت  اي سیاسـت ها نقطه عزیمت ابهام و عدم اجر گویی کلی
گاه اجرا نخواهد  مبهم، گنگ، کلی، پر از ایهام و قابل تأویل و تفسیر هیچ

  !!شد
هاي عمومی ما ایرانیـان اسـت کـه     بی نظمی وجه دیگري از ویژگی

هـاي فرهنگـی نیـازي بـه واگـویی نـدارد و        آن در اجراي سیاسـت  تأثیر
  .هرگونه تحلیلی از سنخ توضیح واضحات خواهد بود

ـ هاي روانـی پنهـان بـا مـدیر و ر     ا در همان کتاب از مخالفتم یس ئ
در حـوزه فرهنگـی فضـا متفـاوت اسـت و کارمنـدان و       . ایـم  اشاره کرده

هـاي فرهنگـی عقیـدتی بـه در اجـراي       کارشناسان معموالً از بـیم اتهـام  
گیرنـد و   ها چند و چون نکرده و از فضـاي انتقـادي فاصـله مـی     سیاست

  .کند ادگیري از اجرا را سلب میهمین نکته خود فرصت ی
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  1گذاري نظارت و کنترل در سیاست: ضمیمه
ویلیام دان در یک فصل مجزا در کتـاب خـویش بـه بررسـی نظـارت و      

وي چهـار  . پـردازد  سازي مـی  هدایت در تحلیل سیاسی و فرایند سیاست
هـاي   یعنـی حسابرسـی سیسـتم    ،رهیافت مطرح در باب کنترل و نظارت

اجتماعی، آزمون اجتماعی، ممیزي اجتماعی و پژوهش و سنتز عملـی را  
را  هـا  هاي مـورد اسـتفاده در رهیافـت    کاربرد روش ةمطرح نموده و نحو
  .کند توصیف و تشریح می

تحلیلی است کـه بـه    ـ از نظر وي کنترل و نظارت فرایندي سیاسی
هاي  لل و پیامدهاي سیاستعاطالعات در خصوص  ۀمنظور تولید و تهی

بدین ترتیب از آنجـایی کـه کنتـرل و    . دگیر عمومی مورد استفاده قرار می
دهد تا به تشریح روابط بین عملیات  گر این امکان را می نظارت به تحلیل

کنترل و نظارت نوعی بازبینی و . ها بپردازد اي و نتایج آن ـ برنامه سیاستی
گذاري اسـت و در عـین حـال     داف و فرایندهاي سیاستمرور کلیت اه

چنـان کـه نظـر     تالشی است براي حصول اطمینان از اینکه آیـا امـور آن  
  رود یا خیر؟ گذار بوده پیش می سیاست

در . ها انجام داد توان در حین اجراي سیاست کنترل و نظارت را می
                                                             

  . این بخش خالصه و برداشتی آزاد از فصل هفتم و هشتم کتاب ویلیام دان است. 1
Dunn, William, Public policy Analysis: An Introduction, Prentice Hall, 1981 
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و نیـز  ) تیهـاي سیاسـ   بینـی  پـیش (هاي پیشـینی   چنین صورتی با ارزیابی
ها  ات اجتماعی پس از اجراي سیاستتأثیرهاي پسینی و ارزیابی  ارزیابی

  .متفاوت است
کنترل و نظارت نقش متدولوژیکی بسیار مهمی در تحلیـل سیاسـتی   

هنگامی که اطالعات راجع به اقـدامات سیاسـتی از طریـق    . کند بازي می
شـوند، مـا     ل میکنترل و نظارت به اطالعاتی در مورد نتایج سیاستی تبدی

هایی از  هاي مسئله، سیستم وضعیت. کنیم هاي مسئله را تجربه می وضعیت
انـد کـه متعاقبـاً توسـط فراینـد ساختارسـازي و        هاي به هم وابسته مسئله
مهـم   ۀمسـئل . شـوند  تبدیل می یتسیاس ۀبندي مسئله به یک مسئل صورت

طریق ارزیـابی  از  نیزتی سدیگر این است که اطالعات در مورد نتایج سیا
  .گردند به اطالعاتی در مورد اجراي سیاستی تبدیل می

کنترل و نظارت حداقل چهار کارکرد مهم را در تحلیل سیاستی ایفا 
  .، حسابرسی، ممیزي و تطبیق)تبیین(توضیح : کند که عبارتند از می

در این فرایند اساساً اقدامات جاري با قواعـد، مقـررات،    :تطبیق .1
  .شوند هاي اعالمی انطباق داده می استقوانین و سی

ممیزي نوعی وارسی است که هدف آن ایـن اسـت کـه     :ممیزي .2
بررسی شـود آیـا منـافع و خـدمات در نظـر گرفتـه شـده بـراي برخـی          

ها،  ها، شهرداري مانند افراد، خانواده(هاي هدف  نفع و گروه هاي ذي طرف
ها قرار گرفته اسـت   س آنواقعاً تحقق یافته و در دستر) ها و مناطق استان

  یا خیر؟
حسابرسی تغییرات اجتماعی و سیاسـی کـه در پـی     :حسابرسی .3

کارکرد مهمی است  ،هاي عمومی ایجاد شده است گذاري اجراي سیاست
  .رسد که از طریق حسابرسی به انجام می

کنتــرل و نظــارت همچنــین منجــر بــه ارائــه  ):توضــیح(تبیــین  .4
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توضـیح چرایـی اخـتالف نتـایج و پیامـدهاي      شود کـه بـه    اطالعاتی می
بـه عنـوان مثـال،    . پردازنـد  هـا مـی   هاي عمـومی و برنامـه   گذاري سیاست

تجربیات اجتماعی در زمینه عـدالت جنـایی، آمـوزش و پـروش و رفـاه      
هایی بهتـر   ها و برنامه کنند تا دریابیم چه سیاست اجتماعی به ما کمک می

  چرا؟کنند و  کنند، چگونه عمل می عمل می
نقش . شود اي فراهم می این کارکردها از طریق گزارشات منظم دوره
هـایی   ریزي چنین گـزارش  اراده سیاسی و مقامات دولتی یا شهري در پی

هـاي دولتـی و    در ایاالت متحده در سطح فدرالی، آژانـس . اساسی است
هـاي   هـا و پـروژه   ها به تولید و ارائه گزارشاتی در مورد برنامـه  شهرداري

صوصی در مورد مسائل آموزشی، بهداشتی، رفاهی، کارگري، اشتغال، بخ
. پردازنـد  هـا مـی   جرائم، آنرژي، آلودگی، سیاست خارجی و سایر زمینـه 

ها نیز آرشیوهاي اطالعاتی متعـددي   مراکز پژوهشی، مؤسسات و دانشگاه
اي در  ة اطالعـات وسـیع و گسـترده   را در اختیار دارند کـه دربـر گیرنـد   

باشـند کـه بـه شـکل      می صاديتنوع سیاسی، اجتماعی و اقموضوعات مت
هـاي مکتـوبی    ها، مقـاالت و گـزارش   نگاري مخازن وسیعی از کتب، تک

اي در سراسر کشور تهیـه   هستند که توسط پژوهشگران کاربردي ورزیده
بیشتر این اطالعات را امـروزه از طریـق چنـد سیسـتم     . اند و فراهم شده

ماننـد اسـناد علـوم سیاسـی     (شده مشخص  بازیابی اطالعات کامپیوتري
رسـانی فنـی و چنـدین مؤسسـه      ــ خـدمات ملـی اطـالع     ایاالت متحده

تـوان بـه    می) ها اشاره شد رسانی و خدمات مرجع که در باال به آن اطالع
هـاي مـورد نظـر را     هنگامی که اطالعات و سایر انـواع داده . دست آورد

توان از طریق  و نظارت را می نتوان از منابع موجود به دست آورد، کنترل
ها، مصاحبه، مشاهده میدانی و استفاده  هایی مانند پرسشنامه ترکیب روش

  .از بایگانی مؤسسات به انجام رساند
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  اقسام اقدامات سیاستی
ــتند   ــده هس ــتی داراي دو هــدف عم ــدامات سیاس ــوالً اق ــیم و : معم تنظ

  .تخصیص
یـافتن از مطابقـت    هایی هستند که براي اطمینان اقدامات تنظیمی آن

ها با اسـتانداردها و یـا فراینـدهاي بخصوصـی طراحـی و اجـرا        سیاست
 »آژانس حفاظت محیطی«به عنوان مثال، اقداماتی نظیر اقدامات . شوند می

هـاي   یا اقداماتی که توسـط سـازمان  . »اداره هوانوردي فدرال«یا اقدامات 
توان در  کنند را نیز می المللی که عمالً نقش استانداردسازي را ایفا می بین

در مقابـل، اقـدامات تخصیصـی    . شمار اقدامات تنظیمی به حسـاب آورد 
هـایی در زمینـه مسـائل     هایی هستند که مستلزم ایجاد نتایج و خروجی آن

اقـدامات تنظیمـی و   . باشـند  مالی و پولی، زمانی، پرسنل و تجهیزاتی مـی 
  .توزیعی باشندتخصیصی ممکن است داراي نتایجی توزیعی و یا باز 

هـا   توان به ورودي بندي دیگر، اقدامات سیاستی را می در یک تقسیم
هـاي   ورودي. بندي نمود سیاستی و فرایندهاي سیاستی تقسیم) هاي داده(

) مانند زمان، پول، پرسنل، تجهیـزات و امکانـات  (سیاستی منابعی هستند 
مورد استفاده قرار ات مورد نظر تأثیرها و  که براي ایجاد و تولید خروجی

ــال. گیرنــد مــی هــاي سیاســتی  هــا در مــورد ورودي یکــی از بهتــرین مث
ریزي بودجه است که دربر گیرنـده یـک محاسـبه سیسـتماتیک از      برنامه

هـا   منابع تخصیص داده شده براي اقدامات و وظـایف مطـرح در برنامـه   
هاي  گیري ها و جهت در مقابل، فرایندهاي سیاستی شامل فعالیت. باشد می

هـاي سیاسـتی    اداري، سازمانی و سیاسی است که بر روند تبدیل ورودي
نکتـه مهـم   . گذار هستندتأثیرات سیاستی تأثیرهاي سیاستی و  به خروجی

ها و فرایندها تمایز قایل شویم و  سو بین ورودي اینست که بتوانیم از یک
  .ات را دریابیمتأثیرها و  از سوي دیگر تفاوت بین خروجی
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  ا و متغیرهاه شاخص
یابی به نتایج سیاستی بـه   موفقیت ما در تحلیل و تفسیر اطالعات و دست

هـاي قابـل اعتمـاد و معتبـر      کارگیري مقیـاس  هاي ما در ارائه و به قابلیت
هــا، مشـخص نمــودن   هــا بـراي ارائــه مقیـاس   یکـی از راه . بسـتگی دارد 

  .باشد کنترل و کنترل و نظارت میمتغیرهاي 
گیري  نه تنها فرایندهاي الزم براي شناخت و اندازهتعاریف عملیاتی 

کنند تا به تعیـین و   سازند بلکه به ما کمک می برخی امور را مشخص می
 تـأثیر هاي مربوط بـه ورودي، فراینـد، خروجـی، و     درك برخی شاخص

مـثالً میـزان   (هـا،   هاي مربوط به ورودي شاخص. متغیرها نیز دست یابیم
تعداد معتادان به مواد مخـدر، یـا میـزان دي     متوسط ثبت نام در مدارس،

اي هسـتند کـه    هاي مستقیماً قابل مشـاهده  ویژگی) اکسید سولفور در هوا
هـاي غیرقابـل    هاي قابل مشاهده غیرمستقیم و یا ویژگی جایگزین ویژگی

توانیم رضایت شغلی، کیفیت زنـدگی و یـا    مثالً ما نمی. شوند میمشاهده 
از آنجایی که رابطه بین متغیرهـا  . مشاهده کنیم رشد اقتصادي را مستقیماً

هـا   ها بسیار پیچیده است، اغلب استفاده از تعدادي از شاخص و شاخص
  .اي مطلوب خواهد داشت براي یک متغیر اقدامی یا نتیجه

  ها در هدایتگري رهیافت
. باشـد  کنترل و نظارت از اهمیتی اساسی در تحلیل سیاستی برخوردار می

هـا و   هـاي متعـددي بـراي کنتـرل و نظـارت خروجـی       راه با وجود این،
طوري که گاهی به طـور کلـی تشـخیص     ات سیاستی وجود دارند بهتأثیر

. شـود  هاي اجتماعی بـا دشـواري مواجـه مـی     کنترل و نظارت از ویژگی
: کنــد بــه چنــدین رهیافــت تقســیم مــی ویلیــام دان کنتــرل و نظــارت را

جتمـاعی، ممیـزي اجتمـاعی و    هاي اجتماعی، آزمون ا حسابرسی سیستم
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نظر دو ویژگی عمده نیـز   ها را از نقطه این رهیافت. سنتز پژوهش و عمل
  :توان مقایسه نمود می

ها  هاي کنترل و نظارت از لحاظ راه رهیافت :از نظر اقسام کنترل. 1
هاي اعمال کنترل متغیرها در اقدامات سیاستی، با یکدیگر تفاوت  و روش
) یعنـی رهیافـت آزمـون اجتمـاعی    (ها  یکی از رهیافتفقط . کنند پیدا می

هـاي سیاسـتی و فراینـدهاي     دربرگیرنده اعمال کنترل مستقیم بر ورودي
گیري میزان وابستگی  سه رهیافت دیگر، از طریق اندازه. باشد سیاستی می

در مقایسه با فاکتورهاي متعـددي  (متغیرهاي مشاهده شده در باب نتایج، 
هـا و   بـه کنتـرل ورودي  ) با اقدامات سیاستی ندارنـد که ارتباط مستقیمی 

  .پردازند فرایندها می
هـاي کنتـرل و نظـارت بـر      رهیافـت  :از نظر اطالعات مورد نیاز. 2

. هـا، بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد      مبناي اطالعات مورد نیاز هر کدام از آن
مانند رهیافت آزمون اجتمـاعی و رهیافـت ممیـزي    (ها  برخی از رهیافت

در حـالی   ؛باشند آوري اطالعات تازه و جدید می مستلزم جمع) یاجتماع
بـر اطالعـات قابـل دسترسـی      پژوهش و عمل منحصراً که رهیافت سنتز
  .مبتنی هستند

هـاي   هـاي چهارگانـه داراي برخـی ویژگـی     هرکدام از این رهیافت
ها  اولین ویژگی مشترك این رهیافت. هاي دیگر هستند مشترك با رهیافت

هـا بـا کنتـرل و کنتـرل و نظـارت نتـایج مـرتبط بـا          همـه آن اینست که 
  .کنند گذاري، ارتباط پیدا می سیاست

 هدف«ها  ها این است که همه آن دومین ویژگی مشترك این رهیافت
این امـر بـدین معنـی اسـت کـه نتـایج سیاسـتی از لحـاظ          ؛1»محوراندـ 

گیرند زیرا این  کنترل و نظارت قرار می کنترل و یابی به هدف مورد دست
                                                             
1. Goal - focused 
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تواننـد بـه افـزایش میـزان      اعتقاد وجود دارد که این نتـایج سیاسـتی مـی   
سازي یک نیاز، یک ارزش، و یا یـک فرصـت منجـر شـوند؛ بـه       برآورده

هـایی بـراي حـل یـک مشـکل       عبارت دیگر، نتایج سیاستی به عنوان راه
ج سیاسـتی از ایـن لحـاظ    در عین حال، برخی نتـای . سیاستی تلقی شوند

توانند به عدم تأمین  شوند زیرا می مورد کنترل و کنترل و نظارت واقع می
  .یک نیاز، ارزش، و یا فرصت منجر شوند

هـا   هـا اینسـت کـه همـه آن     سومین ویژگی مشـترك ایـن رهیافـت   
هـا درصـدد    هر کدام از این رهیافـت . هستند 1»تغییر) ایجاد(معطوف به «

  :باشند ایجاد یک تغییر از طرق زیر میکنترل و نظارت و 
n ها در طول زمان از طریق تحلیل تغییرات و نتایج حاصل از آن  
n از طریق مقایسه تغییرات در دو یا چند برنامه، پروژه یا منطقه 
n و یا از طریق استفاده از ترکیبی از دو طریق فوق. 

هـاي   مانند رهیافت حسابرسـی سیسـتم  (ها  اگرچه برخی از رهیافت
ها،  در جهت ایجاد تغییراتی در سطوح کالن در جوامع، دولت) اجتماعی

ماننـد  (هاي دیگـري نیـز    اند، رهیافت مناطق و یا اجتماعات متمرکز شده
در ابتدا در جهت ایجاد تغییراتی در ) ممیزي اجتماعی و آزمون اجتماعی

  .گیرند ها قرار می ها و پروژه سطوح خرد در برنامه
هـا امکـان    هـا اینسـت کـه آن    ی مشترك این رهیافتچهارمین ویژگ

به وسـیله سـایرمتغیرها    ات راتأثیرها و  از خروجی 2»بندي مضاعف طبقه«
هـاي   جمله متغیرهایی کـه بـراي کنتـرل و نظـارت و کنتـرل ورودي      من(

فـراهم  ) گیرنـد  سیاستی و فرایندهاي سیاسـتی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     
هـاي آموزشـی سـرانه     هایی نظیر هزینه یبه عنوان مثال، خروج. سازند می

                                                             
1. Change oriented 
2. Cross classification 
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ماننـد  (صـورتی مضـاعف بـا متغیرهـاي ورودي      توان به هر شاگرد را می
گیـري   و متغیرهـاي مـورد نظـر بـراي انـدازه     ) حقوق و دستمزد معلمـان 

ات را تأثیرها و  خروجی. ندي نمودب طبقه) ها کالس ةمانند انداز(فرایندها 
) مانند درآمد متوسط ساکنین اجتماع(ا ه شرط نیز به همراه انواعی از پیش

تـوان بـه    مـی ) مانند تناوب اعتصابات(بینی  هاي غیر قابل پیش و ورودي
  .بندي کرد صورتی مضاعف طبقه

ۀ ها اینسـت کـه همـ    پنجمین و آخرین ویژگی مشترك این رهیافت
هاي ذهنی سنجش اقدامات  ي عینی و هم به مقیاسها ها هم به مقیاس آن

  .شوند تی مربوط میو نتایج سیاس
هاي مشترك، در ردیف تعریف کلـی کنتـرل و    هریک از این ویژگی

گیرند و آن را به عنوان فرایندي از کسب اطالعات مرتبط  نظارت قرار می
گذاري به منظور سنجش میـزان تغییـرات در شـرایط عینـی و      با سیاست

منـدان   هـاي هـدف و بهـره    ذهنی اجتماعی هـدف محـور در بـین گـروه    
  .کنند متنوع، تعریف می) نفع هاي ذي فطر(

شــرایط اجتمــاعی شــامل اقــدامات و نتــایج سیاســتی و نیــز       
که در جریـان  ـ   بینی هاي سیاستی و رویدادهاي غیر قابل پیش شرط پیش

ـ   گـذار هسـتند  تأثیرها، بر روي اقدامات و نتایج سیاستی  اجراي سیاست
یـا  ) ات مرحلـه اول تـأثیر (ات سیاستی ممکن است فوري تأثیر. باشند می

ات ثـانوي  تـأثیر ایـن  . باشـند ) ات مرحله دوم، سوم یا چندمتأثیر(ثانوي 
و یـا   »عوارض جانبی«هنگامی است که اقدامات سیاستی منجر به ایجاد 

  .ها، شوند اتی سرریزي فراتر از آثار مورد نظر آنتأثیر
ات سـرریزي ممکـن اسـت بـه تقویـت و      تـأثیر عوارض جـانبی و  

هـا و یـا بـه     هـا و فرصـت   بـرآورده شـدن نیازهـا، ارزش   گسترش میزان 
  .ها منجر شوند جلوگیري از تحقق آن
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  هاي اجتماعی رهیافت حسابرسی سیستم
هـاي کنتـرل و نظـارت در     اینک با دارا بودن چهارچوبی کلی از رهیافت

تـوانیم بـه مقایسـه و مقابلـه ایـن چهـار رهیافـت کنتـرل و          ذهنمان، می
ــردازی ــرل و نظــارت بپ ــک  حسابرســی سیســتم. مکنت هــاي اجتمــاعی ی

دهـد   گران اجـازه مـی   هاست که به تحلیل اي از روش رهیافت و مجموعه
تا بتواننـد بـه کنتـرل و کنتـرل و نظـارت تغییراتـی در شـرایط ذهنـی و         

حسابرســی «اصــطالح . عینــی اجتمــاعی در طــول زمــان، اقــدام نماینــد
یون ملــی کمیسـ «از مـتن گزارشــی کـه توسـط     »هـاي اجتمـاعی   سیسـتم 

ایـن کمیسـیون در سـال    ( »تکنولوژي، اتوماسـیون و پیشـرفت اقتصـادي   
بــه منظــور بررســی پیامــدهاي اجتمــاعی توســعه تکنولــوژیکی و  1964

گـزارش  . ارائـه شـد، گرفتـه شـده اسـت     ) رشد اقتصـادي تشـکیل شـد   
سیســتم «کــرد کــه دولــت فــدرال یــک  کمیســیون مــذکور توصــیه مــی

تـا بتوانـد بـه عنـوان یـک همکـار و       را ایجاد کند  »حسابرسی اجتماعی
چنـدین سـال   . همتا براي سازمان حسابرسی اقتصادي ملی، عمـل نمایـد  

بـراي   »آکـادمی هنرهـا و علـوم آمریکـا    «اي که توسـط   قبل از آن، پروژه
اداره فضانوردي و هوانوردي ملـی انجـام گرفتـه بـود، تـأثیرات مرحلـه       

از نتـایج ایـن پـروژه،    یکی . اي فضایی را کشف نموده بوده دومی برنامه
هایی براي کنترل و نظارت رونـدهاي اجتمـاعی، سیاسـی     گسترش روش

تحـت   1966و اقتصادي بود که منجر به انتشـار کتـاب مهمـی در سـال     
هـایی بـه    اگرچه ایـن چنـین تـالش   . شد »هاي اجتماعی شاخص«عنوان 

هـاي   هاي اجتماعی همگـی طـی سـال    منظور گسترش حسابرسی سیستم
هـا در واقـع نمایـانگر ادامـه      یالدي رخ دادند، اما این تالشم 1960دهه 

بـا حمایــت کمیتـه تحقیــق رئــیس    1933کارهـایی بودنــد کـه در ســال   
  .جمهور در مورد روندهاي اجتماعی، آغاز شده بودند
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شـناس معـروف ویلیـام     این کمیته با راهنمـایی و مـدیریت جامعـه   
 »اخیـر اجتمـاعی  روندهاي «اگبورن یک گزارش دو جلدي تحت عنوان 

هاي بعد و در طی رکود بزرگ اقتصادي، این  منتشر نمود و سپس در سال
  .ها همگی رها شدند تالش

 1960هـاي دهـه    هاي اجتماعی طی سال کار بر روي حسابرسی سیستم
تـرین دسـتاوردهاي    برخی از عمـده . میالدي همچنان ادامه پیدا کرد 1970و 

مند به شـناخت و بررسـی    اجتماعی عالقهاین دوران توسط دانشمندان علوم 
  .هاي عینی و ذهنی تغییر اجتماعی به دست آمد شاخص

ــده  ــاعی، عم ــی در حسابرســی   شــاخص اجتم ــرین عنصــر تحلیل ت
اگرچه تعـاریف متعـددي از ایـن    . شود هاي اجتماعی محسوب می تحلیل

هـاي   اند، اما مفیدترین تعریف مطـرح شـده، شـاخص    اصطالح ارائه شده
آماري که تغییرات و شرایط اجتمـاعی را  «: داند از را عبارت میاجتماعی 

منظـور   ».نماید گیري می هایی از جمعیت، اندازه در طول زمان براي بخش
اجتمـاعی و  (هـاي بیرونـی    ما از شرایط اجتماعی، هـم اشـاره بـه زمینـه    

زندگی انسان ) ذهنی و ادراکی(هاي درونی  و هم اشاره به زمینه) فیزیکی
هـاي   گونه که گفته شد شاخص همان. باشد جامعه بخصوص، میدر یک 

ها به ما  توانند عینی و هم ذهنی باشند؛ زیرا این شاخص اجتماعی هم می
و نیـز شـرایط   ) ماننـد شهرنشـینی  (کنند تا بتوانیم شرایط عینی  کمک می

را کنترل و کنتـرل و نظـارت   ) مانند رضایت از خدمات شهرداري(ذهنی 
هاي اجتمـاعی هـم بـراي کنتـرل و نظـارت       این، شاخص عالوه بر. کنیم

تواننـد مـورد اسـتفاده واقـع      تغییرات در سطوح ملی، ایالتی و شهري می
هاي  هاي اجتماعی همچنین براي کنترل و نظارت جنبه از شاخص. شوند

هاي بهداشتی،  بخصوصی از تغییرات اجتماعی مانند آلودگی هوا، مراقبت
 .آید استفاده به عمل میو کیفیت زندگی کارگران، 
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 ارائـه  ذیـل هاي اجتماعی در جدول  اي از شاخص فهرستی از نمونه
هاي نمونه، از چندین منبع عمده استخراج شـده   این شاخص. شده است

: توجه داشته باشـید کـه اوالً  . اند شدهبندي  و براساس چندین مقوله دسته
جتمـاعی  ها براي کنتـرل و نظـارت وضـعیت عینـی ا     بسیاري از شاخص

به عنوان مثال، رسیدگی به وضعیت بیمـاران روانـی در    ؛اند طراحی شده
ها به موضوعات و مسائل غیرعینـی   برخی دیگر از شاخص. ها بیمارستان

: ثانیاً. کنند مانند ترس افراد از قدم زدن به تنهایی در شب، ارتباط پیدا می
هایی  ه با بخششوند و همرا ها در قالب واحد زمانی بیان می اکثر شاخص

شوند؛ به عنـوان مثـال افـرادي کـه از      بندي مضاعف می از جمعیت طبقه
تا  1965روي در شب به تنهایی هراس دارند، در یک دسته زمانی از  پیاده

گیرند و همراه با نـژاد، سـنّ، تحصـیالت و درآمـد مـورد       قرار می 1972
در قالـب   هـا  برخـی از شـاخص  : ثالثاً. شوند بندي مضاعف واقع می طبقه

هاي دیگـر   شوند؛ در حالی که شاخص تجربیات و وضعیت فعلی بیان می
به عنوان مثال، شاخص میـزان  . شوند به عنوان اهدافی در آینده اظهار می

ۀ پرداخت حقوق مرخصی کارگران کارخانجات، گاهی در متوسط سالیان
بیـان  ) یعنـی دو هفتـه در سـال   ( 1967ها و معیارهاي سـال   قالب ارزش

یعنی ( 1979تا  1976هاي بین  شوند و گاهی در قالب آینده یعنی سال می
ات تأثیرها و  ها به خروجی بسیاري از شاخص: رابعاً). چهار هفته در سال

به عنوان مثال، نسبت مشـارکت  . کنند هاي عمومی ارتباط پیدا می سیاست
 توانـد بـه عنـوان    ساله در کارخانجات می 64تا  35نیروي کارگري زنان 

بـراي  (هاي اشتغال برابـر   هاي ایجاد فرصت ات سیاستتأثیرشاخصی از 
هـاي آلـودگی هـوا     تلقی شود؛ در حـالی کـه از شـاخص   ) زنان و مردان

هاي اجرا شده توسـط   برنامه تأثیرتوان براي کنترل و کنترل و نظارت  می
تـوان   به طور خالصه می. استفاده نمود »آژانس حفاظت از محیط زیست«
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باشـند،   گذاري مرتبط مـی  هاي اجتماعی با سیاست کثر شاخصگفت که ا
صورتی مضـاعف بـا    هدف محورند، معطوف به ایجاد تغییرات هستند، به

کننده شـرایط   شوند و سرانجام اینکه بیان بندي می هاي دیگر طبقه شاخص
  .عینی و ذهنی اجتماعی هستند

  هاي اجتماعی نمونه برخی از شاخص

 شاخص مقوله

 )1(هاي روانی هستند  تعداد افرادي که در بیمارستان بیماريسالمتی و 

 سالمت عمومی
تعداد افرادي که از قدم زدن به تنهایی درشب هراس 

 )2(دارند 

 آموزش
و باالتر که از دبیرستان  ساله  25تعداد افراد 

 )3(شوند  می  التحصیل فارغ 
 )1(نسبت میزان مشارکت زنان در نیروي کار  اشتغال
 )1(درصدي از جمعیت که زیر خط فقر هستند   درآمد
 )2(کنند  هایی که در منازل زیراستاندارد زندگی می خانواده مسکن

هاي سالیانه در  میزان متوسط پرداختی براي مرخصی  سرگرمی و تفریح
  )1(کارخانجات 

 )2(بینی شده آن  میزان فعلی جمعیت و میزان پیش جمعیت
 )3(مدیریت امور عمومی کیفیت  سیاست و حکومت

هاي  گیري ها و جهت ارزش
 اجتماعی

 )4(میزان رضایت از زندگی و از خود بیگانگی 

 )1(ها  ۀ پدري آنتغییر شغلی افراد نسبت به حرف تحرك اجتماعی
 )5(شاخص آلودگی هوا  محیط فیزیکی

 )6(میزان اکتشافات علمی  علوم و تکنولوژي
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ترل معموالً نیاز به ها به منظور کنترل و نظارت وکن در استفاده از شاخص

هـایی دربـاره دالیـل و لـزوم ایجـاد تغییـر در شـاخص         فـرض  تهیه پیش
  .شود اجتماعی احساس می
هاي اجتماعی، مزایاي زیادي دربر دارد که در اینجـا   کاربرد شاخص
  :پردازیم ها می به بیان برخی از آن

هـاي   هایی که به منظور ایجاد و گسترش شـاخص  اول اینکه، تالش
توانند ما  گیرند، می براي کنترل و نظارت نتایج سیاسی صورت می مناسبی

ها  هایی نمایند که اطالعاتی ناکافی در مورد آن را متوجه قلمروها و مقوله
هاي اجتماعی اطالعات قابل  دوم اینکه، هنگامی که شاخص. وجود دارند

ند، آور هاي هدف فراهم می ها بر گروه ات سیاستتأثیراعتمادي را درباره 
هـا تعـدیالتی    ها و برنامـه  ان در سیاستآید تا بتو این امکان به وجود می

دهد که  هاي اجتماعی همچنین اطالعاتی را ارائه می شاخص. ایجاد نمود
هـاي   توانند ما را در ساختارسـازي مسـائل سیاسـتی و تعـدیل گزینـه      می

  .سیاستی فعلی یاري نمایند
هـاي متنـوعی    یتهـاي اجتمـاعی همچنـین داراي محـدود     شاخص

هـاي   مثالً درصد خـانواده (هاي معینی  اول اینکه انتخاب شاخص: هستند
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هـاي اجتمـاعی بخصوصـی     خـود نشـانگر وجـود ارزش   ) زیر خط فقـر 
هـا و مبـانی    دهنـده دیـدگاه   نشـان  و باشد و ممکن است دربر دارنـده  می

اگر فرض شـود کـه خـود مسـائل     . گر باشد گرایشات سیاسی فرد تحلیل
هم ساختگی و ذهنی هستند، مشکل بتوان ادعا نمود که هرگونه سیاستی 

هـاي کسـانی    شاخص اجتماعی کامالً عاري از بار ارزشی است و ارزش
کننـد، بـر    ها را به منظور کنترل و کنترل و نظارت ارائه و اجرا مـی  که آن

هـاي   دوم اینکـه، شـاخص  . نگذاشـته اسـت   تـأثیر هـا   روي این شاخص
هـاي   گذارانی که با انتخـاب  تقیماً براي سیاستاجتماعی ممکن است مس

هـاي   اکثر شـاخص  ،سوم اینکه. عملی مواجه هستند، قابل استفاده نباشند
اجتماعی بر اطالعات موجود درخصوص شرایط عینی اجتمـاعی مبتنـی   

انـدکی دربـاره     هاي اجتماعی، اطالعـات  شاخص ،چهارم اینکه. باشند می
شوند،  یاستی به نتایج سیاستی تبدیل میهاي س هاي مختلفی که ورودي راه

  .دهند در اختیار ما قرار می

  رهیافت آزمون اجتماعی
صـورتی   آزمون اجتماعی فرایندي است که در آن، اقدامات سیاستی را به

یـابی بـه    صورتی دستکاري نمود که دست توان به منظم و سیستماتیک می
تر به سؤاالتی درخصوص منابع تغییر در نتایج  هاي کم و بیش دقیق پاسخ

رهیافت آزمون اجتماعی به عنوان راهی بـراي  . پذیر شود سیاستی، امکان
هایی براي مشکالت اجتمـاعی در نظـر گرفتـه شـده کـه از       حل راهیافتن 

هـاي بـین انـواع اقـدامات      تفـاوت صـورتی تعمـدي    توان به طریق آن می
هـا، بـه    سیاستی را در یک گروه کوچک و دقیقاً انتخاب شـده از برنامـه  

هـاي آزمـون    هاي کـالن در برنامـه   گذاري حداکثر رساند و قبل از سرمایه
  .ها پرداخت نشده، به ارزیابی در مورد نتایج و پیامدهاي آن
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اینـدهایی مبتنـی   کـارگیري فر  رهیافت آزمون اجتماعی بر اتخاذ و به
هاي آزمایشگاهی کالسـیک در علـوم فیزیکـی مـورد      است که در آزمون
  :این فرایندها عبارتند از .اند استفاده قرار گرفته

 کنترل مستقیم بر اقدامات آزمونی. 1
 ها گروه) یا کنترل( مقایسه. 2
 تعیین تصادفی. 3

ــون  ــانی دوم، آزم ــس از جنــگ جه هــاي اجتمــاعی در  در دوران پ
گذاري عمومی به اجرا درآمدند؛ از جملـه   عات مختلفی از سیاستموضو

هـاي   هاي عمومی، آموزش در مسائل مربوط به بهداشت عمومی، آموزش
جبرانی، رفاه، عـدالت جنـایی، اعتیـاد بـه الکـل و مـواد مخـدر، کنتـرل         

  .ها و مسکن جمعیت، تغذیه، امنیت بزرگراه
اسـت؛ یعنـی   » بیرونیاعتبار « ۀنقطه ضعف آزمون اجتماعی در مقول
هـایی   هاي علّی در مورد مجموعه جایی که موضوع قابلیت تعمیم استنتاج

هـا بـه اجـرا     هایی کـه آزمـون در مـورد آن    یعنی غیر از مجموعه(بیرونی 
تهدیدات مهمـی کـه علیـه اعتبـار بیرونـی      . شود مطرح می) درآمده است

یداتی کـه در  هاي سیاستی وجود دارند، با تهد ادعاهاي راجع به خروجی
گیرند، شباهت دارند؛ این تهدیـدات عبارتنـد    مقابل اعتبار درونی قرار می

عـالوه بـر ایـن تهدیـدات، تهدیـدات مهـم       . تفسیر، آزمون و انتخاب: از
تـرین   یکی از مهم. دیگري نیز در برابر قابلیت تعمیم ادعاها مطرح هستند

ها  ر تحت آنشرایطی که د. است »ساختگی بودن«این تهدیدات، موضوع 
پذیرد ممکن است شرایطی غیر معمولی باشـند   آزمون اجتماعی انجام می

  .خوبی شرایط موجود در جاهاي دیگر را نشان دهند و یا نتوانند به
هاي اجتماعی غالباً در کنترل و کنتـرل و نظـارت فراینـدهاي     آزمون

شـامل الگوهـاي تعـاملی میـان کارمنـدان و مشـتریان و تغییـر        (سیاستی 
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هــا و  بیشــتر سیاســت. نــاموفق هســتند) هــا هــاي آن رایشــات و ارزشگ
هـاي   چنان پیچیدگی برخوردارند که معموالً آزمـون  هاي مهم از آن برنامه

به عنـوان  . شوند فرایندهاي سیاستی منجر می انگاري در اجتماعی به ساده
هـاي داراي اهـداف وسـیع و     مثال، آزمون اجتماعی براي سنجش برنامـه 

هـاي   هاي با هدف مناسبت و کارآیی چندانی ندارد؛ چنین برنامهگسترده، 
نفع  هاي ذي اي، مستلزم مناقشات و منازعات زیادي فیمابین طرف گسترده

آورنــد کـه ورودهــاي مشــابهی   اي را فــراهم مـی  باشــند و یـا زمینــه  مـی 
درخصـوص پرســنل، منــابع و تجهیــزات در مـورد یــک گــروه، توســط   

بـه  . شـوند  ور دیگري دریافت و تفسـیر مـی  هاي متفاوت دیگري ط گروه
یابی به  هاي کیفی متعددي براي دست همین دلیل و به دالیل دیگر، روش

هـاي   اند تا برخی جنبـه  نفع، به کار رفته هاي ذي هاي ذهنی طرف قضاوت
 ها این روش. فرایندهاي سیاستی را کشف نمایند ةنادیده گرفته شد دیگر

و کاربرد کارنامه و دفترچـه خـاطرات در   ـ که ازجمله مشاهده مشارکتی 
توان بـه عنـوان راهـی بـراي      ـ را می شوند جلسات گروهی را شامل می
  .هاي اجتماعی در نظر گرفت تکمیل و یا جایگزینی آزمون

  رهیافت ممیزي اجتماعی
هـاي اجتمـاعی و    هـاي رهیافـت حسابرسـی سیسـتم     یکی از محدودیت

زي اجتماعی بـه طـور نسـبی از    رهیافت آزمون اجتماعی در رهیافت ممی
هـا،   ممیزي اجتماعی، بـه صـراحت روابـط بـین ورودي    . بین رفته است

کنـد و   ات را کنترل و کنتـرل و نظـارت مـی   تأثیرها و  فرایندها، خروجی
عمـال    هاي سیاستی را از نقطـه  آورد تا ورودي تالش به عمل می اي کـه ا

ها را از منابع  هاي مورد نظر نهایتاً آن اي که افراد و گروه شوند تا نقطه می
هـایی ماننـد    ممیزي اجتماعی که در حوزه. نمایند، ردیابی کند دریافت می
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در مؤسسـه   گرانی ة جوانان، توسط تحلیلذاري دربارگ آموزش و سیاست
راند و مؤسسه ملی آموزش مورد استفاده واقع شده است، بـه مـا کمـک    

هـاي نامناسـب    کند تا دریابیم آیا نتـایج سیاسـتی، پیامـدي از ورودي    می
ند یـا حاصـل فراینـدهایی هسـتند کـه منـابع یـا خـدمات را از         ا سیاستی
  .سازند نفع منحرف می هاي ذي هاي هدف و طرف گروه

ــاوت ــایر    تف ــاعی و س ــزي اجتم ــت ممی ــین رهیاف ــاي اساســی ب ه
آسـانی از طریـق مقایسـه     هاي مربوط به کنتـرل و نظـارت را بـه    رهیافت

هاي اجتماعی و  هاي حسابرسی سیستم رهیافت ممیزي اجتماعی، رهیافت
هـاي   انواع مختلفی از رهیافـت . توانیم مشاهده نمائیم آزمون اجتماعی می

هاي آموزشی در دو بررسـی   اخیر براي کنترل و کنترل و نظارت سیاست
ارزیابی شرکت «و  »هاي آموزشی مساوات در فرصت«مهم تحت عناوین 

در مورد  .اند مورد استفاده قرار گرفته 1»وستینگهاوس از برنامه هداستارت
سـطوح   تـأثیر هاي اجتمـاعی، کارآمـدي    قبلی یعنی در حسابرسی سیستم

یري رابطه بین منـابع ورودي  گ اي از طریق اندازه از منابع مدرسهمختلفی 
گیـري شـده در    و نتـایج انـدازه  ) معلمین، متون درسی، امکانات مدارس(

آموزان، کنتـرل و کنتـرل و نظـارت     قالب سنجش سطوح تحصیلی دانش
  .شدند

  پژوهش و عمل) تلفیق(رهیافت سنتز 
آوري  ی مسـتلزم جمـع  هاي ممیزي اجتمـاعی و آزمـون اجتمـاع    رهیافت

رهیافـت  . اطالعات جدید درخصوص اقدامات و نتـایج سیاسـی بودنـد   
هاي اجتماعی نیز اگرچه عمدتاً بـر اطالعـات موجـود     حسابرسی سیستم

مبتنی است ولی همچنین در آنجـایی کـه اطالعـات مربـوط بـه شـرایط       
                                                             
1. Head Start 
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یابی  غیرعینی اجتماعی کهنه باشند و یا در دسترس نباشند، مستلزم دست
هـا،   در تقابل با هر کدام از ایـن رهیافـت  . به اطالعات جدید خواهد بود

گیـرد کـه بـراي کنتـرل و      پژوهش و عمل قرار می) تلفیق(رهیافت سنتز 
هاي سیسـتمی، مقایسـه و ارزیـابی نتـایج      هایی که با گردآوري هدایتگري
کنند، به کار  عمومی ارتباط پیدا می هاي هاي قبلی در انجام سیاست تالش

اطالعـات در تعــدادي از  ) ترکیـب (ایـن رهیافـت بــراي سـنتز    . رود مـی 
از رفاه اجتماعی، کشـاورزي و آمـوزش گرفتـه تـا     (موضوعات سیاستی 

مورد استفاده قرار گرفتـه  ) خدمات شهري، علوم و سیاست تکنولوژیکی
از این رهیافت همچنین براي ارزیابی کیفیت پژوهش سیاستی بـه  . است

  .ها و نتایج سیاستی استفاده شده استکار رفته در فرایند
دو نوع منبع اولیـه از اطالعـات موجـود مـرتبط بـا رهیافـت سـنتز        

بنـدي   یکی مطالعات موردي درباره فرمـول : پژوهش و عمل وجود دارند
کـه روابـط فیمـابین     گزارشـات پژوهشـی   ،و دیگـري  ؛سیاستی و اجـرا 

هنگـامی کـه    .دهنـد  اقدامات و نتایج سیاستی را مـورد توجـه قـرار مـی    
رهیافت سنتز پژوهش و عمل درخصوص مطالعات موردي به کار گرفته 

شوند، این رهیافت ممکن است بر روش بررسی موردي مبتنی باشـد   می
اي از فرایندهاي مورد استفاده به منظور تعیین و تحلیـل   که خود مجموعه
ها، محسـوب   کننده تنوعات در اتخاذ و اجراي سیاست فاکتورهاي توجیه

گر ابتـدائاً   کاربرد روش بررسی موردي مستلزم اینست که تحلیل. شود می
اي از  را فـراهم نمایـد؛ یعنـی مجموعـه     »طـرح کدگـذاري مـوردي   «یک 

هـاي   هـاي مهـم و کلیـدي ورودي    جنبـه  ةموضـوعاتی را کـه دربردارنـد   
باشـند، در لیسـتی    ات سیاسـتی مـی  تأثیرها و  سیاستی، فرایندها، خروجی

گر درصدد است تا میزان  ک چنین بررسی موردي، تحلیلدر ی. قرار دهد
مشارکت سیاستی و سایر متغیرهاي فرایندي را بر توزیـع خـدمات    تأثیر



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     276

هاي موردي  بررسی. مشخص نماید) که یک متغیر خروجی است(شهري 
هـاي خصوصـی، تـالش     دیگر با تمرکز بر مؤسسات عمـومی و شـرکت  

مـؤثر در اقـدامات موفـق و    اند تا به مشـخص نمـودن فاکتورهـاي     کرده
 .هاي مدیریتی مختلف بپردازند ناموفق در زمینه اجرا و کاربرد روش

هنگامی که سـنتز پـژوهش و عمـل در مـورد گزارشـات پژوهشـی       
موجود به کار گرفته شود، بر مبناي بررسی پژوهشی، سـنتز پژوهشـی و   

سـتفاده  اي از فرایندهاي مورد ا باشد؛ که مجموعه سنتز برآوردي مبتنی می
هاي قبلی در مورد اقدامات سیاستی  براي مقایسه و ارزیابی نتایج پژوهش

تـرین کاربردهـاي روش    برخـی دیگـر از مهـم   . و نتایج سیاستی هسـتند 
شوند که با انتشار و  بررسی پژوهشی منجر به فهم و درك فاکتورهایی می

و  هـا  ریـزي شـده، و خروجـی    ارتباط ابتکارها، تغییرات اجتماعی برنامـه 
روش . باشـند  ها مـرتبط مـی   هاي عمومی و برنامه اريذگ ات سیاستتأثیر

سازد کـه   بررسی پژوهشی انواع مختلفی از اطالعات را ارائه و فراهم می
  :عبارتند از
n هاي تجربی درخصوص منابع گوناگون در نتایج سیاستی تعمیم.  
n اي از اطمینـان پژوهشـگران نسـبت بـه ایـن       هاي خالصه ارزیابی
 .ها تعمیم
n هـا   اي که از این تعمـیم  هاي عملی هاي سیاستی یا راهنمایی گزینه
  .شوند میمنتج 

  



  

  

  :فصل پنجم
  گذاري فرهنگی ارزیابی سیاست

  
  

  
  
  

فصول پیشین نخست به بحث دربارة اصول، ادبیات در این فصل به روال 
گـذاري   هاي ارزیابی پرداختـه و سـپس ارزیـابی را در سیاسـت     و روش

کنیم در بخش پایـانی ایـن مباحـث را در ارتبـاط بـا       فرهنگی بررسی می
  .گذاري فرهنگی شهري پی خواهیم گرفت سیاست

  تعریف ارزیابی
ارزیـابی قبـل از عمـل، حـین      .ارزیابی در سه مفهوم قابل به کارگیري اسـت 

پیش از آنکـه سیاسـتی اجـرا شـود ارزیـابی از      . عمل و بعد از عمل سیاستی
شـود   چند و چون و پیامدهاي احتمالی آن و چگونگی اجراي آن انجـام مـی  

تـوان   در حین اجراي سیاست نیز مـی . بریم که از آن به ارزیابی پیشینی نام می
هایی منظم تهیـه کـرد    اي آن گزارشبه پایش آن پرداخت و از چگونگی اجر
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تا نقاط قوت و ضعف آن را تحلیل و ارزیابی نمود تا بازخوردهایی را بـراي  
توان پایش را در بخش اجرا مورد بررسـی قـرار    می. آوري کرد سیاست جمع

این بازخوردها در اصالح و بـاز تعریـف و تغییـرات احتمـالی سیاسـت      . داد
  .شود نامیده می 1پایشچنین ارزیابی، . تأثیرگذار است

یعنی آنگاه که یک اقدام  ؛اما نوع سوم ارزیابی، ارزیابی پسینی است
سیاستی اجرا شده و خاتمه یافته است و در صدد بررسی نتایج پیامدهاي 

در این فصل با مفهوم سوم ارزیابی سر و کار داریـم هرچنـد   . آن هستیم
مفهـوم بـا یکـدیگر    باید توجه داشت که در موارد قابل توجهی این سـه  

. هاي حاکم بر ارزیابی ها و ارزش ویژه از حیث روش همپوشانی دارند؛ به
بنــابراین ارزیــابی از نظــر مــا عبارتســت از رســیدگی، احصــا و تحلیــل 

گذاري  در ادبیات سیاست. هاي اجرا شده دستاوردها و پیامدهاي سیاست
  :ه استهاي ذیل تعریف شد عمومی به طریق مشابه ارزیابی به گونه

ویـژه ارزیـابی    تالشی است براي فهم و درك اثرات رفتار انسان به«
عنـوان اهـداف    هایی از رفتار که بـه  هاي خاص بر روي جنبه اثرات برنامه

  ».رود این مداخله به شمار می
مشی، بررسی اثربخشـی کلـی از یـک برنامـه ملـی در       ارزیابی خط«
خشی نسبی دو یا چند برنامه گویی به اهداف آن یا ارزشیابی از اثرب پاسخ

  )1381لستر و استوارت، (» .گویی به اهداف متداول است در پاسخ
تعاریف ارزیابی متعدد است اما این تعـدد مـا را از بحـث بیشـتر و     

یکـی از ایـن   . کنـد  نیـاز نمـی   هایی در خصوص ارزیابی بـی  ارائه تفکیک
در . یـل شـدیم  ها تفکیکی بود که بین ارزیابی پیشینی و پسـینی قا  تفکیک

هاي مختلف و ابعاد متفـاوتی از ارزیـابی را    ادامه با تفصیل بیشتري گونه
  .دهیم ارائه می

                                                             
1. Monitoring 
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  ارزیابی توصیفی و ارزیابی ارزشی
تـوان   شناسانه مـی  هاي معرفت در نگاهی ابتدایی و بدون توجه به ظرافت

ارزیـابی  . ارزیابی را به ارزیابی توصیفی و ارزیـابی ارزشـی تقسـیم کـرد    
ایـن ارزیـابی   . پردازد یفی صرفاً به احصاء پیامدهاي یک سیاست میتوص

. شـود  طرفانه و خنثی است اغلب به صورت کمی انجام مـی  که ظاهراً بی
توان تصور کرد که این ارزیابی مبتنی بر یـک دیـدگاه نظـري خـاص      می

هاي گوناگون هر آنچه را  در چنین صورتی بدون توجه به قضاوت. نباشد
در نتیجه مثالً پیامـدهاي یـک   . شود ک سیاست است احصا میکه پیامد ی

توانـد افـزایش عنـاوین منتشـره و      سیاست فرهنگی در حـوزه نشـر مـی   
نگري ناشی از مطالعـه   ها باشد، یا افزایش فرهنگ سطحی شمارگان کتاب

محتوا و یا افزایش شمار ناشران و سود اقتصـادي و   هاي انبوه و بی کتاب
ذکر این نکتـه خـالی از لطـف نیسـت کـه      . سیاست اشتغال ناشی از این
دهد که در عمل هیچ نگاه خنثی و غیـر   شناسی نشان می مطالعات معرفت

و از جملـه از  (اي که از هر چیزي  ارزشی وجود ندارد و توصیفات ساده
یـک نگـاه   ) و ملهـم از (شود مبتنـی بـر    ارائه می) پیامدهاي یک سیاست

کنیم که توصیف کمـی از پیامـدهاي    میرغم این، تأکید  علی. نظري است
ویژه اگـر اهـدافی کمـی     هایی از کارآمدي را دارد، به یک سیاست حداقل

هاي عمومی در نظر گرفته باشیم؛ که در بسـیاري از مـوارد    براي سیاست
  .چنین است

نــوع دیگــري از ارزیــابی، براســاس تصــریح در مبــانی ارزشــی انجــام  
هـاي   سـت بـر اسـاس معیارهـا و ارزش    گیرد و قضاوت دربـاره یـک سیا   می

ارزیـابی بـر اسـاس منظرهـاي گونـاگونی      رو  ازایـن کند؛  خاصی را اعمال می
از یـک منظـر ممکـن اسـت پیامـد و نتیجـه یـک سیاسـت         . شـود  انجام مـی 

. باشـد » بـد «و » نـامطلوب «تلقی شده و از منظـر دیگـر   » خوب«و » مطلوب«
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ري ممکـن اسـت بـراي    یک سیاست در حوزه تأمین اجتمـاعی و بیمـه بیکـا   
بیکاران مطلوب باشد امـا بـراي کارفرمایـان و صـاحبان مشـاغل کوچـک و       

هاي بیمه بیکـاري ممکـن اسـت از جیـب      متوسط نامطلوب باشد؛ زیرا هزینه
یک سیاست فرهنگی در حـوزه گردشـگري بـراي    . کارفرمایان پرداخته شود

لـی بـراي   تواند خوب و مطلـوب تلقـی شـود و    اشتغال و درآمد اقتصادي می
در . کنند نامطلوب تلقی شـود  کسانی که احساس تهدید و ناامنی فرهنگی می

  .گیرد نتیجه یک سیاست واحد با دو ارزیابی متضاد مورد قضاوت قرار می

  ها ارزیابی با توجه به سطوح و نوع سیاست
ها توجـه بـه سـطوح و نـوع      یکی از موضوعات مهم در ارزیابی سیاست

اري عمومی در سطحی کلـی، میـانی و خُـرد    گذ سیاست. هاست سیاست
. هاي خاص خـود را دارنـد   شود که هریک از این سطوح روش انجام می
ها در بازه  هاي کلی اثرات درازمدتی دارند و در نتیجه ارزیابی آن سیاست

همین گستردگی در بازه زمـانی امکـان   . گیرد تري انجام می زمانی گسترده
متغیرهاي جانبی و محاسبه نشده  زیرادهد  هاي کمی را کاهش می ارزیابی
در . کننـد  هاي مورد نظر ما پیـدا مـی   گذاري بیشتري در حوزهتأثیرامکان 

هـاي   هـاي تحلیلـی و روش   هاي کالن رهیافت نتیجه در ارزیابی سیاست
به هر میزان که از سـطح کـالن بـه سـطح     . کیفی کارآمدي بیشتري دارند

هـاي کمـی در    بیشـتري بـراي روش   شویم زمینه میانی و خُرد نزدیک می
هاي  ناگفته نماند که در ارزیابی سیاست. شود ها فراهم می ارزیابی سیاست

هـاي ترکیبـی کمـی     کالن این امکان وجود دارد که با تسامح از شـاخص 
هـاي   اي در ارزیـابی سیاسـت   اندازي کلی و مقایسه استفاده نمود و چشم

  .یا شهرداري به دست آورد  عمومی دولت
. شـگرفی دارد  تـأثیر ها نیز در تعیین چگونگی ارزیـابی   نوع سیاست
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سـادگی   هـاي فرهنگـی بـه    واضح است که ارزیـابی پیامـدهاي سیاسـت   
) »بـیالن «(تـوان تصـور کـرد کـه گـزارش کـار        مـی . پـذیر نیسـت   امکان
ها اندك و  هاي فرهنگی بسیار زیاد باشد اما اثربخشی و کارایی آن فعالیت

هـاي حـوزه سـالمت،     در حالی که ارزیابی سیاست. حتی معکوس باشد
  .پذیر است با شفافیت بیشتري امکان... اشتغال، حمل و نقل و

  هاي ارزیابی نظریه
هاي ارزیـابی هسـتند عمـدتاً همـان      هاي معرفتی که زیربناي نظریه نظریه
در سـطحی  . ایـم  هـا پرداختـه   هایی است که در فصول پیشین به آن نظریه

گـرا آبشـخور معرفتـی     هاي عقالنی، هنجاري، نهادي و نسبی کالن نظریه
هـاي کمـی    نظریه عقالنی مبنایی براي ارزیابی. هاي ارزیابی هستند نظریه

گیري و اجـرا بـه شـکل     ها عمالً در فرایندهاي تصمیم این ارزیابی. ستا
نهادینـه شـدن   . اند نهادینه شده) ریزي در اشکال گوناگون بودجه(بودجه 

هـاي   هاي دولتی راه را براي ارزیابی نظام برنامه و بودجه در دیوانساالري
عا بـر  سان اد بدین. اند و محاسبات مربوطه هموار کرده» روتین«شکلی و 

شـود و   هایی را که بابت یـک سیاسـت پرداخـت مـی     آن است که هزینه
توان از طریـق ابزارهـاي    شود را می هایی که از یک سیاست برده می بهره

هــاي اداري را در  ارزیــابی» رامــش«و » هاولــت«. دیــوانی محاســبه کــرد
ها از پنچ نوع متفاوت ارزیـابی   آن. دهند همین نظریه قرار می چهارچوب

برند که شامل ارزیابی تالش، عملکرد، کفایت عملکرد، کـارایی و   می نام
تـوان   اند که می ها فنون خاصی را پدید آورده این ارزیابی. باشد فرایند می

ریـزي و   ریزي، برنامه نظام طرح: هاي ذیل اشاره کرد از آن جمله به روش
ي هدف ریزي بر مبناي صفر، مدیریت بر مبنا ، بودجه)PPBS(بندي  بودجه

  ).274-276: 1380هاولت و رامش، ... (و
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انـد و   ها هرچند مورد انتقاد ایـن دو نویسـنده واقـع شـده     این روش
ها به زیر سؤال رفته است اما نقش مهمی در نظم و انضـباط   کارآمدي آن
براي ) هرچند نه کامل(توانند مبناي حداقلی  اند و می ها داشته مالی دولت

هاي دولتـی   حجم عظیم فعالیت. ی فراهم نمایندهاي دولت ارزیابی سیاست
هاي هنگفت ضرورت انضباط مـالی و نظـام    و دسترسی دولت به بودجه
هایی که ایـن   توان به صرف ضعف نمی. سازد حسابرسی را دو چندان می

هـایی   فقدان چنین مکانیسـم . ها را انکار کرد ها دارند سودمندي آن روش
جاي انکـار ایـن   ه برو  ازاین. کند ه میهاي سیاسی را افسار گسیخت قدرت
ها  هاي متصدي این اقدامات بایستی نقایص آن ها و انحالل سازمان روش

  .هاي تکمیلی استفاده کرد را جبران کرد و از روش
هـایی   قانونی آن نیز یکـی از نظریـه  ـ   نظریه نهادي با قرائت رسمی

هـاي   رزیـابی تواند به عنـوان مبنـایی بـراي ا    است که در سطحی کلی می
این نظریه، اهـداف مصـرح   . کند رسمی باشد که نظریه عقالنی را تکمیل 

و بـر ایـن اسـاس بـه     . دهد هاي اعالمی را مبنا قرار می قانونی و سیاست
پرسش ارزیاب آن است که آیا بـه اهـداف   . پردازد ها می ارزیابی سیاست

سط مراجـع  هاي اعالمی تو ایم یا نه؟ اگر سیاست مصرح قانونی نایل شده
گـذاري شـده باشـند ترکیـب بـین نگـاه        قانونی به صورت کمی شاخص

  .عقالنی و نگاه نهادي حاصل شده است
ویـژه در سـابقه    اما نگاه کالن دیگري کـه در ادبیـات ارزیـابی و بـه    

گرایانـه   تاریخی عملی ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است نگاه نسـبی 
هاي درگیـر در یـک سیاسـت     گروه این نگاه به گرایش ارزیاب یا. است

هر کسی، گروهی یا گرایشی بنا به نیازها و سالیق و افکـار  . بستگی دارد
هـاي   احـزاب و گـروه  . کنـد  هاي خود یک سیاست را ارزیابی مـی  و ایده

هاي خود یک سیاست را مورد ارزیابی  سیاسی نیز هریک براساس دیدگاه
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هـاي سیاسـی، اجتمـاعی،     رایشارزیابی تابعی از منافع و گ. دهند قرار می
این رویکرد به گـرایش سیاسـی در ارزیـابی نیـز     رو  ازاین. فرهنگی است
الذکر فرصت بیشتري  هاي فوق این گرایش بر خالف نظریه. مشهور است

هـاي مختلـف شـهروندان و مشـارکت      براي لحاظ کردن نظـرات گـروه  
آورد که  می آورد و در عین حال این امکان را به وجود اجتماعی پدید می

هـاي   اي و مستشـاري بـه کمـک افـراد و گـروه      هاي واسطه افراد و گروه
هـا   هاي سیاستی یـاري داده و بـه آن   ها را در ارزیابی اجتماعی آمده و آن

  .هاي فنی ارائه دهند کمک
توانـد بـراي یـک گـروه کـامالً       در چنین رهیافتی یک سیاست مـی 

ایـن رهیافـت   . لقـی شـود  مطلوب و براي گروه دیگر کـامالً نـامطلوب ت  
اما به معناي آن نیست که منویـات رژیـم    ،شود هرچند سیاسی نامیده می

ها مالك ارزیابی قرار گیرد، بلکه بـر   سیاسی یا دولت در ارزیابی سیاست
هـاي مختلـف    عکس ارزیـابی، بخشـی از فراینـد مبـارزه قـدرت گـروه      

  .هاست شود که دولت تنها یکی از آن گروه اجتماعی تلقی می

  ارزیابی براساس وظایف قواي حکومتی
توان براساس وظایف قواي حکومتی یعنـی قـوه    ها را می ارزیابی سیاست

هاي  بندي نظریه بندي نمود و آن را با تقسیم مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم
هـا صـورت    اي از ارزیـابی  در قوه مجریه شمار گسـترده . فوق انطباق داد

عقالنی اسـت؛ هرچنـد در بنیـان از تکـالیف     گیرد که مبتنی بر نظریه  می
هـاي عمـدتاً کمـی در نهادهـا و      ایـن ارزیـابی  . کننـد  قانونی تبعیـت مـی  

هاي اداري متکفل برنامه و بودجـه متمرکزنـد؛ همچـون سـازمان      دستگاه
در عین حال هر دستگاهی به طور جداگانه . ریزي سابق مدیریت و برنامه

  .باشد دارا می اي خود را تشکیالت برنامه و بودجه
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هاي قوه قضائیه به طور کلی معطوف به تخلف از قوانین از  ارزیابی
: گیـرد  این ارزیابی به دو صورت انجام می. باشد حیث تشخیص جرم می

هاي دولتی است که  شکل اول رسیدگی به شکایات از مقامات و سیاست
ر بوده و ت شکل دوم گسترده. شود ویژه در دیوان عدالت اداري انجام می به

از برخی ابعاد محل مناقشه است که در ایران توسط سازمان بازرسی کلی 
این نوع ارزیابی گاه فراتر از رسیدگی به شکایات و . شود کشور انجام می

هاي دولتی، اجرا یا عـدم اجـراي تکـالیف قـانونی و      معطوف به سیاست
. شود اري میهاي اد اي، و حتی گاه کار آمدي یا ناکارآمدي دستگاه برنامه

و تفسیر موسـعی از ارزیـابی در دسـتگاه قضـایی       چنین گرایش گسترده
تواند در رابطه قوا اخالل ایجاد کند و عمالً دخالـت قـوه قضـائیه در     می

  .وظایف قانونی قوه مجریه و مقننه تلقی شود

  ارزیابی سیاست فرهنگی
آنچه در باال در خصوص مبانی و شقوق ارزیابی آمد مبنایی براي بحـث  

دهنــده  از ارزیــابی سیاســت فرهنگــی اســت و بــیش از هــر چیــز نشــان
ــاي سیاســت محــدودیت ــابی   ه ــه ارزی ــرداختن ب ــومی در پ ــذاري عم گ
هـاي   در نگـاهی اولیـه در ارزیـابی سیاسـت    . هاي فرهنگی است سیاست

توان نگاهی عقالنـی را   ت فرهنگی میفرهنگی از حیث کاالها و محصوال
تواند حـداقلی از امکانـات فرهنگـی و     این نگاه عقالنی می. مشاهده کرد
توانـد ارزیـابی مناسـبی از     ها را نشان دهد، اما به هیچ وجه نمی توزیع آن

نگـاه  . ارائه نماید) حتی در حوزه محصوالت و خدمات(کیفیت فرهنگی 
نظریــه عقالنــی و نهــادي بــا همــین  قضــایی و تقنینــی نیــز بــا الهــام از

ارزیابی سیاست فرهنگـی در عمـل بـیش از هـر     . اند ها مواجه محدودیت
عرصـه فرهنگـی سرشـار از     زیـرا گرایانه اسـت   چیز متأثر از نظریه نسبی
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هاي گونـاگون و متنـوعی اسـت کـه عمـالً       هاي ارزشی و سلیقه قضاوت
در حوزه سینما، نشر، . کند امکان وفاق نظري و توافق تحلیلی را سلب می

هـا   هاي اجتماعی، گرایش ها و رفتارهاي فرهنگی، افکار و اندیشه فعالیت
چنان معرکه آرایی وجود دارد که امکان  آن... هاي هنري و و ذوق و سلیقه

  .کند ارزیابی یگانه و منحصر به فرد و قطعی را سلب می
شناسی این  تنها گونه  هاي فرهنگی نه سان براي ارزیابی سیاست بدین
هاي خردگریانـه کمـی و ابعـاد     ها از حیث تکالیف قانونی، جنبه سیاست

بنـدي ایـن    شناسـی و طبقـه   حقوقی و قضایی ضروري است بلکـه گونـه  
بـا  (هاي گوناگون فرهنگی  ها و ارزش ها از حیث سالیق، گرایش سیاست

توانـد   هایی می شناسی گونه  چنین . ضروري است) شناختی نگاهی جامعه
هاي ارزشی یـک طبقـه اجتمـاعی خـاص بـراي       ز به کارگیري قضاوتا

ارزیابی دیگر طبقات اجتماعی جلوگیري نماید و مانع از تزاحم ارزشـی  
توانـد آرامـش    ایـن راه بـرون رفـت مـی    . شود) به مفهوم سالیق خاص(

بـر غیـر   » نخبگـان «اجتماعی را در پی داشته باشـد و از تحمیـل سـلیقه    
اي بـر کـل جامعـه     هـاي فکـري، سـلیقه    اقلیت  شنخبگان یا تحمیل گرای

  .جلوگیري نماید
هــاي گونــاگون در ارزیــابی  تــوان گــرایش در نگــاهی اجمــالی مــی

  :هاي فرهنگی را به شکل زیر احصا کرد سیاست
این ارزیابی معطوف به گرایشـات، عالئـق یـا     :دموکراتیکارزیابی 

جاري رسمی و این اکثریت از طریق م. منافع اکثریت رسمی جامعه است
کنـد و بـا اکثریـت     اي همچون انتخابات نمود عینی پیدا مـی  شناخته شده

اي یا اکثریـت   اکثریت توده. اي یا اکثریت غیر ملموس متفاوت است توده
هـا یـا افـراد     غیر ملموس شفافیت الزم را ندارد و معموالً از سوي گـروه 

ی هنجـاري و  بسته به مبـان . مختلف قابل تفسیر و تأویل و تحریف است



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     286

. ها متفاوت است ها در ارزیابی ها رعایت حقوق اقلیت دموکراسیارزشی 
هـا را بـیش از دیگـران بـه رسـمیت       ها، حقوق اقلیـت  دموکراسیبرخی 
ها صـرفاً معطـوف بـه     ها و معیارهاي ارزیابی سیاست شناسند و مالك می

هـا   نظرات اکثریت نیست بلکه بر عکس معطوف به رعایت حقوق اقلیت
هـا چنـین مالحظـاتی بـراي      دموکراسـی در برخـی دیگـر از   . شود یز مین

  .شود ها کمتر رعایت می اقلیت
ـ    هـاي فکـري   چنین ارزیابی معطوف به اقلیـت  :گرا ارزیابی اقلیت

هـا و معیارهـاي    اسـت و مـالك  ... هاي فشار و هنري، روشنفکران، گروه
شـاید هـیچ   . هاي فرهنگی اسـت  هایی مبناي ارزیابی سیاست چنین گروه

بسته به نوع . هایی نباشد دولتی وجود نداشته باشد که متأثر از چنین گروه
هـاي   تواند متخصصان و روشنفکران یا گـروه  رژیم سیاسی این اقلیت می

  .فشار باشد
ایـن نـوع    :اقتصاديـ   هاي اجتماعی ارزیابی براساس منافع گروه

در اینجـا تأکیـد مـا     .گـرا دارد  ارزیابی مشابهت بسیاري با ارزیابی اقلیت
هایی چون هنرمندان،  منافع اقتصادي گروه. بیشتر بر منافع اقتصادي است

در ... کنندگان سینما، ناشران، سینماداران، صاحبان صنعت فرهنگ، و تهیه
  .گذار است تأثیرهاي فرهنگی  ارزیابی سیاست

توان این فهرست را گسترش داد و بـه مـواردي چـون ارزیـابی      می
که معطوف بـه تحکـیم رژیـم سیاسـی     (عیارهاي رژیم سیاسی براساس م

. اشاره نمود... المللی و هاي بین ، ارزیابی براساس معیارهاي سازمان)است
هاي گوناگون و ایجاد تعـادل   مسئله مهم شناسایی سالیق، منافع و ارزش

تر از آن این نکته اسـت کـه ارزیـابی     مهم. هاي فرهنگی است در سیاست
  .هنگی باید با توجه به این تعادل صورت گیردهاي فر سیاست

هایی آن اسـت کـه بـه     شناسی یکی از دستاوردهاي مهم چنین گونه
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. دهـد  هاي کمی، اداري و مالی را نشان می هاي ارزیابی خوبی محدودیت
توانند تکثر و تنوع فرهنگـی و   اي نمی هاي حسابرسی مالی و بودجه نظام

. زیابی سیاست فرهنگی را در نظر بگیرندگرایانه ار ماهیت سیاسی و نسبی
گونه معیار و مدرکی براي حسابرسی  این سخن، بدین معنا نیست که هیچ

هـاي   حسابرسی کیفی و تعیـین نماگرهـا و شـاخص   . وجود نداشته باشد
تواند مبنایی براي  کیفی براي وضعیت فرهنگی یک کشور یا یک شهر می

  .هاي فرهنگی باشد ارزیابی و پایش سیاست

  هاي ارزیابی سیاست فرهنگی چالش
هـاي ارزیـابی    توان بـا ارائـه فهرسـتی از چـالش     در ادامه این بررسی می

تـري   انداز روشـن  سیاست فرهنگی، مباحث فوق را تکمیل نمود و چشم
  :هاي فرهنگی به دست آورد در ارزیابی سیاست

هـاي فرهنگـی چـالش مهمـی      ناپذیري در ارزیابی سیاست کمیت .1
با پذیرش این چالش باید اذعان کرد . در باال بدان اشارت رفتاست که 

ناپذیري در رابطه با محصوالت و خدمات فرهنگـی کمتـر    که این کمیت
توان معیارهایی کمـی را بـراي    در این حوزه به هر حال می. مطرح است

هاي فرهنگی بـه دسـت داد هرچنـد محتـواي ایـن       پیشبرد عینی سیاست
  .ماند ان یک چالش باقی میعنو کمیات کماکان به

هـا در   تفسیرپذیري اهداف سیاست فرهنگـی یکـی دیگـر از چـالش     .2
شـویم کـه نقطـه عزیمـت      متـذکر مـی  . هاي فرهنگـی اسـت   ارزیابی سیاست

گیــري یــک سیاســت و تعیــین اهــداف آن آغــاز   ارزیــابی از ابتــداي شــکل
فاسـیر  هاي عمومی معموالً شـاهد ابهـام در اهـداف یـا ت     در سیاست. شود می

هـاي فرهنگـی بسـیار     ایـن ویژگـی در سیاسـت   . مختلف از اهـداف هسـتیم  
بیشتر است و اهـداف فرهنگـی معمـوالً یـا گنـگ و مـبهم هسـتند و یـا در         
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از . شــوند تفســیرهاي مختلــف دچــار گونــاگونی و چنــدگانگی معنــایی مــی
  .شود ها با مشکل مواجه می همین روست که ارزیابی عملکرد این سیاست

هاي قـدرت   ابهام راه را براي منازعات سیاسی و کشمکشهمین  .3
هاي منازعات سیاسی بسته به سلیقه و منافع خـود   کند و طرف هموار می

ها را ارزیابی نموده و در جهـت تضـعیف مواضـع رقیبـان      نتایج سیاست
  .کنند ها بار می اي را بر نتایج سیاست ساخته  خود تفاسیر خود

به مقولـه اثـرات   » جوزف استوارت«و » جیمزلستر«. اثرات جانبی .4
کننـد و اذعـان    هاي عمومی اشاره مـی  ات سیاستتأثیرجانبی در ارزیابی 

ها، خـط مشـی یـا برنامـه      ها یا برنامه اثرات سایر خط مشی«دارند که  می
بنابراین، مسئله این اسـت کـه   ... دهد قرار می تأثیرمورد ارزیابی را تحت 

را در فراینـد ارزیـابی   ) مفید و مضر(دیگر  توان عوامل بفهمیم چگونه می
در نظر گرفت و به چه میزان این عوامل باید نسـبت بـه اهـداف اصـلی     

 ).170: 1381لستر و استوارت، (» مورد سنجش قرار گیرند
هـاي   گذاري بر فرهنگ و سیاسـت  تأثیرچنان در  اثرات جانبی، آن .5

هـاي   از سیاسـت  تواننـد بسـیار بـیش    گذارند که حتـی مـی  تأثیرفرهنگی 
مثالً یک منازعه سیاسی یا حتی سـخنرانی یـک   . فرهنگی به حساب آیند
هـاي فرهنگـی را ناکارآمـد نمـوده و      تواند سیاست شخصیت سیاسی می

  .اثرات تربیتی، روانی و فرهنگی بلندمدتی را بر جامعه باقی گذارد
 کنـیم و عامـل متـدولوژي    استفاده مـی » استوارت«و » لستر«از کتاب  .6

مجموعـه عوامـل   ). 173: همـان (نمـاییم   را در ارزیابی سیاست یادآوري مـی 
کیفـی بـودن،   . گـذارد  فوق تأثیر خود را بر مشکالت متدولوژیک ارزیابی می

شــود تــا نتــوان  ســبب مــی... تــأثیر متغیرهــاي جــانبی، ابهــام در اهــداف و 
ن یـک  تـرین ارکـا   از مهـم . هاي معتبري را براي ارزیابی سامان داد متدولوژي

ی یـا     متدولوژي، تعیین و تصـریح متغیرهـاي تأثیرگـذار و انـدازه     گیـري کمـ
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تصریح مسئله و تنقـیح و تشـریح اهـداف نیـز نقـش      . هاست تحلیل کیفی آن
ــه متــدولوژي دارنــد  یــک از ایــن عوامــل در  هــیچ. مهمــی در ســاماندهی ب

 سیاست فرهنگی از استحکام برخوردار نیستند و لـذا متـدولوژي ارزیـابی بـا    
شاید این پدیده باعـث شـود کـه تحلیـل خبرگـان و      . شود مواجه می  چالش

اجماع نسبی خبرگان در تحلیل یک سیاسـت فرهنگـی ابـزار مناسـبی بـراي      
هـاي عملـی بـراي دولـت و      یکـی از راه . برون رفت از بحران ارزیابی باشـد 

هاي فکـر اسـت کـه     نهادهاي عمومی تحلیل و وفاق نسبی خبرگان در اطاق
هـا و   کننـده گـاه اجمـاعی ایـدئولوژیک دارنـد و بـا انگیـزه        شـرکت  خبرگان

راهکـار یـا ارزیـابی سیاسـت     ارائـه   اهداف مشخصی تبادل نظر نموده و بـه 
هـا   هـا یـا شـهرداري    آید با توجه به هدفمنـدي دولـت   به نظر می. پردازند می

تــر باشـد و از فضــاي نسـبی روشــنفکري و    تــر و اجرایـی  ایـن راه عملیـاتی  
گیرد و کارشناسانی را کـه اجمـاالً اهـداف     ناپذیر آن فاصله می پایان منازعات

 .کشاند مشترکی دارند را حول یک محور به عمل اجتماعی و فرهنگی می
ها نباید  در پایان مجدداً تذکر این نکته ضروري است که این چالش

سخن ما ایـن اسـت کـه ارزیـابی     . مانع از ارزیابی سیاست فرهنگی شود
نسـبی، تحلیلـی و بـا توجـه بـه       چهـارچوب نگـی بایـد در   سیاست فره

  .هاي پیش گفته انجام شود بندي هاي گوناگون و براساس طبقه گرایش

: گذاري عمومی ارزیابی تأثیرات اجتماعی ـ فرهنگی در سیاست
  1شناسی مالحظات روش

هاي  توان روش در این بخش هدف ما آن است که نشان دهیم چگونه می
اي  گــذاري عمــومی و از جملــه مــدل مرحلــه     ســتتحقیــق در سیا

                                                             
 1389در سال » پیوست فرهنگی«اي است که به سمینار  بخش برگرفته از مقاله این. 1

شده است و به لحاظ مناسبت با موضـوع ارزیـابی و   ارائه  )ع(در دانشگاه امام صادق 
  . شود تکمیل مباحث این کتاب تقدیم خوانندگان می
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گذاري عمومی در مطالعات ارزیابی تأثیرات فرهنگی اجتماعی را  سیاست
براي این مقصـود نخسـت بـه تعریـف فرهنـگ خـواهیم       . به کار گرفت

سـپس ابزارهـاي   . پرداخت تا مبنایی را براي مقاله حاضر بنیـان گـذاریم  
ات اجتمــاعی ـ فرهنگــی   مفهــومی و متــدولوژیک بــراي ارزیــابی تــأثیر

ها را بررسی نموده و ضمن برشمردن ابعاد مختلف ارزیابیِ تأثیر  سیاست
شناسی باید مورد توجه قـرار   توضیح خواهیم داد که چه مالحظات روش

گـذاري عمـومی بـر     اي سیاست در عین حال به انطباق مدل مرحله. گیرد
  .خواهیم پرداخت »ارزیابی تأثیر«موضوع 

  به روش زندگیفرهنگ به مثا
هـایی چـون    اجتمـاعی پدیـده  ـ   ات فرهنگـی تـأثیر آنگاه که بـه ارزیـابی   

بـا مفهـوم    پـردازیم لزومـاً   مـی  ...وهاي عمرانی، سیاسی، اقتصادي  پروژه
اي گسـترده اسـت    ات به اندازهتأثیردامنه . اي از فرهنگ مواجهیم گسترده
پدیده اقتصـادي  یک . توان به مفهومی مضیق از فرهنگ اکتفا کرد که نمی

وجود ه هایی در زندگی روزمره ما ب هایی یا گشایش یا صنعتی محدودیت
 ابزارهادر تحول . شود آورد و باعث و بانی تحوالتی در زندگی ما می می
 این رفتارها نیـز در . را توضیح دهد رفتارهاتواند تا حدودي تغییر در  می

اگر فرهنگ . گذارندتأثیرهاي ما  ها و بینش ها و ارزش دهی به نگرش شکل
طور کلی روش زندگی ه ها و ب ها و نگرش اي از باورها و ارزش مجموعه

یک متغیـر اساسـی در    ...واست پس تحوالت اقتصادي، صنعتی، سیاسی 
آیند و فراتـر از   دهی به این فرهنگ بلکه خود فرهنگ به حساب می شکل

رهنـگ بـه شـمار    یک متغیر مستقل بلکه یک متغیر ذاتی و درونی براي ف
  .روند می

 است و اینکه آیا این دو اساساًاي  اینکه رابطه ذهن و عین چه رابطه
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 مـورد بحـث قـرار    شناسـی  معرفـت است کـه در  اي  پذیرند مقوله تفکیک
ـ   اقتصـادي هـاي   رابطه پدیده مسئلهتواند مبنایی براي حل  می گیرد و می

چگـونگی تفکیـک   . صنعتی با فرهنگ مورد توجه و استفاده قـرار گیـرد  
  .رابطه دارد تأثیروسعت مفهوم فرهنگ با ارزیابی 

ی المللـ  بـین با زندگی اقتصادي، اجتماعی، نظـامی،   یوست فرهنگیپ
مبناي کار مـا   تأثیرتعریفی که در حوزه ارزیابی رو  ازاین ؛ارتباط دارد ...و

بدینسـان از طریـق   . گیرد، فرهنگ به مثابـه روش زنـدگی اسـت    می قرار
هاي  ات اقدامات و سیاستتأثیردر پی آن هستیم که دریابیم  تأثیرارزیابی 

و معیارهـا  ها  ي در روش زندگی ما دارد؟ و با چه مالكتأثیرعمومی چه 
  اتی را بررسی کرد؟تأثیرتوان چنین  می و ابزارهایی

  ابزارهاي مفهومی
هــاي  بینــی نتــایج آن از راه و روش هــاي عمــومی و پــیش سیاســتارزیــابی 

ابزارهاي گونـاگونی نیـز در ایـن راسـتا بـه کـار       . پذیر است گوناگونی امکان
اي همچنـان   تـرین ایـن ابزارهـا و دریچـه     سازي یکـی از مهـم   مفهوم. رود می

 ها در حـال  ها و ارزش ها و اندیشه ها و زمانه گشوده است و با توجه به زمینه
ادبیات موجـود بـیش از هـر چیـز تحـت      . تحول و دگرگونی و توسعه است

. نفوذ ابزارهاي مفهومی اقتصادي و کمتر فرهنگی، اجتماعی و انسـانی اسـت  
این سهم اندك نه به دلیل آن بـوده اسـت کـه از نظـر جامعـه علمـی صـرفاً        

روسـت کـه    بلکه بیشتر از آن. ابزارهاي مفهومی اقتصادي اهمیت داشته است
ی مفـاهیم فرهنگـی و انسـانی وجـود دارد     ت از . وان کمتري براي ارزیابی کمـ

هـا را   سوي دیگر فشار الزامات زندگی روزمره و منازعـات سیاسـی، دولـت   
ی خیـال خـود را از حیـث      مجبور می کرده است که با اکتفا به معیارهاي کمـ

  .پاسخگویی به سرعت و با اندك تالشی راحت کرده باشند
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تـوان در دو   هـاي عمـومی را مـی    ومی ارزیابی سیاستابزارهاي مفه
اخالقی  ـ ـ فلسفی یک دسته ابزارهاي نظري. بندي کرد دسته کالن طبقه
ی، علوم سیاسی، مطالعـات فرهنگـی،   شناس جامعهچون هایی  که در حوزه

دسـته دیگـر ابزارهـاي    . از ایـن قبیـل قـرار دارنـد    هـایی   الهیات و رشته
. چـون علـوم اقتصـادي متکفـل آن هسـتند      هـایی  کـه رشـته  اند  اقتصادي
که دارد اي  ي عمومی به لحاظ ماهیت هنجاري و ابزارگرایانهگذار سیاست

  .کند می البته از هر دوي این ابزارها استفاده
اي که به ارزیابی فنون اقتصادي ارزیابی  در مقاله 1تیاسم. ین بیوک
مفهـومی و  هاي عمومی پرداخته است، به شـماري از ابزارهـاي    سیاست

وي بـر ایـن نکتـه تاکیـد      2.ابزارهاي تحلیلی هزینه فایده پرداختـه اسـت  
م و یاز مفـاه  يا ، بر مجموعهیمک یاستیل سیکند که بخش اعظم تحل می
ــرار دارد  یفنــون ــق ــم اقتصــاد اخــذ شــده یه مســتقک ــد ماً از عل ــرا . ان زی
هدفمند از اقدامات دولتی براي حـل   يا مجموعه یعموم يگذار استیس

شه ین اقدامات همیمسایل بخش عمومی از طریق مداخله دولتی است و ا
 یل اصـل یاز مسـا  یکـی ه کـ شوند  یز شامل میاب را نیمکص منابع یتخص

 يا مقدمـه ارائه  ت در مقاله خود بهیاسم. مطروحه در حوزه اقتصاد است
ه از اقتصـاد بـه   کـ  یمفهـوم  و یلـ یتحل ياز ابزارهـا  یدرباره برخ يادیبن
ـ و ارز كدر يانـد و بـرا   ت گرفته شـده یعار هـاي انتخـاب    پرسـش  یابی

  .پردازد می رند،یگ یمورد استفاده قرار م 3یاجتماع
ـ ا یعمـوم  يهـا  يگذار استیس پرسش اساسی در ن اسـت کـه در   ی

                                                             
1. Kevin B. Smith  

گـذاري عمـومی    نظرات اسمیت از مقاله سی و ششم از کتـاب راهنمـاي سیاسـت   . 2
اي که آقاي محمد صفار انجام داده است اخـذ   و با ترجمه منتشر نشده) 2006چاپ (

  . شده است
3. Social choice 
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مواجهه با موضوعات عمومی و براي حل مشکالت اجتماعی، دولت چه 
دام کـ کاري باید بکند؟ منابع دولتی که به عموم جامعه تعلق دارد باید به 

بـا اسـتفاده از    ینیشـ یپ یاسـت یل سیابند؟ تحلیص یا اهداف تخصیهدف 
بـه   یدر پـی پاسـخ  ) و البته ابزارهاي علوم دیگـر (ابزارهاي علم اقتصاد 

 یلـ یو تحل ین ابزارها به دو دسته مفهـوم یاسمیت ا. است یاالتؤن سیچن
قضـاوت دربـاره    يبـرا  ينظـر  یانیـ ها بن گوید که آن می کند و می تقسیم

از فنـون   يا ن مجموعـه یب و همچنـ یرق یاستیس يها نهیگز یارزش نسب
ارائــه  هـا  آن يزان ارزشـمند یـ ل میـ محاسـبه و تحل  يبـرا  یشـناخت  روش

  .دهند یم
 یاقتصـاد محـور از حـوزه اقتصـاد رفـاه      یمفهوم يابزارهایکی از 

ـ رد کـه فـرض آن بـر ا   یگ یم نشئت از  يا هـا دسـته   ه دولـت کـ ن اسـت  ی
ه خدمت به منافع عمـومی و  کگذارند  یرا به اجرا م یعموم يها استیس

  .نندک یرا دنبال م یرفاه اجتماع يارتقا
 يبـرا  یهـوم مف ياز ابزارهـا  يا مجموعهارائه  با یعلم اقتصاد رفاه«
مختلـف بـر رفـاه     یاسـت یس يهـا  نهیگز ریتأثزان یم يریگ ف و اندازهیتعر

ن یمنـد بـه چنـ    نظـام  یند تا به صورتک یم کمکگران  لیبه تحل ،یاجتماع
نند ک یم یندگیرا نما يزین ابزارها در مجموع چیا. ندیپاسخ گو یاالتؤس
 يبـرا شـود و   یده مـ یـ نام یاسـت یل سیـ تحل 1»یاقتصاد رفـاه  يالگو«ه ک

 یشناسـ  و روش يان نظـر ی، بنیاجتماع يها از پژوهش یعیمجموعه وس
  ).24 :2000 ،اسمیت به نقل از مومگر(» آورند یفراهم م

را  یده رفـاه اجتمـاع  ی، ايارآمدکبا استفاده از مفهوم  یاقتصاد رفاه
ـ ارز يرا بـه عنـوان مبنـا    يارآمدک ينموده و مفهوم اقتصاد یاتیعمل  یابی
مفهوم کارآمـدي  . دهد می مطمح نظر قرار یاستیس يبروندادهاا یها  نهیگز

                                                             
1. Welfare economics paradigm 
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دیگري چون علوم سیاسی از حیث دموکراتیک بـودن  هاي  البته در حوزه
لیبرال دموکراسی یا معیارهاي اخالقی مـورد  هاي  یا مبتنی بودن بر ارزش

  .گیرد می بررسی قرار
آن  نمایـد کـه در  ارائـه   ، به دنبال آن است کـه مـدلی  یاقتصاد رفاه

. توزیع به بهترین شکل ممکن ترجیحـات شـهروندان را مراعـات نمایـد    
از . بهترین فرمولی که مدعی است به آن دست یافتـه مـدل بـازار اسـت    

همین روست که کاربرد این مدل را براي حـوزه اداري در قالـب نظریـه    
 یب اجتمـاع یـ تواند هـر ترت  یبازار م«. انتخاب عمومی متجلی کرده است

ـ و  یسمر ينهادها( ه کـ باشـد  ) یاجتمـاع  ياز هنجارهـا  يا ا مجموعـه ی
ـ کـه اساسـاً یـک نظر    یانتخـاب عمـوم  ... مروج مبادله اسـت  ه اقتصـاد  ی

ترجمـه   دموکراتیـک  يهـا  اسـت یس يه هنجـار یاست به نظر یکالسکنئو
ـ از طر ی، نظریـه انتخـاب عمـوم   يگذار استیدر عرصه س. شده است ق ی

و  یمـه آلـودگ  یخـاب مدرسـه، جر  مانند عقد قرارداد، حق انت ییها برنامه
 یاالها و خدمات عمومکعرضه  يبرا يط شبه بازاریامثالهم بر خلق شرا

ه رفـاه  کـ ن اسـت  یا ین مباحثیچن يادیبن يها دهیاز ا یکی. ندک ید مکیتا
انتخـاب   يبـرا  يشـتر یب يه افراد آزادکشود  ینه میشیب یهنگام یاجتماع
امـا  ). همان(» هاست به سود آن شتریه معتقدند بکداشته باشند  ییها نهیگز

کارآمديِ این معیار در مواجهه با موضوعات فرهنگـی، زیسـت محیطـی،    
زیـرا تـوان   . سالمت و بسیاري دیگر از چنـین مقـوالتی ناکارآمـد اسـت    

گذاري بر این مقوالت بسیار ضـعیف و مفهـوم کارآمـدي در ایـن      قیمت
  .موارد شکننده است

 یلیتحل يابزارهاکند  می یت معرفیدومین دسته از ابزارهایی که اسم
 يبـرا  یتـوان روشـ   ینـه را عمومـاً مـ   یل هزیـ در واقع، تحل. است يادیبن

 یـک نه یل هزیتحل«. مختلف دانست یاستیس يها نهیگز يارآمدکمحاسبه 
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ل یاز فنون از جمله تحل يا ه گسترهکموسع است  یبکیه ترکست بلیفن ن
نـه  یل هزیـ ، تحلCEA(2( يارآمـد کنـه  یل هزیـ ، تحل1)CBA(نه منفعت یهز

. ردیگ یرا در بر م CFA(4( يریپذ انکنه امیل هزیو تحل 3)CUA( يسودمند
ـ بـه و (ن فنون یا ـ  ) نـه منفعـت  یل هزیـ ژه تحلی  ين ابزارهـا یاز جملـه اول

 یل انتخـاب اجتمـاع  یل مسایتحل يبرا ياست گذاریمحققان س ياقتصاد
 ینیپس یاستیمطالعات س يبرا ینه به آسانیل هزیاگرچه فنون تحل. هستند

نه منفعـت و  یل هزیژه تحلیها ـ به و  ن آنیتر عیقابل استفاده هستند، اما شا
مـورد   ینیشـ یپباً منحصراً بـه عنـوان فنـون    یـ تقر  يارآمدکنه یل هزیتحل

ــ   نـه یل هزیـ تحل يها وهیش ین گسترش عمومیا... رندیگ یاستفاده قرار م
آن در  یت اصـل یافت و جـذاب یادامه  1990تا  1970 يها منفعت در دهه

: نهفته بود يریگ میدر تصم یاز عملین یکردن کبرطرف  ياش برا ییتوانا
 يبند تیو اولو یابیرا ارز یاستیس يها نهیتوان آن دسته از گز یچگونه م«
مـت  یتـوان ق  یه در بازارها نمـ کنند ک ید میتول ییایها و مزا نهیه هزکرد ک
، در اسـمیت  13 :1999 ،سکاکـ لیت و ویـ فوگ(» رد؟کـ ها را مشخص  آن

ن یاربردترکـ از پر یکـی منفعـت  ـ   نـه یل هزیـ در حال حاضر، تحل). همان
 يها از عرصه یعیاست و در گستره وس ینیشیپ یاستیل سیتحل يها وهیش
  .)همان( »ردیگ یدر تمام سطوح دولت مورد استفاده قرار م یاستیس

تـرین و   یکـی از رایـج   منفعـت ـ   نـه یل هزیهرچند ممکن است تحل
براي عملیاتی کردن ابزارهاي مفهـومی اقتصـادي   ها  ترین تالش کاربردي

اما این کاربردي بودن هرگز نباید مانع از . باشد یشناخت به ابزارهاي روش
هـاي   فرهنگی سیاستـ   ات اجتماعیتأثیرتوجه به دامنه وسیعی شود که 

                                                             
1. Cost-benefit analysis (CBA) 
2. Cost-effectiveness analysis (CEA) 
3. Cost utility analysis (CUA) 
4. Cost feasibility analysis (CFA) 
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 .دهد می عمومی پوشش
ه نسـبت بـه   کـ رد کـ ارائه  یاز رفاه اجتماع يگریم دیتوان مفاه یم«
تر منابع  ع عادالنهیا توزیها  تی، به حقوق اقلیاقتصاد رفاه يارآمدکار یمع
ماننـد ارزش   یرمحسوسـات یغ يرو يگـذار  مـت یق. ننـد ک یشتر توجه میب

ـ انسـان   یزندگ  یدگیـ چین اسـت فـارغ از پ  کـ مم كپـا  يا ارزش هـوا ی
 یفتگیودشـ خ ينـد، تـا حـدود   ک ید میتول ییها ن تالشیه چنک ياقتصاد
ـ نبا ین انتقـادات یاما چن. به نظر برسد يهنجار ـ د ای  یقـت را مخفـ  ین حقی
ـ خواهد بود اگـر ا  یار خالیبس یاستیگر س لیه جعبه ابزار تحلکسازند  ن ی
  .)همان( »از آن حذف شوند یو مفهوم یلیتحل يردهایکرو

 نگاه مفهومی به ارزیابی تأثیرات با رویکرد فرهنگی

تواند از حصار تنگ اقتصـاد   نگاه مفهومی به ارزیابی تأثیرات سیاست می
هاي کمـی بـه درآیـد و رویکـرد فرهنگـی اجتمـاعی را در پـی         و روش

هـا   تري در ارزیـابی  انداز وسیع شود تا چشم این امر سبب می. داشته باشد
هـاي ایـن تـأثیر در ارزیـابی تـأثیرات زیسـت        یکی از حوزه. لحاظ شود
تخمین و ارزیابی تأثیرات زیسـت محیطـی   . ود عینی یافته استمحیط نم

گیـري در حـوزه عمـومی اسـت کـه       ابزار نسبتاً جدیـدي بـراي تصـمیم   
ــه  ــتلزم مجموع ــابی     مس ــراي ارزی ــده ب ــتاندارد ش ــدهاي اس اي از فرآین

. انداز تأثیرات یک برنامه بر محیط زیست و سـالمت انسـان اسـت    چشم
گـذاري عمـومی توسـعه     سیاسـت  هاي روش چهارچوباین مدل که در 

هـاي عمـومی قابـل     اي از حـوزه  یافته است، البتـه بـراي شـمار گسـترده    
ــه محــیط زیســت محــدود نمــی   ــاربرد آن ب ــتفاده اســت و ک ــود اس . ش

هاي تأثیرات زیست محیطی نوعاً در مرکـز بسـیاري از منازعـات     ارزیابی
انـد کـه شـامل ارتباطــات و     گـذاري عمـومی   گیـري در سیاسـت   تصـمیم 
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  1.اي سخت بین سه حوزه طبیعت، جامعه و اقتصاد است بادلهم
ابزارهاي مفهـومی بسـته بـه فرهنـگ کشـورها و مـتن اجتمـاعی و        

آید که در ایران با توجه به  به نظر می. تواند متفاوت باشد سیاسی آنها می
توان از ابزارهـاي   ها می شرایط فرهنگی و مبانی ارزشی حاکم بر سیاست

هـا و   ي براي ارزیابی تأثیرات اجتمـاعی فرهنگـی سیاسـت   ا مفهومی ویژه
رویکرد رسمی ـ . در این راه دو رویکرد وجود دارد. ها استفاده کرد پروژه

رویکـرد رسـمی شـامل مبنـا قـراردادن اسـناد       . قانونی و رویکرد تحلیلی
ایـن اسـناد دامنـه وسـیعی از     . رسمی سیاستی جمهوري اسـالمی اسـت  

. انـد  م بـر فرهنـگ و اجتمـاع را بیـان کـرده     هاي حـاک  هنجارها و ارزش
مراجعه بـه اسـنادي چـون     ...وهایی چون اخالق، خانواده، ایمان،  ارزش

تواند فهرستی از  می ...وهاي کلی، قانون اساسی  انداز، سیاست سند چشم
تواننـد مبنـایی بـراي     هاي فرهنگی را به نمـایش بگـذارد کـه مـی     ارزش

رویکـرد دوم،  . هـا تلقـی شـوند    شناسایی ابزارهاي مفهومی تأثیر سیاست
تواننـد   رویکردي تحلیلی است که از طریق آن خبرگان و اندیشمندان می

هـا و   نامـه هـا و بر  هـایی دسـت یابنـد و بـراي پـروژه      به شناسایی ارزش
ها خود در حکم ابزارهـایی   این قرارداد. هاي ویژه قرارداد نمایند سیاست

متغیرهـاي  «نویسنده در کتاب . ها هستند ها و پروژه براي ارزیابی سیاست
متغیـر اسـتراتژیک در حـوزه     8به تفصیل به تحلیـل  » استراتژیک فرهنگ

توان از  میکند که در جمهوري اسالمی  فرهنگ پرداخته است و گمان می
در . هـا بهـره بـرد    این مفاهیم به مثابه ابزارهاي مفهومی ارزیابی سیاسـت 

                                                             
مقالــه اصــلی کــه ایــن روش را معرفــی کــرده اســت در کتــاب مرجــع راهنمــاي  . 1

   :به منبع ذیل رجوع شود. شده استارائه  سیاستگذاري عمومی
Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods . Edited 
by Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Rutgers University, 
Newark, New Jersey, U.S.A., 2007 by Taylor & Francis Group, LLC. 
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کنیم و خواننده را به ایـن   اینجا صرفا به فهرستی از این متغیرها اشاره می
بـه شـکل بسـیار فشـرده و در     ). 1389اشـتریان،  (دهـیم   کتاب ارجاع می

ی کـه در قالـب   شویم که مفاهیم اساس جهت اهداف این مقاله یادآور می
ار که به کاست  یالن و ارزشکشود مفاهیمی  معرفی می یکر استراتژیمتغ

شناسـی و   مسـئله  یاصـل  يهـا  حوزه. دیآ یم یو پایش فرهنگ يزیر برنامه
ریزي، اجرا، نظارت و ارزیـابی   گذاري و برنامه استیتعیین دستور کار، س

جه به ابزارهاي هاي مختلف از حیث تأثیر اجتماعی ـ فرهنگی با تو  پروژه
ن مفاهیم، متغیرها یا. شود ین مییهنجاري متخذه از این مفاهیم اساسی تع

نشئت  یو اهداف آرمان یها، مفروضات اساس از ارزش یییا ابزارها از سو
ها  دات و فرصتیو تهد یط رقابتیگر با توجه به شراید يگرفته و از سو

رهنـگ قابـل   ف ینظـري چنـد حـوزه اساسـ     یلـ یدر تحل. رندیگ یل مکش
و افتـراق   یز اصـل یت توحیدي وجـه تمـا  ینخست، معنو. است ییشناسا
ـ (اسـت،   یاسیس يها میگر رژیاز د یاسالم يجمهور ـ ا بای در ). د باشـد ی

ـ ا نمـوده  ییرا شناسـا  يگـر ید يرهـا یمتغ یلیادامه و با روشِ تحل ه کـ م ی
  :عبارتند از
n ؛يعرف و آزاد  
n  ؛يارآمدکمشارکت و  
n يا هیعدالت رو، ثروت و ينوآور.  
  :هکاند  ر از آنرو انتخاب شدهیت متغفن هیا

شود  یشناسانه آغاز م یهست یه با نگاهکاست  يا دهی، فرهنگ پداوالً
 اًیـ ثان). تیمعنو(ند ک ین مییآن تع أو مبد یو رابطه انسان را با جهان هست

ان یبه ب. ندک یرشد و نمو م ی، اجتماعیاسیاز ارتباطات س يا در مجموعه
خـود را بـا    یاسـ یت سکو مشار ياز عرف، آزاد يگر، انسان در بسترید
ست یط زیمح و ثالثاً ؛دهد ینوآورانه انطباق م يا ر و تحوالت، به گونهییتغ
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 يو یاجتمـاع  یبخـش زنـدگ   انتظام يها هیو رو) ثروت(انسان  ياقتصاد
او  یفرهنـگ و روش زنـدگ   يریـ گ لکن سان در شـ یز به همین) عدالت(
  .رگذارندیتأث

  ابزارهاي متدولوژیک
توجه به ابزارهاي مفهومی تأثیر مستقیمی نیز بر مالحظـات متـدولوژیک   

تـري بـه    شود که نگـاه وسـیع   در ارزیابی تأثیر اجتماعی دارد و سبب می
در ایـن بخـش بـه بررسـی     . هاي ارزیـابی داشـته باشـیم    ابزارها و روش
ـ  گذاري عمومی در این خصوص می ابزارهاي سیاست ، »گـارب «. ردازیمپ

ارائـه   گـذاري عمـومی بـه    هاي سیاسـت  بر اساس روش» پیترز«و » مانو«
روش ایـن  . انـد  هـا پرداختـه   ی براي ارزیابی تـأثیرات سیاسـت  چهارچوب

مرحله نخست، نگاه . اي استوار است نویسندگان بر یک مدل چند مرحله
یک پـروژه  دهد که آیا  نام دارد و نشان می) یا سرند کردن(اجمالی اولیه 

نیازي به ارزیابی دارد یـا خیـر؟ در مرحلـه دوم، آنگـاه کـه یـک پـروژه        
انـداز آن   شایسته ارزیابی تشخیص داده شد فرآیند تعیین حـوزه و چشـم  

این فرآیند از طریق تعیین پارامترها و موضوعات اساسی . شود شروع می
ها  ساهداف اساسی، حد تفصیلی، حدود، مرزها و مقیا. شود آن انجام می

هـاي پایـۀ مـرتبط     در ایـن مرحلـه، داده  . مورد نظر قرار خواهـد گرفـت  
مرحله . آیند آوري شده و گروه ارزیاب شناسایی شده و گرد هم می جمع

این مرحلـه  . تواند شبیه یک جلسه توفان مغزي باشد انداز می تعیین چشم
در . فرصت خوبی براي وارد کردن عموم جامعه در فرآیند ارزیابی اسـت 

رحله سوم و به دنبال این مراحل، مرحلـه رسـمی ارزیـابی تـأثیر آغـاز      م
گیـري و   اهداف این مرحله عبـارت اسـت از شناسـایی، انـدازه    . شود می

. اي الزم بــرآورد همــه تــأثیرات احتمــالی و پیشــنهاد ابزارهــاي مداخلــه 
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چـک  : تواند شامل دامنه وسـیعی از ابزارهـا باشـد    هاي ارزیابی می روش
تحلیـل سـنتی   . هـاي ریاضـی   سـازي  ها و مدل ها، نقشه تریسها، ما لیست
ـ هزین گیـري اهمیـت و    هاي مـرتبط بـراي انـدازه    فایده و دیگر تکنیک ه 
  .داريِ تأثیرات قابل استفاده هستند معنی

الزم بـراي کـاهش نکـات منفـی     هـاي   پس از این اقدامات، توصـیه 
و هـا   ح در برنامـه ها، هم از طریق اصال این توصیه. شود میارائه  ها پروژه

شوند و هم از طریق اقدامات مـدیریتی در حـین    می بازبینی اهداف انجام
  .بازبینی، اجرا و ارزیابی نهایی است مراحل بعدي شامل. اجراي برنامه

  اتتأثیراصول فرآیند ارزیابی 
  غربال اولیه و نگاه کلی

 و تعیین میدان دید انداز چشم
 تعیین موضوعات کلیدي

 پارامترهاي مطالعهتعیین 
  پایه هاي  آوري داده جمع

 اتتأثیرارزیابی 
 اتتأثیر بینی پیششناسایی و 
 اتتأثیر) اهمیت(داري  ارزیابی معنی

 مدیریتیهاي  اصالحی و استراتژيهاي  توصیه
 اتتأثیرانتشار ارزیابی نهایی 

  اتتأثیربازبینی ارزیابی 
  اجرا

  نظارت و محاسبه
 :برگرفته از منبع ذیل با اندکی دخل و تصرف؛

Source: Yaakov Garb, Miriam Manon, and Deike Peters, Environmental 
Impact Assessment: Between Bureaucratic Process and Social Learning in: 
Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. Edited 
by Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Rutgers University, 
Newark, New Jersey, U.S.A., 2007 by Taylor & Francis Group, LLC. 
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 .گـذاري عمـومی اسـت    اي سیاسـت  الذکر مبتنی بر مدل مرحله مدل فوق
توان به شرح ذیل با ارزیـابی تـأثیرات    اساسی این مدل را می چهارچوب

تواند به شـرح ایـن    مند می خواننده عالقه. انطباق داد عی ـ فرهنگی اجتما
: گذاري فرهنگـی مراجعـه کنـد    اي بر روش سیاست مدل در کتاب مقدمه

  )1390اشتریان، (
روش  ی؛ فرهنگ بـه معنـ  یات فرهنگریتأث یابیارز: یوست فرهنگیپ
  مردم یزندگ

  :یات فرهنگریتأث یابیمراحل ارز
خبرگـان و بـا توجـه بـه      بر اساس نظرخواهی از(طرح موضوع . 1

 .)باید از سطح کالن شروع شود تکالیف قانونی که لزوماً
هـاي   و گـروه هـا   نهادهـا، سـازمان  (ر یـ درگ يهـا  شناخت طـرف . 2

  )اجتماعی مرتبط
با توجـه بـه    مسئلهشناسایی ابعاد مختلف یک (مشکل  يها نییتب. 3

 )2و  1بند 
ـ یفنـ  مسـئله  یـک وند دادن یپ( مسئلهت یوضع یطراح. 4 ، ی، عمران
. مسـئله ل با یکدیگر و طراحـی کـالن   یاز مسا يا با مجموعه... ا ی يشهر
به قـول   زیرا ؛ردیروش باید مورد توجه قرار گ یکبه مثابه  یشناس مسئله

ـ  يزکـ ت مرینظام هـدا  یکقت یل در حقکمش يبند صورتویلیام دان  ا ی
ـ جزت يت مراحل بعدیه در موفقکباشد  یننده مک تیسم هدایانکم ینوع ه ی

  .(Dunn, 1984) ثر استؤم یاستیل سیو تحل
گونـاگون حـاکم بـر یـک موضـوع       ينظـر  يها ارزش ییشناسا. 5

سازي، استفاده از ابزارهاي مفهومی و تحلیل نظري براي شناسایی  مفهوم(
 )نظري گوناگونهاي  ارزش
و مفـاهیم اساسـی    مسـئله ت یبر اسـاس وضـع   يمتدلوژ یطراح. 6
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 )و ابزارهاي مفهومیها  سازي متدولوژیک از مفهوماستخراج ابزارهاي (
 اتریتأثبرآورد دامنه . 7
 :مدل مداخله درارائه  .8
n مسئلهبازتعریف (ار، کدستور يصورتبند(  
n حل راهن یتدو،  
n ،اجرا  
n ش وینظام پا  
n یابیدر ارز  

  یتأثیرات فرهنگ یابیت و ابعاد ارزیماه
اسـت کـه از حیـث    هایی  ویژگیمطالعات پیوست فرهنگی واجد ابعاد و 

از اینرو، در ایـن  . نماید می شناسی موضوعات دیگري را قابل بحث روش
. پردازیم می شناسی بخش از مقاله به این ابعاد و مالحظات مرتبط با روش

تــوان  مــی یفرهنگــ یابیــت و ابعــاد نظــارت و ارزیــبــا نگــاهی بــه ماه
ات اجتماعی تأثیرابی ارزیهاي  را براي مطالعات و پژوهشهایی  مشخصه
  .برشمرد
 اینـرو  از. دارد سـروکار  کلـی  پیچیـده و  مسـایل  تأثیر با ارزیابی .1
 خصـوص  ایـن  در مسئله حلهاي  روش و سیستمی و گرا کلهاي  نظریه
 و مشخصـات  از یکـی  دان ویلیـام  نظـر  بـه  بنـا . شوند گرفته کار به باید
 یلـ ک نظـام  مجموعه(متقابل  یوابستگ از الت عبارتستکمش يها یژگیو

 از سـت یبا یمـ  التکمشـ  یلک يها نظام حل يبرا). التکنظام مش به نام
 افـت یره یک به ازین یلک نظام هر حل. نمود استفاده نگر لک يها افتیره
 بـودن،  یسـاختگ  بودن، یذهن:  از عبارتند دیگر مشخصات .دارد لک نگر
 یمسـتقل  وجـود  وجه چیه به التکمش( غیرمستقل ،یذهن قضاوت واجد
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 بـودن  ایو پو) ندارند نندک یم فیتعر را ها آن هک ییها گروه و اشخاص از
 آن مـورد  در تـوان  یمـ  لکمشـ  یـک  مـورد  در موجود فیتعار تعداد به(
ـ تجزدر ایـن راسـتا وي معتقـد اسـت کـه      ). داد ارائـه  حـل  راه لکمش ه ی
بهداشت  ،یآلودگ ،يانرژ ،تورم ،ياریکب ،فقر ،جرم ـالت   کمش يها نظام
صورت  ل بهکمستقل و تالش در جهت حل هر مش يها ر مجموعهیبه ز ـ

حـل   يبـرا  یلکح مشـ یصـح  حـل  راهه کآورد  ید مین خطر را پدیمجزا ا
 يدیـ لکات یاز خصوصـ  یکـی  .ردیـ گـر مـورد اسـتفاده قـرار گ    یل دکمش
خـود   يه هـر نظـام از حاصـل جمـع اعضـا     کالت آنست کمش يها نظام
تـل   یـک  .ها تفاوت دارد از آن یکبا هر یفکیاز نظر  باشد و یتر م بزرگ

ن عدد سنگ شـناخته  یل از چندکمتش يا سنگ اگرچه به عنوان مجموعه
ـ آ یز بـه حسـاب مـ   یـ تل ن یکن حال یاما در ع ،شود یم ل یاگـر مسـا  . دی
ز یـ ن یاستین موضوعات سیل هستند بنابرایاز مسا یستمیس اًواقع یاستیس

 )همان، ز فصل پنجم ویلیام داناي ا خالصه. (دان دهیچیبه همان اندازه پ

  هوا یت آلودگیمفروضات متناقض در خصوص ماه: مثال

حفـظ   یان صـنعت در پـ  که در آن مالک ياقتصاد ینظام( يدار هیسرما یعیامد طبیپ یآلودگ. 1
قـت  یسـت در حق یط زیاز خسـارات وارده بـه محـ    یقسمت. باشد یم )ش سود خود هستندیو افزا
  .شود یم پرداخت يدار هیحفظ سالمت اقتصاد سرما يه براکاست  يریناپذ نه اجتنابیهز
 يهـا  یراسـ کش قـدرت و اعتبـار خـود در بورو   یبـه افـزا   یران صنعتیاز مدیده نییزا یآلودگ. 2
 یان خصوصـ کـ ه مالکـ ز یـ ن یسـت یالیسوس يهـا  در نظـام  یآلـودگ . باشـد  یمـ  لیض و طویعر

  .باشد یم يدار هیسرما يها در نظام یشدت آلودگ سودجو در آنها وجود ندارد به
ان و کـ ن جوامـع مال یـ در ا. استان یق مشتریگرا مولود سال داً مصرفیدر جوامع شد یآلودگ. 3
 يسـت نظـرات و تقاضـاها   یبا یمـ  خـود  يهـا  تکت شـر یـ حفـظ موجود  يع بـرا یران صنایمد

  .ندیه را برآورده نمایط نقلیرد باال و وساکارکبا  ينندگان در خصوص موتورهاک مصرف
و مسـائل   یاسـت یالت سکمشـ  ،لکمشـ  يهـا  تین وضـع یموجود ب يها شناخت تفاوت ییتوانا
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 یاقـدامات (ها اقـدامات بالفعـل و بـالقوه دولـت      ه بر اساس آنک یمختلفهاي  روشدر  یاستیس
 ریتـأث داً تحـت  یل شـد کمشـ  یـک ن ییتب. دارد یشود نقش مهم یم انجام) التکحل مش يبرا

ــف س  ــهامداران مختل ــات س ــیمفروض ــانون   یتاس ــد  ـ ق ــذاران، م ــار یگ ــران تج ، يران، رهب
ه از کـ  یمختلفـ  يهـا  نیـی تب. ل مربوطه قرار داردکت مشینندگان ـ در خصوص وضع  ک مصرف

 ریتـأث شـوند   یمـ  فیـ تعر یاسـت یه مسـائل س ک یوه و طرقیز بر شیشوند ن یم ل ارائهکمش یک
دارنـد   يدار هیسـرما  نظر به حفظ سـالمت اقتصـاد   هک یمفروضات ،در مثال فوق. باشند یم گذار

 دولـت  يسـت از سـو  یط زیحفظ محـ  يها در خصوص اعمال استاندارد یمنف یمنجر به موضع
 یران احتمـاالً بـه موضـع   یمـد  یه مفروضات مربوط به رفتار جمعکاست  ین در حالیا. شود یم
ه در خصــوص کــز یــدســته ســوم مفروضــات ن. شــود یمــ ین خصــوص منتهــیــدر ا یجــابیا

ه مقابلـه  کـ شـود   یمـ  ن موضعیباشند منجر به ا یم یجمع ینندگان و زندگک مصرف يتقاضاها
توانـد در خصـوص    ین نهـاد نمـ  یـ را ایـ ز ؛باشـد  یمـ  ف دولـت یخارج از وظـا  یصنعت یبا آلودگ
  .ندکوضع  ینندگان قاعده و قانونک مصرف يتقاضاها

  )همان(تلخیص از فصل پنجم ویلیام دان 

از حیـث نظریـه   رو  ازاین. و چندجانبه است يا ن رشتهیارزیابی تأثیر ب .2
ویـژه از نظریـه    اي بـه  هـاي میـان رشـته    تـوان از نظریـه   شناسی می روش

در ایـن راسـتا و بـه مثابـه     . استفاده کـرد  ...وگفتگویی، نظریه پیچیدگی، 
تفهمـی و  گـري، مشـارکتی،    هاي واسطه توان از تکنیک تکنیک تحقیق می

هاي مختلـف   توانند بین شاخه ها می کنیکاین ت. برد بهره استداللل یتحل
هـا را بـه یکـدیگر     هـاي آن  زبانی و تفاهم پدید آورند و دیدگاه علمی هم

. ارزیابی تأثیر به لحاظ ماهیت چندگانه خود نسـبی اسـت  . نزدیک نمایند
شناختی که توسط ویلیام دان توسعه داده شـده   رویکرد تکثرگرایی روش

ـ  یـی ثرگراکت. ی در این زمینه باشـد تواند ابزار مناسب است نیز می ش از یب
هـا و   از پـژوهش  يارکـ ابت یبـ کید باشـد، تر یجد یشناس روش یکه کآن
از جامعـۀ علـوم    یلۀ بخشـ یوسـ  ه بـه کـ اسـت   یار فراوانیبس يها لیتحل
در  یشناسـ  قواعد روش …رد یگ  یت و استفاده قرار میمورد حما یاستیس
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 يخـاص بـرا   يها دستورالعمل یمعرف ي، به جايانتقاد ییثرگراکنۀ تیزم
ها  استیاو سکندوک يرا برا یلک ییها است، رهنمودیل سیپژوهش و تحل

نه تولید، بـرآورد نقادانـه و انتقـال    یه در زمکن رهنمودها یا. دهد  یارائه م
هـا   اسـت یل سیـ در تحل یهستند، حول چند موضوع اساس یاستیدانش س
  :هستند
n 1عملیات محاسباتی در تکثر  
n ج یمتعدد مشاهدة فرآیندها و نتـا  يها روش. یچند روش پژوهش

ـ کق مشـاهدات  یـ طور منظم و دق به. ها يگذار استیس را بـا   یفـ کیو  یم
 .ندک یق میگر تلفیدیک

n يهـا  لیـ ب و بـرآورد نقادانـۀ تحل  کیتر. 2چندگانه یلیب تحلکیتر 
  .مشابه يها ها و برنامه استینۀ سیموجود در زم

n 3ل چند متغیرهیتحل 
n داران نفعان و سهام مختلف ذي يها لیتحل.  
n 4يا ارتباطات چندرسانه 
n براي توضیح تفصیلی بـه فصـل نخسـت از    ( 5ل چند منظريیتحل

 )کتاب ویلیام دان رجوع شود
هـاي سیسـتمی بـه مثابـه      نظریه. است ین سازمانیارزیابی تأثیر ب .3
ـ شناسـی و روش تجز  هـاي روش  نظریه اي بـه مثابـه    ل شـبکه یـ ه و تحلی
هـا و   همـاهنگی سیاسـت  . هاي روش تحقیق قابـل کـاربرد اسـت    تکنیک

هاي درگیر در ارزیـابی تـأثیر از طریـق تحلیـل شـبکه       هماهنگی سازمان

                                                             
1. Multipel operationism 
2. Multiple analytic synthesis 
3. Multi variate analysis 
4. Multimedia communication 
5. Multiple perspective analysis 
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تـوان   یمـ  يا ل شبکهیاز موارد کاربرد تحل. کنند سازي پیدا می قابلیت مدل
ـ ر طرح ـ ر و برنامـه  يزی  يدارهاده، مـ یـ چیپ يهـا  سـتم یهـا، س  پـروژه  يزی
 يهـا  حمـل و نقـل، شـبکه    يهـا  سـتم ی، سیاجتماع يها ، شبکهیکیالکتر
، يا انـه یرا یسـنج  سـت یردار، زیواگ يها يماری، پخش و انتشار بیارتباط
قـات  یسـازمان، تحق  يهـا، تئـور   ل متـون و نوشـته  ی، تحلیسازمان يتئور

بـر   یقـات یتحق يها نهین زمیاغلب ا. ع را نام بردیل وقایو تحل یتبارشناس
برقرار  يا ل شبکهین ارتباط را تحلیاند که ا قرار گرفته ینسبتاً مرتبط يمبنا
از  یکـ ی) 1387محمـدي کنگرانـی،    :در 2005، 1برندز و ارلبـاخ (کند  یم
بـر اسـاس    ییهـا  سـاختن مـدل   ،يگذار استیس يکردهایرو يها یژگیو

ـ جد يها استعاره . اسـت  يگـذار  اسـت یس »اجتماعـات «و  »هـا  شـبکه «د ی
ــ ــه روشیفزا يا ن عالقــهیهمچن ــده ب ــا ن ــر  »نهادهــا«کــه در آنهــا  ییه ب

. دارند، به وجود آمده اسـت  ییبسزا ریتأثها  ج آنیو نتاها  يگذار استیس
ن یشـتر یب »نهادهـا  ةکشـف دوبـار  «و  »دیجد ۀشبک« يها در واقع استعاره

. اند جاد نمودهیا یعموم يگذار استیگذشته در س ۀده یر را طییزان تغیم
مراحـل   ۀفراتر از مالحظ ییبه جا یعموم يگذار استیه السول، ساز نگا
ل، یتر از بافـت مسـا   بزرگ يا نقشه یطراح يبه سو یعنی يگذار استیس
و  يگـذار  استیکه در درون آنها س ییو نهادهاها  ، ارزشیند اجتماعیفرا
و  »نفـوذ «وي بحـث   .کند یم رد، حرکتیگ یم صورتها  استیل سیتحل
ـ را مطرح نموده و ا يگذار استیس يها درون شبکه »ریتأث« را  یین توانـا ی

 یاجتمـاع  يهـا  شبکه يگذار تیو موقع یتیات شخصیاز خصوص یبیترک
ـ ) ریتأثا عدم ی( ریتأث یچگونگ یبررس ين برایداند؛ بنابرا یم شـه  یک اندی

ر در آن کـار مـورد آزمـون    یا اجتماع درگید شبکه ی، بايگذار استیسبر 
  .)همان(رد یقرار گ

                                                             
1. Brandes & Erlebach 
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هـاي   عمومی جنبههاي  سیاست تأثیر .هنجاري است تأثیرارزیابی  .4
ات متفـاوت و گـاه   تأثیرمختلف اجتماعی هاي  گوناگونی دارد و بر گروه

هـا   ها و منظرهاي گوناگون هر یک بر اساس ارزش دیدگاه. متضادي دارد
 .کنند می متفاوت یک سیاست را ارزیابیاي  و هنجارهاي خود و به گونه

هـا   به مبانی ارزشـی و فلسـفی سیاسـت    شناسی روشنظریه هنجاري در 
از منظرهـاي کـالن و   . گیـرد  مـی  را در بـر اي  پردازد و دامنه گسـترده  می

هاي  متنوعی همچون لیبرالیسم و سوسیالیسم تا منظرهاي خردتر و ارزش
خاص اجتماعی سیاسـی مـدیریتی ماننـد مشـارکت، کارآمـدي، حقـوق       

هـاي   در نظریـه  تـأثیر ابزارهـاي ارزیـابی    ... .گرایـی و شهروندي، محلـه  
 ابزارهـایی مفهـومی اسـت و بـه روش تحلیلـی انجـام       هنجاري معمـوالً 

  .شود می
نیازمند استفاده رو  ازاینعینی است، هاي  واجد جنبه تأثیرارزیابی  .5

. نـد ا اسـت کـه از آن قابـل اسـتخراج    هـایی   از نظریه عقالنـی و تکنیـک  
  .اند از آن جمله ...و ینه ـ اثربخشیو هز ـ فایده نهیهز لیتحلهاي  تکنیک
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  ـ اجتماعی؛ نظریه و روش یتأثیر فرهنگ یابیت و ابعاد ارزیماه

 تأثیر  یابیت و ابعاد ارزیماه
  یکنکت  یشناس ه روشینظر  اجتماعیـ  یفرهنگ

، چندجانبه و يا ن رشتهیب
  ینسب

  یینظریه گفتگو
  يرینظریه تفس

  گرایی کثرتنظریه 

  يگر واسطه
  یتفاهم
  یتکمشار

  ل محتوایتحل

  ین سازمانیب
  نظریه نهادي

  نظریه پیچیدگی
  نظریه  سیستمی

  هکتحلیل شب

) فرموله کردن(صورتبندي   گرا و سیستمی کل  مسئلهبودن  يچند بعد
  مشکل

  يهنجار  یارزش
  گرایی کثرت

  تحلیلی
  ییو استقرا یاسیاستدالل ق

نه ـ یو هز فایدهنه ـ یل هزیتحل  عقالنی  عینی
  یاثربخش

  نظارت و ارزیابی در شهرداري تهران
هاي گوناگونی در شـهرداري تهـران    ها و سازمان ها، مدیریت معاونت

هـاي   تواننـد ظرفیـت نظـارت و ارزیـابی فعالیـت      وجود دارند که می
. هاي فرهنگی آن را داشـته باشـند   شهرداري تهران و از جمله فعالیت

ها به کار گرفته شده باشند مقوله دیگـري اسـت    اما اینکه این ظرفیت
آیـد ایـن اسـت کـه ایـن       آنچه بـه نظـر مـا مـی     .که قابل بحث است

تـر آنکـه    صورت کاملی به کار گرفته نشده اسـت و مهـم   ها به ظرفیت
ذیـالً بـه   . انـد  ها غیر شفاف نهادینه نشده و سامان نیافتـه  این ارزیابی
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  1.پردازیم بررسی تفکیکی این نهادهاي نظارتی می

  تهران مدیریت نظارت و بازرسی سازمان فرهنگی هنري شهرداري
 طراحـی، «مدیریت نظـارت و بازرسـی سـازمان فرهنگـی هنـري      وظیفه 

هاي مـورد نیـاز    ها و شاخص دستورالعمل، تدوین و به روزآوري ضوابط
هـاي   جهت آگاهی مراکز، نظارت بـر اجـراي قـوانین، مقـررات و آئـین     

. اسـت » ...هاي ویژه در صورت بروز تخلف و بازرسی سازمانی سازمانی،
  :عبارتند از هاي اصلی وظایف سرفصلت شهرداري به نقل از سای

طراحی، توسعه، اسـتقرار و بـه روزآوري زیرسیسـتم نظـارت از      .1
هنري شهرداري تهران و  نظام جامع نظارت و بازرسی در سازمان فرهنگی

  .به طور یکپارچه با سیستم بازرسی
هــا و   طراحــی، تــدوین و بــه روزآوري ضــوابط، دســتورالعمل     .2
وردنیاز جهـت آگـاهی مراکـز مسـئولیت در سـطوح مختلـف       هاي م شاخص

  ...سازمان جهت جلوگیري از بروز تخلفات و انحراف از قوانین و مقررات و
این نظارت ابعاد زیـر را  . اجرا، هدایت و راهبري سیستم نظارت .3
  :گیرد در برمی

n نظارت بر اجراي قوانین جمهوري اسالمی ایران  
n  وري و اجـراي قـوانین، مقـررات و    نظارت بر تغییر، بـه روزآ

  هاي اداري، مالی، حقوقی و قراردادي سازمان نامه آئین
n     نظارت بر عزل و نصب مدیران و جـذب و اخـراج کارکنـان
  )10موارد مندرج در بند (
n نظارت مردمی  

                                                             
از سـایت شـهرداري تهـران     14/6/89اطالعات مربوط بـه ایـن نهادهـا در تـاریخ     . 1

 .شود استخراج شده است و شامل تغییرات احتمالی پس از این تاریخ نمی
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ایـن نظـارت واحـدها،    . اجرا، هدایت و راهبري سیستم نظـارت  .4
  :شود زیر را شامل میگانه سازمانی  پنجمراکز و سطوح 

n  در سطوح مختلف مراکز مسئولیت و واحدها(ستاد سازمان(  
n  در ســطوح (گانــه  22هنــري منــاطق  هــاي فرهنگــی مـدیریت

  )مختلف مراکز مسئولیت و واحدها
n ســراها،  هنــري وابســته مشــتمل بــر فرهنــگ مراکــز فرهنگــی

، ITهاي  ها، خانه ها، کتابخانه هاي فرهنگ، موزه ها، خانه نگارخانه
  )در سطوح مختلف مراکز مسئولیت و واحدها... (مراکز خاص و

n  ــه ــف مراکــز مســئولیت و  (مؤسســات تابع در ســطوح مختل
  )واحدها

n در سـطوح مختلـف مراکـز مسـئولیت و     (هاي وابسته  شرکت
  )واحدها

نظارت بر اجرا و عدم تخلـف و انحـراف از قـوانین و مقـررات      .5
ـ   اسالمی ایران در سـازمان فرهنگـی  کشوري و حکومتی نظام جمهوري 

  4گانه مذکور در بند  5هنري و در سطوح 
رسانی، ابالغ، اجرا و عدم تخلـف و انحـراف از    نظارت بر اطالع .6

ها و مقررات سازمانی ارجاعی و ابالغـی از   نامه ها، بخش نامه قوانین، آئین
ربـط و   هـاي ذي  طرف نهادهـاي حکـومتی و مراجـع قـانونی و سـازمان     

مجلس شوراي اسـالمی، شـوراي عـالی انقـالب     : باالدست سازمان نظیر
  ...مناي سازمان، شهرداري تهران وفرهنگی، هیئت ا

هـاي سـازمانی    نامـه  نظارت بر اجراي قـوانین، مقـررات و آئـین    .7
  :مشتمل بر
n قوانین و مقررات اداري و انضباطی  
n نامه خرید هاي مالی همچون آئین نامه آئین  
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n ها و مقررات حقوقی و قراردادي دستورالعمل  
ــه روزآوري ضــوابط، د  .8 ــر و ب ــر تغیی ــتورالعملنظــارت ب ــا،  س ه
ها و قوانین و مقررات اداري، مالی، حقوقی و قراردادي سـازمان   نامه آئین

هـا از قـوانین و مقـررات کشـوري و      و تأیید انطباق و عـدم انحـراف آن  
قوانین و مقررات سازمان و عدم ایجاد شـرایط مسـتعد و مناسـب بـراي     

  فساد اداري و مالی
هـا و   نامـه  هـا، بخـش   ، دسـتورالعمل ها نامه ها، شیوه نامه تأیید آئین .9

ــراردادي  ــوقی و ق ــالی، حق ــدوین شــده توســط ... و ضــوابط اداري، م ت
ربط به جهت انطباق و عدم انحراف از قـوانین و مقـررات    واحدهاي ذي

  کشوري و قوانین و مقررات سازمانی
کنترل و نظارت بر عزل و نصـب مـدیران و جـذب و اخـراج      .10
  :بر موارد زیرمشتمل ] منحصراً[کارکنان 
n      جلوگیري از وقوع؛ در شرایطی که عـزل، نصـب، جـذب یـا

یا قوانین و مقررات  اخراج، بر خالف قوانین و مقررات کشوري
  .سازمان است

n مثل کمیته جـذب (ربط  هاي ذي عضویت در شوراها و کمیته (
  و ارائه نظر و رأي

هـاي   طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوري نظام مدیریت پیام .11
ر شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظرات مـردم اعـم از   بمردمی مشتمل 

هنري و عمـوم مـردم   ـ   مخاطبان محصوالت و خدمات سازمان فرهنگی
  ..تهران و یا خبرگان و کارشناسان و

مردمـی مشـتمل   هاي  هدایت، اجرا و راهبري نظام مدیریت پیام .12
  :هاي زیر بر فعالیت
n ثبت و ضبط نظرات و اطالعات مردمی  
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n ربط انتقال موضوعات به واحدهاي سازمانی و افراد ذي  
n      پیگیري موضوعات تا حصول به نتـایج مشـخص منطبـق بـر

  نظام طراحی شده
n ربط در سیستم ثبت نتایج و پاسخ واحدهاي ذي  
n سازي پاسخ براي مخاطبان آماده  
n پاسخگویی و انتقال پاسخ و نتایج به مخاطبان سیستم  
n  پردازش اطالعات و نظرات مردمی و ارائه گزارشات مختلف

  ربط به مدیران ارشد و ریاست سازمان و سایر واحدهاي ذي
n ها و نظام  ها، دستورالعمل هاي مرتبط طبق مکانیزم سایر فعالیت

  طراحی شده
ز طــرف مـردم بــا ســازمان و  ایجـاد امکــان برقـراري ارتبــاط ا   .13
ترین  الوصول ترین و سهل به ساده(سازي جهت ارائه نظرات مردمی  زمینه
  :مانند. هاي مورد نیاز پیگیري بسترسازي) ها روش

n  ــام ــردازش پی ــت و پ ــق   دریاف ــی از طری ــاي مردم و  e-mailه
  هاي الکترونیکی سایت
n و هـاي پیشـنهادات    هاي مردمی از طریق صندوق دریافت پیام

  انتقادات نصب شده در ستاد سازمان و مراکز وابسته به آن
n گویـا و   هـاي مردمـی از طریـق تلفـن     دریافت و پردازش پیام

  گیر پیغام
n هـاي مردمـی از طریـق مکالمـات دو      دریافت و پردازش پیام

  هاي مردمی طرفه مخاطبان با کاربران سیستم مدیریت پیام
n ردمـی از طریـق نصـب    هاي م دریافت و پردازش نظرات پیام

هاي اطالعاتی در مراکـز وابسـته    اي و کیوسک هاي رایانه دستگاه
  به سازمان و سایر نقاط شهر
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طراحی، توسعه و استقرار و به روزآوري سیسـتمی بـه منظـور     .14
کارکنـان سـازمان در سـطوح و     دریافت گزارشـات، اخبـار و اطالعـات   

و ... ین و مقـررات و هاي مختلف از موارد تخلف و نقض قـوان  صورت به
  ها و ضوابط نامه انحراف از آئین

اجرا، هدایت و راهبري سیستم مذکور در بنـد قبـل و دریافـت     .15
گزارشات، اخبـار و اطالعـات کارکنـان سـازمان و رسـیدگی بـه مـوارد        

سیسـتم   چهـارچوب دریافتی و تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات الزم در 
بازرسی یا مدیریت حراست در موارد  نظارت یا ارجاع به واحد مدیریت

  مربوطه
ــاه  .16 ــه روزآوري پایگ ــعه، ایجــاد و ب ــاي داده و  طراحــی، توس ه
هاي اطالعاتی الزم جهت ثبت و ضبط اطالعـات پایـه و تفصـیلی     بانک

  مورد نیاز به منظور اجراي هرچه مؤثرتر و کارآمدتر وظایف واحد
هـاي   اده و بانـک هـاي د  طراحی، توسعه و ایجـاد اولیـه پایگـاه    .17

اطالعاتی مورد نیاز جهت ثبـت سـوابق و اطالعـات بـه وجـود آمـده و       
هاي واحد و ارائه آن به دفتـر   تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت

و ) ریـزي و توسـعه   معاونت برنامـه (مدیریت دانش و یادگیري سازمانی 
و بـه   ،...هاي الزم و اصالحات مورد نیاز و اخذ تأییدیه و انجام هماهنگی

  هاي داده روزآوري این پایگاه
هاي نظارت در موارد خاص خواسته شده  ها و برنامه ارائه طرح .18

ربـط و مـدیران ســازمان و هـدایت، راهبــري،     هــاي ذي از طـرف واحـد  
  ها ها و برنامه ریزي اجرا و اجراي این طرح برنامه

  سازمانیسایر وظایف محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف  .19
ــان ــی  همچن ــه مشــاهده م ــی اســت از   ک ــن وظــایف ترکیب شــود ای

هـاي   هاي قانونی، قضایی و گرایش مدیریت فرهنگی کـه پـایش   رهیافت
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هـایی بـر اسـاس     چنـین پـایش  . فرهنگی در آن ضعیف استـ   اجتماعی
ــه  ــی و جامع ــري فرهنگ ــانی نظ ــتم  مب ــب سیس ــناختی و در قال ــاي  ش ه

نا گفته نماند که مواردي . شود م میاجتماعی یا فرهنگی انجا» حسابرسی«
هاي اطالعـاتی گـام مهمـی در ایـن راستاسـت، امـا        چون طراحی پایگاه

هاي نظارتی آن نیازمند تصریح، خودآگاهی و هدفمنـدي آن نسـبت    جنبه
  .به وظایف ارزیابی است

هاسـت نـه    نکته مهم دیگر آن است که ارزیابی معطوف بـه فعالیـت  
تري اسـت   تر و اساسی داراي معیارهاي کالنارزیابی سیاست . ها سیاست

معیارهاي خُـرد   گذاري است و ضرورتاً که معطوف به معیارهاي سیاست
معیارهــاي . گیــرد هــاي موضــعی و موضــوعی را در بــر نمــی و گــزارش
هـایی هسـتند کـه نمایـانگر تغییـرات و       گذاري شـامل شـاخص   سیاست

مان فرهنگـی  نگاهی بـه سـایت سـاز   . فرهنگی استـ   تحوالت اجتماعی
هـاي متعـددي از فعالیـت     دهنـده گـزارش   هنري شهرداري تهـران نشـان  

  :هاي زیرمجموعه این سازمان است واحدها و بخش

  گزارش نقد فیلم در خانه فیلم نور
n سراي تفکر در فرهنگ پرداز جشن نکوداشت شهروندان ایده 

n سـراي ابـن    در فرهنـگ  آموزش و پرورش هاي جدید دانش نقش
  سینا

n سراي ابن سینا کودکان هدفمند در فرهنگ کارگاه 
n سراي اخالق خورشید در فرهنگ جشن بزرگ مسافران  
n        نشست نقدوبررسـی کتـاب شـیطان بـزرگ شـیطان کوچـک در
 سراي تفکر فرهنگ
n سراي تفکر آوران فجر در فرهنگ پیام جشن نکوداشت  



  315     گذاري فرهنگی ارزیابی سیاست: فصل پنجم

n مندي طبیعت گزارش همایش ارتباط با خدا در سایه قانون  
n سراي سالمت جامعه ایمن از فرهنگ گزارش نخستین همایش  
n سراي سالمند جشنواره فرهنگی هنري یلدا در فرهنگ  
n و سراي خانواده هفته فرهنگی خانواده در فرهنگ...  

هاسـت و نـه    ها معطوف به فعالیت که گفته شد این گزارش همچنان
ها ذیل بخشی با عنوان تصویر  رفه آنکه این گزارشط. متغیرهاي سیاستی

گویی تصویر فرهنگی ـ اجتمـاعی شـهر    . فرهنگی شهر تهران آمده است
هـا   از نظـر مـا ایـن گـزارش    . شـود  ها خالصـه مـی   صرفاً در این گزارش

نارساست و مبتنی بر یک نگاه نظري و اسـتراتژیک در ارزیـابی نیسـت؛    
گـذاري فرهنگـی    تواند در سیاسـت  هاي سیاستی که می شاخصرو  ازاین

  :توان با عناوینی همچون موارد ذیل پیشنهاد نمود قابل استفاده باشد را می

  هاي فرهنگی خانوار در شهر تهران شاخص هزینه
  )شاخص باید ساخته شود(هاي فرهنگی مردمی  شاخص فعالیت

n هاي فرهنگی شاخص رشد سازمان  
n رهنگیهاي ف وري اقتصادي فعالیت شاخص بهره  
n هاي فرهنگی وري فرهنگی فعالیت شاخص بهره  
n  وشاخص رشد بزهکاري...  

بدیهی است که طراحـی  . اند ها از باب مثال مطرح شده این شاخص
دهـی   ها بایسـتی بـر اسـاس مبـانی نظـري و سـامان       این شاخصارائه  و

  .مفهومی باشد که این خود موضوع پژوهشی مستقل است

  سازمان فرهنگی هنريریزي  معاونت برنامه
از طریـق   سازمان فرهنگی هنري شهرداري ریزي و توسعه معاونت برنامه
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پردازد که بیشترین ارتباط را با موضوع  ذیل به انجام وظیفه میهاي  بخش
هـا،   مدیریت برنامه و بودجه، مـدیریت معمـاري و سیسـتم   : ارزیابی دارد

در این  .زیابی عملکردو ار مدیریت فاواي سازمانی، مدیریت کنترل پروژه
هاي مختلف پراکنده است مـرتبط بـا    هاي ذیل که در بخش حوزه فعالیت
صورت غیـر   هرچند اجراي جدي این وظایف که گاه به. باشد ارزیابی می

  .هاي مختلف آمده است محل تردید است مستقیم در ذیل بخش
وظـایف محـوري   در ذیل  و ها مدیریت معماري و سیستمدر حوزه 

  :اند خورد که با ارزیابی مرتبط اموري ذیل به چشم می مدیریت
n ها یا فرایندهاي تحول و بهبـود در   ه طراحی و مدیریت کالن پروژ
  سازمان
n  ها و فرایندهاي تحول یا بهبود  ه هاي اصلی پروژ چهارچوبتعیین

هـا و   ه موفقیـت ایـن پـروژ    هـاي ارزیـابی و معیارهـاي    و تعیین شاخص
  ها فرایند
n هاي  ها و فرایندهاي بهبود و تغییر در بخش و ممیزي پروژه کنترل

  اي معماري سازمان و اصول حرفه مختلف سازمان جهت انطباق با
n        کنترل تمـام تغییـرات سیسـتمی و فراینـدي در سـازمانی جهـت

  انطباق با معماري سازمانی
n  ــتم ــتقرار سیس ــعه و اس ــی، توس ــازمانی و   طراح ــالن س ــاي ک ه
  .1بخشی بینهاي  سیستم

» اي هاي برنامه ضوابط قالب«در حوزه کنترل پروژه و در ذیل عنوان 
 ماننداي  هاي برنامه مجموعه مقررات و ضوابط ناظر به نحوه اجراي قالب

ه توسـط مـدیریت کنتـرل    آمده است کـ ... مسابقه، مراسم، گردشگري و«
ایـن سـند مشـتمل بـر     . شده اسـت پروژه و ارزیابی عملکرد تهیه و ارائه 

                                                             
1. Cross-Divisional 
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ضوابط تولید کاالهـاي  : که شامل بخش است 9حدود سیصد ضابطه در 
فرهنگی، ضـوابط عمـومی فضـاهاي فرهنگـی، ضـوابط اداري، ضـوابط       

ــه   ــدمات کتابخان ــی، ضــوابط خ ــدمات  خــدمات آموزش اي، ضــوابط خ
هاي  تواند راهی را براي ارزیابی این ضوابط می. باشد می» ...اي و نگارخانه

نماید، هرچند با ارزیابی سیاست هنوز فاصـله  ارائه  ها مند از فعالیت نظام
در سـایت رسـمی   اي  هـاي برنامـه   کتابچـه ضـوابط قالـب   به . ك.ر(دارد 

  ).شهرداري تهران
هـایی کـه در خصـوص     الزم به یادآوري است کـه اغلـب بررسـی   

شـود و بــا   مـی ارائـه   شـود در قالـب گــزارش کـار    قـدامات انجـام مـی   ا
ها فاصـله بسـیاري    استانداردهاي ارزیابی سیاست و حتی ارزیابی فعالیت

هاي انجام شده مدیریت  هاي فعالیت توان به گزارش از آن جمله می. دارد
ها مورد  هاي اداره رسیدگی به شکایات و ده ها و بولتن معماري و سیستم

اشاره نمود که در سایت رسمی شـهرداري تهـران قابـل دسترسـی      دیگر
  .است

  سازمان بازرسی
عنوان یک سازمان مستقل در شهرداري تهران اهـداف   سازمان بازرسی به

. هاي فرهنگـی اسـت   گیرد که اعم از سیاست تري را پی می نظارتی کالن
  :سازماناین دف ه

مستمر و ادواري  هاي نظارت و پیگیري، انجام تحقیقات و بازرسی«
هاي وابسته  ها و شرکت الزم از کلیه واحدهاي مختلف شهرداري، سازمان

هـاي اسـالمی،    موازین قانونی و حفـظ ارزش  چهارچوبباشد که در  می
ضـمن راهنمــایی و ارشـاد، کنتــرل نحـوه خــدمت و اجـراي ضــوابط و     

هـا، ارزیـابی عملکـرد مـدیران و کارکنـان شـهرداري،        هاي حوزه فعالیت
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ریـزي،   هاي اداري مالی، برنامـه  مت و ارتقاء بازدهی را در کلیه زمینهسال
خدمات شهري، فنی و عمرانی، شهرسازي و معمـاري، حمـل و نقـل و    
ترافیک، اجتماعی و فرهنگی به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح 

  .»هاي اصالحی محقق نماید ها و طرح مقررات و ضوابط و پیشنهاد روش
هاي رسیدگی بـه   وطه شرح وظایف بازرسی در حوزهدر سایت مرب

شکایات، امور شهري، شهرسازي و معماري، فنی و عمرانی و در حـوزه  
مالی و اداري آمده است اما از حوزه اجتمـاعی فرهنگـی شـرح وظـایفی     

الـذکر،   این در حالی است کـه در بیـان اهـداف فـوق    . تدوین نشده است
  .اجتماعی تعیین شده است وظایفی براي بازرسی از حوزه فرهنگی

نظـر   ما در اینجا از ذکر تفصیلی وظـایف سـازمان بازرسـی صـرف    
هـا از   کنیم که جنس ایـن بازرسـی   کنیم و صرفاً به این نکته اشاره می می

هـاي   سنخ حقوقی، قضایی و معطوف بـه تخلفـات اسـت و فاقـد جنبـه     
امـا  چنین نگاهی شاید براي این حـوزه منطقـی باشـد    . باشد سیاستی می
هایی همچون معاونت امور اجتماعی و فرهنگـی یـا سـازمان     براي حوزه

  .فرهنگی هنري توجیهی ندارد
رسیدگی بـه  ) 1گانه  هاي پنج در شرح وظایف این سازمان در حوزه

فنی و عمرانـی و  ) 4شهرسازي و معماري، ) 3امور شهري، ) 2شکایات، 
در جـاي خـود   وظیفه تعریف شده است کـه   84حوزه مالی و اداري ) 5

در این انبوه شـرح وظـایف، البتـه مـواردي نیـز یافـت       . مل استأمحل ت
هاي قضایی و تخلفات فراتر رفته و به  شود که وظیفه بازرسی از جنبه می

جملـه   از آن. گذاري و مدیریتی وارد شده اسـت  اي، سیاست حوزه برنامه
  :توان به موارد ذیل اشاره کرد می

n هاي خـرد و کـالن    ها و سیاست رنامهضرورت آگاهی مستمر از ب
ها، ضوابط و مقررات تدوین شده  ها، دستورالعمل بخشنامه ،مدیریت عالیه
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هـاي مربوطـه، از طریـق     زمینه و اطالع از هرگونه تغییرات در شهرداري
  .هاي ستادي ها توسط کلیه حوزه موقع آن هالزام به ارسال ب

n ضـوابط و مقـررات مـالك    موقـع   هرسانی ب نظارت بر نحوه اطالع
  تکریم ارباب رجوع عمل به شهروندان با هدف

n هاي اجرایـی   هاي اصالحی و رفاهی در زمینه برنامه پیشنهاد طرح
خدمات مناسب به پرسـنل   ارائه منظور بهبود نظام اداري وه و خدماتی ب

  .مجموعه شهرداري
n     ــی و ــات علم ــگاهی و مؤسس ــان دانش ــاوره از خبرگ ــذ مش اخ

هـا و تحلیـل مناسـب از     ها و فرصت ، با هدف شناسایی قابلیتتحقیقاتی
هاي وارده به شهرداري و ارائه راهکارهاي مناسب بـه   مشکالت و آسیب

  .منظور پیشگیري و حفظ صیانت از سالمت مجموعه شهرداري
n ها و نظرات اصالحی و رفاهی در زمینه بهبود و پیشبرد  ارائه طرح
  .اجتماعی و فرهنگی و نقل هاي خدمات شهري و حمل فعالیت
n   بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه معاونت فنی و عمرانـی

  .ها و اداره کل امالك و امور مشارکت
n ها و نظرات اصالحی و رفاهی در زمینه بهبود و پیشبرد  ارائه طرح
  .هاي عمرانی فعالیت

 ساله شهرداري تهران قانون برنامه پنج

نادي کـه در سـایت شـهرداري تهـران در خصـوص      ترین اس یکی از مهم
سـاله شـهرداري اسـت کـه امکـان       ارزیابی وجود دارد قانون برنامه پـنج 

در بخش پنجم ایـن قـانون و در ذیـل     1.کند مند را فراهم می ارزیابی نظام
                                                             

اسـت امـا ظـاهراً بـه تصـویب       در سایت شهرداري از این قانون به الیحه یاد شده. 1
 . رسیده و این سایت به روز نشده است
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حلقه نسبتاً کاملی از نظارت  160تا  155عنوان نظارت و ارزیابی در مواد 
  .و ارزیابی دیده شده است

به منظور تحقق پاسخگویی، حفظ حقـوق  «: آمده است 155در ماده 
شهروندان و ارتقاء مستمر کارآمدي، شهرداري تهران مکلف است نظـام  

هـاي تکلیفـی و غیرتکلیفـی     دهـی را مشـتمل بـر گـزارش     جامع گزارش
ضروري و برحسب مخاطبان اعم از شهروندان، شـوراي اسـالمی شـهر    

نفـع   المی و سایر نهادهاي نظارتی و ذيتهران، دولت، مجلس شوراي اس
هـاي   هـاي تـدوین هریـک از گـزارش     و با مشخص کردن مرجع و دوره

ماه پـس از تصـویب ایـن الیحـه طراحـی و طـی        6مذکور، ظرف مدت 
  ».هاي برنامه پنج ساله به اجرا درآورد سال

دهی  شود در این ماده یک نظام جامع گزارش که مشاهده می چنان آن
ظارتی و براي مخاطبان رسمی و غیر رسمی نهادینه شده و به با گرایش ن

  .انضباط درآمده است
به منظور نظارت بر حسن اجراي «مقرر شده است که  156در ماده 

برنامه، شهرداري تهران موظف است گزارش نظارت و ارزیابی پیشـرفت  
برنامه را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال مشتمل بـر مـوارد ذیـل بـه     

  .وراي اسالمی شهر تهران ارائه نمایدش
n بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه  
n یابی به اهداف و تحقق راهبردها میزان دست  
n هاي برنامه بررسی عملکرد شاخص 
n بررسی عملکرد واحدها و مناطق شهرداري 
n     ــه ــه و ارائ ــا برنام ــایرت ب ــل مغ ــین عل ــرد و تبی ــابی عملک ارزی

  »بهبود عملکرد برنامه پیشنهادهاي الزم در جهت
هــا و  در ایــن مــاده گــرایش ارزیــابی کــامالً معطــوف بــه سیاســت
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  .ها هاست و نه صرفاً فعالیت برنامه
سـازي امـر    بـه منظـور نهادینـه   تأکید شـده اسـت کـه     157در ماده 

ریـزي و   ریزي، شهرداري تهران موظف اسـت نظـام جـامع برنامـه     برنامه
و انطباق آن با آخـرین   ریزي و نظارت فرایند برنامه نظارت را مشتمل بر
را تدوین  دهی گیري و گزارش  نحوه گزارش) و نیز( دستاوردهاي جهانی

  .کند
شـهرهاي جهـان    هاي کالن هاي الگو بر استفاده از شاخص 158ماده 
کند که این نیز گامی است در جهـت سـاماندهی بـه نظـارت و      تأکید می

مکلف است به منظور ارزیـابی   شهرداي تهران«: ارزیابی شهرداري تهران
مــوازین برنامــه،  چهـارچوب و پـایش میــزان پیشـرفت شــهر تهــران در   

انداز، اهداف کلی و راهبردهاي توسعه طـرح جـامع شـهر تهـران،      چشم
شهرها، نسبت به انتخـاب   المللی مقایسه کالن ضمن بررسی الگوهاي بین

ــتخراج شــاخص  ــا   الگــوي متناســب و اس ــگ ب ــه و هماهن هــاي مربوط
شـهرهاي جهـان و ایـران، اقـدام و نتـایج حاصـل از        هاي کـالن  شاخص
هاي مـذکور را بـه همـراه نقـاط قـوت و ضـعف و        گیري شاخص اندازه

پیشنهادهاي الزم براي بهبود وضعیت شهر، حداکثر تا پایـان شـهریورماه   
  .»هر سال به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید

هت عینیت بخشیدن به اهداف این قانون گامی است در ج 160ماده 
ریزي در سازمان مدیریت و  هاي شهرداري که ملهم از نظام برنامه سیاست
سـفانه رویکـرد ایـن جـداول بیشـتر بـر       أامـا مت  .ریزي سابق است برنامه
اي کمتـري در آن   ها متمرکز اسـت و گـرایش سیاسـتی و برنامـه     فعالیت

مـرتبط بـا بخـش     ما در اینجـا صـرفاً بـه ذکـر جـداول     . شود مشاهده می
  .پردازیم اجتماعی و فرهنگی می

 ب و ج، ،به منظور تحقق اهداف مندرج در جداول الـف : 160ماده 
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دهـی و سـاماندهی کلیـه     شهرداري تهران موظف است در راستاي جهت
  .هاي برنامه اقدام نماید منابع و امکانات در طی سال
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  اهداف کمی مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی ـ جدول الف

 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

نامه دانشجویی  حمایت از پایان
 72 72 72 72 72 72 " 432 ارشد و دکتري

هاي  نامه اجراي جشنواره پایان
 1 1 1 1 1 1 " 6 برتر در حوزه شهري

 1 1 1 1 1 1 " 6 فراخوان مقاالت

  برگزاري
 1 1 1 1 1 1 "  6نکوداشت پژوهشگران 

هاي علمی و  برگزاري نشست
 177داخلی ادارات کل 

 30 30 30 30 30 27 تعداد

  تهیه شناسنامه محالت
 2226) ها پایگاه داده توسعه(

 371 371 371 371 371 371 محله
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 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

اي به منظور  هاي محله تشکیل کانون
شناسایی و ارائه راهکارهاي مناسب در 

 هاي اجتماعی زمینه کاهش آسیب
 CBO 51 120 200 300 420 550تعداد 

  ساماندهی متکدیان
 در سطح شهر

 6000 6000 6000 6000 6000 6000 نفر شبانه روز

ها در  خواب ساماندهی کارتن
 سطح شهر تهران

 200000 190000 180000 170000 160000 150000 نفر شب

 98 79 60 41 22 12 تعداد پایگاه مددکار شهر هاي اندازي پایگاه راه
 80000 64000 52000 42000 34000  27000 خدمت ارائه خدمات مشاوره حضوري
 800000 640000 520000 420000 340000 70000 خدمت ارائه خدمات مشاوره تلفنی

 740 610 510 430 360 300 خانواده سرپناه هاي بی ساماندهی خانواده
آموزي به افراد  ارائه خدمات حرفه

یا در  دیده هاي آسیب یا گروه
 معرض آسیب

 6000 5000 4000 3000 2000 1000 نفر
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 اهداف کمی مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی ـ جدول الف

 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

  ساماندهی کودکان فرار
 در سطح شهر تهران

 14500 12000 10000 8600 7200 6000 نفر

  ساماندهی معتادین
 در سطح شهر تهران

 25000 20000 17000 14000 12000 5000 نفر

سازي اوقات فراغت  غنی
  شهروندان محالت

 )هاي نشاط سامانه(

ها  تعداد برنامه
 ها سامانه ـ

122 371 371 371 371 371 

سازي اوقات فراغت  غنی
شهروندان محالت 

اوقات : هاي تابستانی جشنواره(
 ...)فیلم و, تئاتر , فراغت، سرود 

 4 تعداد
 2هرفصل 
 جشنواره

 2هرفصل 
 جشنواره

 2هرفصل 
 جشنواره

 2هرفصل 
 جشنواره

 2هرفصل 
 جشنواره
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 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

سازي اوقات فراغت  غنی
هاي  برنامه(شهروندان محالت 
 )گردي گردشگري تهران

تعداد 
 مندان بهره

هر ( 66000
منطقه 

 )نفر3000
88000 110000 132000 154000 176000 

هاي آموزش  برگزاري دوره
کارآفرینی و تخصصی 
 مخصوص شهروندان

 72تا  64دوره 
 ساعته

50 88 88 88 88 88 

هاي کارآفرینی،  تشکیل هسته
 هاي مرتبطNGOها و  تشکل

 44 44 22 22 15 10 مورد

و  ترجمه و تدوین مقاالت/تألیف
 هاي کارآفرینی کتاب

 20 15 10 10 5 5  مورد

 371 330 280 220 170 122 باب هاي سالمت خانه اندازي راه
 74200 66000 56000 44000 34000 24400 نفر شبکه رابطین

 371 330 280 220 170 122 کانون محلی هاي کانون تشکیل
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 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

ورزش همگانی توسعه 
تندرستی ورزشی  هاي ایستگاه

 )آقایان(

ایستگاه 
 تندرستی

 547 459 380 317 264 220 ایستگاه

 هاي ورزش
 تخصصی

 274 228 190 158 132 110 ایستگاه

ایستگاه صبح 
 جمعه

 274 228 190 158 132 110 ایستگاه
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 اهداف کمی مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی ـ جدول الف

 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

 هاي ورزش همگانی، همایش
 )آقایان(عمومی ورزشی 

 306561 255468 212890 177408 147840 123200 نفر

  هاي همایش ـ ورزش همگانی
 )خانوادگی(عمومی ورزشی 

 262767 218972 182477 152064 126720 105600 نفر

ورزش محالت، مسابقات 
  ورزشی

  محالت آقایان
 )مرحله مقدماتی(

 561975 468312 390260 325217 271014 225845 مسابقه ـ نفر
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 واحد عنوان هدف کمی
سال پایه 

1387 
سال اول 

1388 
 1392سال پنجم  1391سال چهارم  1390سال سوم  1389سال دوم 

ورزش محالت، مسابقات 
  ورزشی

  محالت آقایان
 )مرحله نهایی(

 40589 33825 28187 23489 19574 16312 مسابقهـ  نفر

توسعه ـ  ورزش همگانی
  هاي ایستگاه

 )بانوان(تندرستی ورزشی 

ایستگاه 
 تندرستی

 1100 917 764 636 530 442 ایستگاه

 هاي ورزش
 تخصصی

 219 182 152 127 106 88 ایستگاه

 276 230 192 160 133 111 ایستگاه جمعه در صبح
هاي  همایش ـورزش همگانی 

  عمومی ورزشی
 )بانوان(

 269734 224778 187315 156096 130080 108400 نفر

 مسابقات ـ ورزش محالت
 )بانوان(ورزشی محالت 

 259910 216592 180493 150411 125342 104452 مسابقهـ نفر 
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  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
توانـد   مواردي که می ،در شرح وظایف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

  :حاکی از نگاه ارزیابی باشد در وظایف ذیل قابل مشاهده است
n ریزي، همـاهنگی و نظـارت و پیگیـري بـر حسـن اجـراي        برنامه

بــا  هــاي ابالغــی در ارتبــاط هــا و خــط مشـی  برنامــهقـوانین، مقــررات،  
  تابعه هاي امور اجتماعی و فرهنگی واحدهاي مسئولیت
n  کنترل و نظارت بر تخصیص اعتبارات عمرانی و جاري و نظارت
  کرد اعتبارات بر هزینه
n هاي امور اجتمـاعی   نظارت بر حسن اجراي صحیح بودجه حوزه

و اعالم نظر در خصوص پیشنهاد و فرهنگی و واحدهاي تابعه و بررسی 
  اصالح بودجه واحدهاي تابعه

n   هـاي ابالغـی و ارائـه     تهیه گزارش انحرافات از بودجـه و برنامـه
  گزارش عملکرد

n ـی، کیفـی و     ها و پروژه ها، طرح نظارت بر فعالیتها از لحـاظ کم
  و تهیه و ارائه گزارش عملکرد) استقرار نظام کنترل پروژه(مالی 
n هاي در دست اقدام  تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی و

حوزه و تجزیه و تحلیل علل تأخیر و عدم پیشرفت با توجـه بـه برنامـه    
  ها بندي پروژه زمان
n  ارزیابی عملکرد سالیانه امور اجتماعی و فرهنگی مناطق با هدف

ها و تقویت و کارآمدتر نمودن واحـدهاي   رفع موانع، مشکالت و ضعف
  .مذکور

شود رویکرد ارزیابی در ایـن شـرح وظـایف     که مشاهده می همچنان
در . مدیریتی با گـرایش بازرسـی و قضـایی اسـت    ـ   اي رویکردي بودجه
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توانـد گـامی بـراي ارزیـابی      که می ریزي متمرکز همین راستا نظام بودجه
از در شـهرداري باشـد   ) هـاي  و البته نه ضرورتاً سیاست(ها  مالی فعالیت

عالوه مربوطه اداره کل  .اندازي شده است راهوزه اجتماعی ح در 84سال 
بنـدي تشخیصـی بـر اسـاس معیارهـا و اصـول بودجـه،         بر انجام بودجه

ها و فناوري اطالعات را در حوزه  ها و روش مواردي مانند بهبود سیستم
  .نماید ریزي می گذاري و برنامه اجتماعی پایه

  مرکز مطالعات شهر تهران
هــا و شــرح وظــایف مرکــز مطالعــات و   مأموریــت رویکــرد غالــب در

ایـن مرکـز ظرفیـت    . مـدیریتی اسـت  ـ   اداري ریـزي شـهر تهـران    برنامه
اي وضعیت  ساماندهی به نظام حسابرسی فرهنگی اجتماعی و رصد دوره

ایـن اقـدام مهـم از طریـق     . گذاري فرهنگی شهر تهران را دارد و سیاست
اي از وضـعیت   منـد دوره  نظـام  هاي ساماندهی نظام آماري و انجام تحلیل
اما چنین فعالیتی در شرح وظایف آن . فرهنگی اجتماعی قابل انجام است

مـاده  «: شرح وظایف آن آمده اسـت  16صورت ضمنی و در قالب بند  به
راهبردي و هاي  بر اجراي برنامه) نظارت، کنترل و ارزیابی(مدیریت  -16

  .»اجرایی شهرداري تهران
قانون برنامه پنج ساله شهرداري یـک   155در ماده که دیدیم  چنان آن

. دهی با گرایش نظـارتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت      نظام جامع گزارش
توانست به عهده این مرکز باشد  تمهید مقدمات علمی این وظیفه مهم می

در بین وظایف مطالعاتی ایـن مرکـز،   . که یک نهاد تخصصی علمی است
ها را  تی که رنگ و بوي نظارت بر سیاستگونه فعالی ، هیچ16غیر از ماده 

کنندگان این شـرح وظـایف،    شود، مگر آنکه تدوین داشته باشد دیده نمی
    .ارزیابی را در بطن ناگفته و نامشهود دیگر وظایف مطالعاتی دیده باشند
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  ضمیمه
  ؛هنرهاي نمایشی مدلی براي ارزشیابی سیاست. 1

  گیري شود؟ چه چیز باید اندازه
در سه سطح فردي، اجتماعی و هنري به ارزیابی یک سیاسـت  مدل ذیل 
ها و گوناگونی عرصـه فرهنـگ ایـن     ها، سلیقه چالش. پردازد فرهنگی می

ایـن سـطوح تحلیلـی از حیـث     . سـازد  سطوح تحلیلـی را ضـروري مـی   
گـذار و مجـري و    هاي سیاسـت  هاي فرهنگی و دستگاه نفعان سیاست ذي

  .است نهادهاي مدنی ضروري
توصیف عملکرد هنرهـاي نمایشـی در جامعـه شـهري      چهارچوب

که در آن هنرهاي نمایشـی در جامعـه ایجـاد     است دهنده سه نمونه نشان
  :کنند می کارکردارزش و

)I ( عملکرد)هـاي   دهنده ارزش که نشان) یسازمان ساختارموجود در
هاي بیرونی  ارزش عملکرد وشناسی  بر خواص زیبایی مبنیشناسی  زیبایی

 اجرا توسـط تجربه  (II) ؛باشد می شهریک نهادهاي فرهنگی در حاصل از
در سـطح شخصـی   ها  کارکردپس سو  مخاطبان که منجر به تحقق ارزش

  .عملکرد در سطح اجتماعی) III( و ؛شود می
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  ارزیابی ارزشی اولیه

  ارزش اجتماعی
 تأثیرتجزیه و تحلیل 
  اقتصادي

مستقیم و غیر  زایی اشتغال
  مستقیم

  
ات تأثیرتجزیه و تحلیل 
  اجتماعی
خود / آزادي شخصی 
  کارآمدي

  توسعه سازمانی
تغییرات در سرمایه 

  اجتماعی

  ارزش شخصی
ها  بررسی وقوع ارزش

در سطح شخصی ها  کارکردو
و درسطح مخاطبان (
  )عنوان یک جامعه به

 و کارکردهايها  ارزش
  درونی

 و کارکردهايها  ارزش
  بیرونی

خدمات به دسترسی  ارزیابی
  هاشناسی در شهر زیبایی

  شناسی ارزش زیبایی
  

ارزیابی کیفیت هنري محصوالت 
  در هنرها  گاه آنو جای

  ارزیابی ارزشی ثانویه

شناسی به مخاطبان  ارائه مداوم خدمات زیبایی هاي نمایشی درهنرهاي  نهادارزیابی توانایی 
  تنوعم

  شدن داوطلب
هاي  سازمان همکاري با

  فرهنگیبخش  خارج از
  تنوع درآمد

  هاي کارکنان بازاریابی قابلیت
  هاي بازاریابی تالش
  یآموزشي ها تالش

 )هنري( اي حرفه توانایی
 سازمان کارکنان

  با هنرمندان آماتور ارتباط
  سازمان سالمت مالی

Source: J.J. van Maanen, (2010), Performing Arts and the City, Dutch 
municipal cultural policy in the Brave New World of evidence-based policy. 
pp. 387-416 
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  )خالصه ارزیابی(برنامه تبادل جوانان آلمان و ایاالت متحده . 2
اي از ارزیابی یـک برنامـه سیاسـتی اسـت کـه در قالـب        مثال ذیل نمونه

. هاي فرهنگی ایاالت متحده و آلمان انجام شـده اسـت   سیاست همکاري
ین برنامه در سطح فردي، اجتماعی و سیاسی واضح بوده و نظام اهداف ا

  .ارزیابی بر این اساس به اجرا درآمده است

  سیاست و ارزیابی ـ دفتر امور آموزشی و فرهنگی

 اطالعات برنامه

 ایـاالت  آینـده  رهبـران  پایـدار بـین   دوستی و متقابل درك ترویج جوانان تبادل کنگره از هدف
 آمـوزان  دانـش  بـراي  کشـور  از خـارج  در مطالعـه  ساله یکي ها فرصت ارائه با آلمان و متحده

  .باشد می جوانان و متخصصان دبیرستانی
 طـور  بـه  متحـده  ایـاالت  در هـا  آلمـان  زندگی سال 300 داشت گرامی منظور به 1983 سال در

 رئـیس  جوانـان  طـرح  از بخشـی  قالب در آلمان فدرال مجلس و آمریکا کنگره توسط مشترك
و  آمـوز  دانـش  5000از  بـیش 1999 سـال  تـا  1983 از سـال . شد تاسیس ریگان رونالد جمهور

 .شد بدل و رد طرح در این جوان متخصص
اي  در زنـدگی شخصـی و حرفـه   برنامـه تبـادل جوانـان     ایـن  تأثیر بررسی هدف از این ارزیابی

 .کردندبرنامه شرکت  که در ایناست  ییآمریکا جوانو متخصصان  آموزان دبیرستانی دانش

  هاي کلیدي یافته

  اي فواید شخصی و حرفه
ایـن   شـرکت در  ند کـه این برنامه اعالم کردشده در  از فارغ التحصیالن نظر سنجیدرصد  75

  .ها بسیار مفید بوده است در زندگی شخصی آن طرح
 .بوده است ها بسیار مفید اي آن در زندگی حرفه ند برنامه تبادل جواناناظهار داشتدرصد  55
گـاه امکـان    برنامـه تبـادل جوانـان شـاید هـیچ      مندي از بدون بهره دادند که گزارش درصد 92

 .کردند را پیدا نمی المللی تجربه مبادالت بین
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بـه  المللـی   اي بـین  رشـته در  اي مربـوط بـه آلمـان یـا     پس از اتمام برنامـه در رشـته  درصد  63
  .خود ادامه دادند عالیتحصیالت 

  و دانشها  دیدگاهتغییرات در 
 برنامـه برداشـت   ایـن  نتیجـه  در کـه  نـد از فارغ التحصیالن مورد بررسی اعالم کرددرصد  84
  .شده استاز آلمان بهتر ها  آن
  .گسترش دادندآلمان خود را درباره  پس از اتمام برنامه دانش کردند کهگزارش درصد  81

  در برنامهسال پس از شرکت  15با آلمان حتی  حفظ تماس

  پیش از نظرسنجی سال یک
مسـائل   کردنـد کـه خـود را در جریـان     از فارغ التحصـیالن مـورد بررسـی گـزارش     درصد 71

  .داشتند می مربوط به آلمان نگه
 ٪ 79 انـد،  هتمـاس بـود  در  کسب و کار یا حرفهدر زمینه  که با آلمان کردند گزارشدرصد  38

 بـراي  ٪ 24، نـد بوددر تمـاس   با خانواده میزبـان خـود   ٪ 60، داشتند تماس شخصی با آلمان
  آلمان رفته بودندتفریح به 

درصـد از فـارغ التحصـیالن در     25 از جمله اینکـه هاي دیگر در گزارش کامل، ارائه شده  یافته
  .باشند می ، معاون و یا صاحبان کسب و کاریسئر، حال حاضر مدیر

  اطالعات پروژه
هـا در ایـاالت    دادهآوري  جمـع . دادانجـام   1999 تا ژوئـن 1999انویه از ژرا  ارزیابیاین سیستم، 

فرسـتاده شـد و    ییفارغ التحصیل آمریکا 921سنجی به نظر شرکت .T.E تمتحده صورت گرف
درصـد بـه ایـن     28 گویینـرخ پاسـخ  با  رنف 275 مجموعدر . گرفتقرار نیز در یک وب سایت
  .دادندنظرسنجی پاسخ 

Source: Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of Policy 
and Evaluation Congress-Bundestag Youth Exchange Program (CBYX), 
2001. 
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  )YES(با عنوان برنامه تبادل جوانان  ارزیابی برنامه تبادل جوانان. 3
بـه وسـیله    ، وزارت امور خارجه آمریکـا 2003در ماه ژوئن سال  معرفی
با عنوان برنامـه   ارزیابی برنامه تبادل جوانان InterMediaسه تحقیقاتی مؤس

 اي اسـت  برنامـه ایـن اقـدام،    .رسـانید  انجـام را بـه  ) YES(تبادل جوانان 
با حمایت  را سالهاي یک  هدور ان دبیرستانیآموز دانش مبتکرانه که در آن

برنامـه تبـادل   این . گذرانند در کشوري دیگر میمالی اداره امور آموزشی 
شـده توسـط    انجـام  ارزیـابی  .شـروع بـه کـار نمـود    سـپتامبر   11پس از 

InterMedia در  هـا  آن آمـوزان و رفتـار   تجربه تبادل در نگرش دانـش  تأثیر
یـابی   دسـت  ،گزارش نهایی ارزیـابی  .را مورد بررسی قرار داد طول زمان

ا و مـردم  پلی بین مردم آمریک ایجاد که اداره امور آموزشی به هدف خود
در طـول مـدت دوره    .دهـد  باشـد را نشـان مـی    مسـلمان مـی   هايکشور

، بـه مدرسـه   کننـد  میزبان زندگی می هاي آمریکایی دانشجویان با خانواده
یـاد   را هاي جامعه آمریکا ارزش کنند تا شرکت می ها در فعالیت ،روند می

 فرهنـگ و آداب  ،کشورو  آورند هاي رهبري به دست می مهارت ،بگیرند
  .شناسانند ها می و رسوم خود را به آمریکایی

بـه شـرح زیـر    برنامـه   گیري چهـار هـدف   ارزیابی اندازه این هدف
  :باشد می

n برنامه تبادل مندي از رضایت  
n یادگیري و درك  
n تغییرات رفتاري  
n ارتباطات شخصی  

بـراي هـر   . هر دو روش کمی و کیفی استفاده شد از ارزیابیدر این 
مـدت تقریبـی دو    در ها در سه مرحله مختلف آموزان، داده گروه از دانش
  :ندآوري شد سال جمع
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n    ــا ــده آمریک ــاالت متح ــه ای ــل از ورود ب ــه و قب ــداي برنام در ابت
ــا اســتفاده از پرسشــنامه1نظرســنجی ( پرسشــنامه نگــرش، در ایــن ). ، ب

ثبـت   آموز قبل از شـرکت در برنامـه   رت و رفتار دانشعقاید، دانش، مها
  .شود می

n      در پایان یک سال تحصیل در ایـاالت متحـده، قبـل از بازگشـت
هاي آنالیـن و چنـد گـروه     ، با استفاده از پرسشنامه2نظرسنجی (به خانه 
 پرسشنامه نگرش، عقاید، دانش، مهارت و رفتـار دانشـجویان  این  )تمرکز

سـفر   واشنگتنبازگشت به  قبل ازی که دانشجویان .کند گیري می را اندازه
 آن بـر  تـأثیر و  YESخـویش در برنامـه    تجربـه هـایی   در گـروه  ،کنند می

خود را مورد بحث و بررسـی قـرار   رفتارو نگرش، عقاید، دانش، مهارت 
  .دهند می

n  بـا اسـتفاده از   3نظرسـنجی  (یک سال پس از بازگشت به خانه ،
کشـف   نظرسـنجی  ایـن  از هـدف ) و پرسشـنامه آنالیـن   نسخه کاغـذي 

  .استي ماندگار در افراد ها و رفتارها نگرش، دانش، مهارت ،تغییرات

  تحقق اهداف برنامه: هاي کلی ارزیابی یافته

کشور  25و گروه کنندگان از هرچهار  شرکتنشانگر این امرند که ها  یافته
  :هاي زیر را بردند از برنامه استفاده

n  تر و بیشتر از ایاالت متحده، کشور خـود، و همچنـین    عمیقدرك
 نقش و حقوق افراد در جامعه؛

n  مردم دیگر؛ وها  فرهنگ در برابرتحمل بیشتر 
n  هاي رهبري و ارتباطی، و مهارتارتقاء 
n فراتـر از  و خـود   هتغییر در جامع جهت ایجاد احساس توانمندي

  .آن
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  اهداف برنامه
  

اي جوانان کشورهاي منتخب به منظور کسب اطالعات بیشتردر ارائه فرصت بر: 1هدف 
  .ییها و مؤسسات آمریکا ها، فرهنگ مورد جامعه، مردم، ارزش

  .فرهنگ و کشور دانشجویان خارجیا از آمریک مردم ارتقاء درك: 2هدف 
کسب اطالعات بیشتر در  جهت ارائه فرصت براي جوانان کشورهاي منتخب: 3هدف 

  .خودبه کشورپیدا کردن دیدي منتقدانه  هاي مدنی و مورد حقوق و ارزش
  .ها استفاده کنند در کشور خود از آن توانندبهاي رهبري که  توسعه مهارت: 4هدف 

از استفاده مناسب خودشان براي  در کشور کنندگان در برنامه حمایت از شرکت: 5هدف 
  .آوردندبه دست االت متحده که در ایهایی  مهارت

  .هاي سازمانی ترویج روابط شخصی و لینک: 6هدف 
در خور  یتغییرات در برنامهکننده  آموزان شرکت در مجموع، ارزیابی نشان داد که دانش
ایاالت متحده و نقش خود در  در مقابلخود  يتوجه و ماندگار در درك، نگرش و رفتارها

  .ردندطول برنامه کسب ک درشان  عجوام
  

Source: U.S. Department of State Evaluation Division of the Office of 
Policy and Evaluation in the Bureau of Educational and Cultural Affairs 
(ECA), Evaluation of the Youth Exchange and Study Program, 2008. 

  آموزي تبادل دانشبرنامه . 2
 مشـترکاً  )USIA) United States Information Agencyبررسی  :طراحی مطالعه

، USIAدفتر مشاور عمومی  ،USIAارزشیابی  گذاري و سیاستتوسط دفتر 
، گروه مشاورین کـارالین،  USIA بازدیدکنندگان تبادل خدمات برنامهدفتر
و شوراي استاندارد براي  ،آموزشی و فرهنگی تالمللی تبادال بین یهاتحاد
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  ).CSIET(المللی  هاي آموزشی بین مسافرت
ی آمـوز دبیرسـتان   دانـش  21،010جمعیت هدف مورد مطالعه شـامل  

 1998-1999سال تحصیلی  آموزي در تبادل دانشکننده در برنامه  شرکت
از  صورت تصادفی که به یآموز تبادل دانش 3،035بر مطالعه این . باشد می

  .ده بودند تمرکز کرجمعیت هدف انتخاب شد
تعـدادي   االت مطالعـه ؤبراي پاسخ دادن به سـ آوري داده اولیه  جمع
دانشـجویان و  بـه   صـورت تصـادفی   بـه بود که در سه مرحلـه   پرسشنامه

 شـده  پرسشنامه تکمیل 12،000بیش از . شد شان ارسال میخانواده میزبان
هاي میزبان، مقامات دبیرستان، و نماینـدگان   خانواده ،آموزان توسط دانش

  .بازگردانده شدندمحلی 

  هاي کلیدي یافته

تعدادي هاي  ویژگینظري انجام شد که  چهارچوببر اساس این  ارزیابی
در تحقیق  هاي انجام شده و فعالیت میزبانهاي  ان و خانوادهآموز دانشاز 

هفت پرسش با . اي موفق از برنامه تبادل را به تصویر خواهد کشید تجربه
 گیـري  نتیجـه به افراد داده شد تا به  استاندارد آماريي ها استفاده از روش

  . برسند هاي میزبان در خصوص استفاده از خانواده مطلوب
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  ها پرسش  ها یافته
آموزان ابتدا در  درصد از دانش 14 تقریباً
  وگیرند  قرار می هاي میزبان اولیه خانواده

میزبان دائمی قرار داده هاي  در خانواده 86٪
  .وندش می

آموزان از  به طور متوسط، چه نسبتی از دانش
قرار اولیه هاي میزبان  ابتدا در خانواده

چه نسبتی در خانواده میزبان و د؟ نگیر می
  ؟شوند می دائمی قرار داده

 ٪ 30، حدود تبادلیآموزان  کل جمعیت دانش
سال به  انتقال حداقل یک بار در طول یک

تانی دیگر به دبیرس ٪ 7و  دیگراي  خانواده
اسکان یافته آموزان  دانش از .شوند منتقل می

حداقل  ٪64اولیه،  هاي میزبان خانواده در
حداقل یک بار  ٪ 14 یک بار خانواده و

ی آموزان از دانش. دهند تغییر می خود را مدرسه
هاي میزبان دائمی قرار داده  در خانواده که

حداقل یک بار خانواده  ٪24، شوند می
 خود را حداقل یک بار مدرسه ٪ 6 خانواده و

  .دهند تغییر می

یا آموزان به خانواده  بتی از دانشچه نس
در مدت اقامت خود در  دیگريدبیرستان 

نسبت  این ؟ آیایابند می ایاالت متحده انتقال
هاي  ابتدا در خانوادهی که در آموزان براي دانش
  ؟استد باالتر نگیر قرار میاولیه میزبان 
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  ها پرسش  ها یافته
  :انهاي حامی ترین فعالیت مهم

آموزان قبل از  غربالگري مناسب از دانش
 ایاالت متحده بهآموز  ورود دانش

هاي محلی در  ارائه اطمینان از اینکه نماینده
هاي اضطراري و دیگر  پاسخ به موقعیت

 طول سال سرعت واحتمالی در مشکالت 
 .از خود نشان دهندمناسب عملکرد 
هاي  گیري مناسب به خانواده ارائه جهت

  یتبادل انآموز میزبان دانش

توسط شده اجرا ي ها فعالیت یک از کدام
موفقیت دانشجویان  بیشتر به ،حامیان برنامه

  ؟باشد مربوط می

  :خانواده/ آموز  مشخصه دانش ینتر مهم
 میزبانی از تجربه قبلی خانواده میزبان اولیه

  یتبادل انآموز دانش

 ان وآموز هاي دانش ویژگی یک از کدام
موفقیت  در هاي میزبان اولیه خانواده

  ؟بیشتري دارد تأثیر دانشجویان
داري بین میزان  مطالعه هیچ تفاوت معنی

آموزان قرار داده شده در  موفقیت دانش
میزان موفقیت  اولیه و هاي میزبان خانواده
آموزان مشابه قرار داده شده در  دانش
  .دهد هاي میزبان دائمی نشان نمی خانواده

 هاي میزبان آموزانی که در خانواده آیا دانش
ی که آموزان دانشگیرند به اندازه  اولیه قرار می

 گیرند هاي میزبان دائمی قرار می خانواده در
سایر عوامل  در صورتی که( ،شوند موفق می

  ؟)شوند همربوط به موفقیت ثابت نگه داشت
افتادن به خطر  بنی بردلیلی ممطالعه هیچ 

صرفاً به آموزان  شخصی دانش منیترفاه و ا
اولیه هاي میزبان  خانواده علت استفاده از

  .نیافت

آیا شواهدي وجود دارد که استفاده از 
امنیت شخصی و  اولیه هاي میزبان خانواده

به شده را  آموزان دبیرستانی تبادل رفاه دانش
  اندازد؟ خطر می

شکایت بیشتر هیچ شاهدي مبنی بر  مطالعه
هاي  خانواده اسکان یافته درآموزان  دانش
 ی کهآموزان دانشاولیه در مقایسه با  میزبان

هاي میزبان دائمی قرار داده  در خانواده
  .شوند نیافت می

هاي  خانواده یافته در اسکانآموزان  آیا دانش
 ی کهآموزان دانشاولیه در مقایسه با  میزبان

هاي میزبان دائمی قرار داده  وادهدر خان
  ؟کنند می USIAبه  يشکایات بیشترشوند  می
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  گیري نتیجه
 

استفاده از اولیه، میزان هاي میزبان  از استفاده از خانواده USIAارزیابی  به طور خالصه،
داد که مطالعه نشان  .را مورد بررسی قرار داد آموزان بر دانش آن تأثیراولیه و هاي  خانواده

 خطربه  آموز شخصی دانش امنیت رفاه واولیه  میزبانه خانوادبه صرف قرار گرفتن در 
هاي فعلی  بهبود روش نیازمند د که حامیان برنامهدنها نشان دا یافته با این حال،. افتد نمی

  .شود اولیه نیز می هاي میزبان که شامل استفاده از خانوادهباشند  میخود 

Source: Carlyn Consulting, USIA EVALUATION OF THE USE OF 
ARRIVAL HOST FAMILIES, United States Information Agency, (March 
2000). 

Listen Read phonetically 
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  جمهوري اسالمی ایراناصول سیاست فرهنگی : ضمیمه
  )مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی(
 

  پیشگفتار
حدود چهـار   اي است که از مفاهیم تازه مفهوم سیاست فرهنگی از جمله

نگـاه بـه   .  دهه قبل در کشورهاي جهان مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    
هـاي اصـلی توسـعه و امکـان مـدیریت       فرهنگ به عنوان یکـی از زمینـه  

یابی بـه اهـداف از پـیش     فرهنگی براي تغییر در عناصر فرهنگی و دست
ریزي فرهنگی بستر مناسبی  ها در برنامه تعیین شده و توجه به نقش دولت

سیاسـت  .  گیري مفهوم سیاست فرهنگی به وجود آورده است براي شکل
الن و متصـدیان امـور در   سـئو م فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر

هاي الزم و ضروري  ترین اصول و اولویت ، تعیین و تدوین مهم تشخیص
اي مـدیران  باشـد و راهنمـا و دسـتورالعملی بـر     در فعالیت فرهنگی مـی 

هـاي شـوراي فرهنـگ     ترین فعالیت یکی از برجسته. فرهنگی خواهد بود
، تهیه و  هاي گذشته شوراي عالی انقالب فرهنگی در طول سال عمومی و

اي شـامل   تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسـالمی در مجموعـه  
است که در جلسات متعدد با حضـور   ها ، اصول و اولویت ، مبانی اهداف
کارشناسان فرهنگی مورد بحـث   اندرکاران و ، دست ، مسئولین شمنداناندی
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اصـول سیاسـت   « مجموعـه حاضـر  .  و بررسی و تنظیم قرار گرفته اسـت 
اسـت کـه توسـط دبیرخانـه شـوراي      »  فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران 

بـدون  .  هاي عربی و انگلیسی ترجمه شـده اسـت   فرهنگ عمومی به زبان
فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب کارآیی سیاست  تردید
هاي اجرایی تبدیل  ، کمی و خط مشی هاي فرهنگی به اهداف میانی برنامه
ــزي و  امیــد اســت ایــن مجموعــه ارزشــمند ســرلوحه برنامــه . شــود ری
هـا ارتقـاء و    مسـیر تحقـق سیاسـت    هاي فرهنگی قرار گیرد و در فعالیت

 .تعمیق یابد
   احمد مسجدجامعی

   دبیر شوراي فرهنگ عمومی

  مقدمه
اما ایـن نقـش اساسـی گـاه     . اند پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشري مردم

 ، ، منسجم ، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کامالً منظم تواند حرکات نامنظم می
 .ریزي شده و هدایت یافته باشد برنامه

 هاي رسمی از مسیر ها و سازمان در طول تاریخ بشري هرگاه دولت

فرهنگی مردم جدا افتاده و براي خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر 
اند به خصوص هرگاه مـردم بـه دالیـل متعـدد      ضد مردم داشته مردمی و
، روحـی و نظـایر آن از تشـکل و تعامـل      ، سیاسـی  اقتصـادي  ، جغرافیایی

اند، فرهنگ الجرم سیالن و جریان مطلوب و  فرهنگی دور و پراکنده شده
افته خویش را کم و بیش از دست داده و چـه بسـا بـه انقطـاع و     کمال ی

در این صورت انسان نتوانسته اسـت از بـار   .  گسیختگی مبتال شده است
به نحوي که مقتضـاي   فرهنگی و بنیه عقالنی خویش در هیئت اجتماع و

استحصال و  برداري را به عمل آورد و در روح جمعی است حداکثر بهره
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 و  هیئـت  انسان در ظهور. توفیق یابد اعال، حد در جودو ذخایر  استخراج
 خمینـی   امـام   کـه   اسـت  مـؤثر  و  مهـم   قـدري   به  جمعی خویش  حیثیت

 :فرمایند می  باب  این در  علیه اهللا رضوان 
 هـا را  اهللا مجتمـع شـدند و همـه بـت     ها در کلمه مبارکه اگر انسان«

کـه آن  ...  ایـم  تجربه کـرده ما ... رسند شکستند به همه مقصدهاي عالی می
وقت که توجه به خداي تبارك و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکـی یکـی   

 »هم داشتیم نتوانستیم کاري انجام بدهیم
در جهان امروز که نقش و نیروي اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته 

ــزون ــه مراتــب اف ــر شــده اســت ب ، ضــرورت همــاهنگی و همســویی  ت
ریزان هر کشور با نیازهـاي فرهنگـی    و برنامهکارشناسان  نظران و صاحب

اي است که بتوانـد   جامعه رشید جامعه. شود جامعه نیز بیشتر احساس می
حیــات و حرکــت اجتمــاعی  نیازهــاي فرهنگــی خــویش را در رهگــذر

، از تظاهرات و تمایالت کاذب یا گذرا تفکیک کنـد و قـدرت    بازشناخته
کمـال   ها را در جهت رشد و ز آنگیري ا پاسخگویی به این نیازها و بهره

شرط الزم براي تحقق چنین مطلوبی آن است . معنوي و مادي دارا باشد
نگر بتوانند به منظور همراهی  گرا و واقع که در هر کشور زمامداران اصول

را گیـري   جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهره با
ي و الهی مردم بـه طـور هماهنـگ و    از دریاي الیزال اراده و ایمان معنو

، اهم محورهاي الزم براي ایـن   ریزي کرده گذاري و برنامه همسو سیاست
 .تعیین کنند حرکت را تشخیص داده و
این جهت و در ایـن مسـیر اسـت کـه تـدوین       سیاست فرهنگی در

اتفـاق نظـر    سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسـمی و . شود می
ترین اصول و  ، تدوین و تعیین مهم ور در تشخیصمتصدیان ام مسئوالن و
سیاسـت فرهنگـی را   .  الرعایه در حرکت فرهنگی اسـت  هاي الزم اولویت
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ــوان اصــول راهنمــاي کــارگزاران فرهنگــی و مجموعــه عالیــم و   مــی ت
بـه عبـارت دیگـر،    . دهـد  هایی دانست که مسیر حرکت را نشان می نشانه

بسـیاري از  . تر حرکت اسـ نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگ
راه  خـود، «انـد   نقاط کور و نکات مهم اما مبهم بـه مصـداق اینکـه گفتـه    

در حین حرکت و در اثناي کسـب تجربـه   »  بگویدت که چون باید رفت
بنابراین سیاسـت فرهنگـی در همـه مـوارد     . است که روشن خواهد شد

اي  هـده ؛ معا سـابقه و غیرمکشـوفه نیسـت    لزوماً گویاي نکات بدیع و بی
اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را  ها و اي از اولویت است که سلسله

همکـاري و همـاهنگی    و همفکري و هم جهتی را بـا  دهد می»  رسمیت«
ها و  بر تجربه ، ناظر ها و اعتقادات میثاقی است ملهم از آرمان .کند توأم می
هداف بعید و ، توجه به آینده و ا ها و امکانات ، محدود به ظرفیت واقعیات
 . که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است  قریب

مراکز فرهنگی وابسته به دولـت   ، متصدیان و همه مراجع و مسئوالن
، مجریـان و مخـاطبین سیاسـت فرهنگـی      و نظام جمهوري اسالمی ایران

 ها نیز الزم است با درجات سایر افراد و جمعیت. اند درجه اول در کشور
هاي مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیـز نـوع و    و نسبت

 مفاد و مواد با شود به تناسب مورد، ها ناشی می نحوة فعالیت فرهنگی آن
 .آن نباشند  کنندة نقض و  داشته برخورد  فرهنگی  سیاست  این

توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشـور ضـروري   
 .است
n انقالب اسـالمی  .  ، سیاست انقالب اسالمی است گیسیاست فرهن

ون فردي و اجتماعی کشور ئبدین معناست که فرهنگ اسالمی در کلیه ش
بنابراین نباید فراموش کرد که انقالب .  پایه و مبنا قرار گرفته است اصل و

اسالمی حقیقتاً انقالب فرهنگی اسـت و اگـر نگـوییم همـه اختیـارات و      
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ترین و  توانیم بگوییم بیشترین و مهم این است که می ، قدر مسلم امکانات
ها باید براي تکامـل و توسـعه و تحـرك     توانمندي ها و ترین تالش عمده

اگر . اجتماعی به بهترین نحو صرف شود ن فردي وئوفرهنگی در همه ش
ها را فرهنگی  درمان ها و حل راه ، نود درصد در قول و قرار شفاهی و کتبی

عمـالً ایـن نسـبت را     ، امـا  رصد آن را غیرفرهنگـی بـدانیم  دانسته و ده د
نود درصد  ، و ها را به فرهنگ ، ده درصد امکانات و توانایی معکوس کرده

، در چنین حـالتی از سیاسـت فرهنگـی     آن را به امور دیگر متوجه سازیم
سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی متخـذ از  . چندان نصیبی نخواهیم برد

شناسی اسالمی است و مبتنی بر مبـانی و مفـاهیمی از    انانس بینی و جهان
 . این قبیل است

n هـاي حیـات    ون و عرصـه ئحاکم بودن بینش توحیدي بر تمام ش
بنیادي اعتقاد به اصول و فـروع دیانـت    تأثیرفردي و اجتماعی و نقش و 

 . ، معاد، تبري و تولی در جامعه اسالمی ، عدالت ، امامت ، نبوت وحی مانند
n     عنـوان   جاودانگی وجود انسان و کرامـت و شـرافت ذاتـی او بـه

 اهللا و امانتدار خداوند، صاحب اراده و اختیار، داراي قدرت تعقل و ۀخلیف

انتخاب در جریان سرنوشت و نیز نقش عقل و تجربه در استمرار حرکت 
 . تکاملی وي
n برخورداري انسان از فطرت الهی که ریشه و منشأ رشد و خیر و 

 . ح او استصال
n و  هـا  ها در آفرینش و عدم تمایز بـین رنـگ   همانندي و برابري انسان

شـمول بـودن پیـام اسـالم و دعـوت       نژادها و صنوف دیگر انسانی و جهـان 
 .به همکاري و تعاون همگانی در انجام کارهاي نیک و انسانی ها انسان
n     سرشت مادي و معنوي بشرو قابلیـت رشـد و شـکوفایی وي در
، جسـمی و   ، مـادي و معنـوي   هاي فردي و اجتمـاعی  جوه و زمینههمه و



  گذاري فرهنگی روش سیاست اي بر مقدمه     348

 

 .عاطفی و مالزمه این وجود با یکدیگر ، عقلی و روحی
n ظرفیت علمی نامحدود و خواهی ، آرمان جویی ، کمال خیرخواهی ، 

، تقـدس و   جمـال و زیبـایی   ، دانـایی  و  علم  سوي  به  انسان  کشش فطري
 . اخالقی پرستش و خیر

n  هـاي معنـوي و فضـایل     زایندگی و قدرت ایمان در خلـق ارزش
، عزت نفس و تحکیم مناسـبات   ، حریت اخالقی و ایجاد روحیه استقالل

 . جامعه انسانی در
n هاي  خالقیت پذیري آدمی و به فعلیت درآمدن استعدادها و تربیت

 ، طلـب  ، دانـش  خواه اي موحد، عدالت ریزي بناي جامعه وي در طریق پی
 منـد از  بینی و نیز بهـره  کی بر جهاد و اجتهاد، متصف به اعتدال و واقعمت

 ها و آموزي ها و تحقیقات علمی، عبرت ، نقادي مباحثات و مبادالت فکري

 . هاي تاریخی اندوزي تجربه
n هاي معنوي و فضایل اخالقی در جامعه اسالمی و اصالت ارزش 

بـه کرامـت و فضـیلت    ، علـم وجهـاد در تعیـین مرت    جایگاه واالي تقوي
 .ها انسان
n آفات  پذیري انسان از عوامل مثبت و منفی محیط اجتماعی وتأثیر

،  سـازي محـیط   و موانع فرهنگی آن و مسئولیت نظـام اسـالمی در سـالم   
، تأمین حق مشارکت مردم در همه امور با توجـه بـه    تحقق قسط و عدل

ر و فسـاد، ظلـم و   ، فقـ  ساز کفر و نفـاق  لزوم زدودن علل و عوامل زمینه
 .استکبار استبداد، سلطه و

تعالی  اهللا رضوان(خمینی  ها و فتاوي حضرت امام ها و دیدگاه اندیشه
 و تمییز)  ص( عنوان بهترین شاخص و معرف اسالم ناب محمدي به)  علیه

نمایی در داخل و خـارج کشـور، بـر     آن از انواع و اشکال مختلف اسالم
 . اسالمی ایران حاکم استسیاست فرهنگی نظام جمهوري 
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دایره معانی و مصادیق کلماتی که در متن مصوبه سیاست فرهنگـی  
به کار رفته محدود به حدودي است که از مبانی اسالمی و دینی مجسـم  
در خط فکري و فقهی امـام و وصـایاي گرانقـدر الهـی سیاسـی ایشـان       

 ، مـتن بنابراین اگر در سلسله کلمات و جمـالت ایـن   . گیرد سرچشمه می
،  متشابهات و مبهماتی باشد، محکماتی نیز هست کـه ارجـاع آن بـه ایـن    

 .گشاي مشکل خواهد بود گره
 ، فرهنگـی و  هـاي عرفـانی   هاي امـام در عرصـه   ها و دیدگاه اندیشه

، راهنمــا و  ، اقتصــادي و اجتمــاعی هــاي سیاســی هنــري هماننــد عرصــه
خواهـد   سیاست فرهنگـی و هنـري کشـور پرتـوافکن     راهگشاست و بر

، ورزش و امـور   ، سـریال  ، فـیلم  آنچـه امـام دربـاره انـواع موسـیقی     . بود
 . راهنما است اند، تابلو دیگري از این قبیل فرموده

و  ها کالم و پیام آن بزرگ مرد در باب فکر و فرهنگ بر صحیفه دل
 : است  ها نقش شده کتیبه جان
»  اسـت هـاي یـک ملـت     ها و بدبختی فرهنگ مبدأ همه خوشبختی«

خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده 
چنـان   ها در سطح کشور آن انقالب فرهنگی در تمام زمینه ، ملی و اسالمی

محتاج تالش و کوشش است که براي تحقق آن سالیان دراز باید زحمت 
در »  کــم نیســت...نماهــاي احمــق خطــر تحجرگرایــان و مقــدس«کشــید 

سالمی جز در مواردي که اسالم و حیثیت نظام در خطر باشد جمهوري ا
توانـد   آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی

هاي  پایه ما اگر توانستیم نظامی بر... «رأي خود را بر دیگري تحمیل کند 
فریـب را   نه شرقی و نه غربی واقعی و اسالم پاك منزه از ریا و خدعه و

، فرهنـگ   راه اصالح یک مملکت.  ییم انقالب پیروز شده استمعرفی نما
امیدواریم بشـر بـه   . اصالح باید از فرهنگ شروع شود.  آن مملکت است
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آنقدري که قلم و بیان در . ها را به قلم تبدیل کند که مسلسل رشدي برسد
اسالم هـم کـه امـر فرمـوده     ... اند ها نبوده خدمت بشر بوده است مسلسل

 اساس بر این است که دفاع از حق بکنند و حق را و... کننداست جهاد ب
هـا و   تبلیغات که همان شناسـاندن خـوبی  . علم را جانشین مسلسل بکنند

نشان دادن راه گریز و منع از آن از  و ها تشویق به انجام آن و ترسیم بدي
چهـارچوب اسـالم نـاب محمـدي     . اصول بسیار مهم اسالم عزیز اسـت 

ــیم)  ص( ــه در ترس ــدس و  ک ــه مق ــر و خشــم و کین ــه  قه ــی علی انقالب
داري غرب و کمونیزم متجاوز شرق است و نیز راه مبـارزه علیـه    سرمایه

به مردم و به خصوص جوانان سلحشورمان نشان  ریا و حیله و خدعه را
این مسئله که نظام در اهداف خود جدي اسـت و در صـورت بـه    . دهید

ر هر موقعیت قاطعانه برخورد هاي اسالمی با هرکس د خطر افتادن ارزش
اندرکاران و  ناپذیر براي تمام دست عنوان یک اصل خدشه نماید باید به می

 .»مردم تبلیغ گردد
n عنوان مظهري دیگر از بینش فرهنـگ اسـالمی و    قانون اساسی به
هــاي امــام ورهبــر، الهــام بخــش و  اي دیگــر از افکــار و اندیشــه جلــوه

مفاد قانون اساسی خصوصاً آنچـه  .  تبخش سیاست فرهنگی اس استحکام
ام در باب فرهنگ و لوازم اجتماعی  در اصول دوم و همچنین هفتم تا سی

به عبارت دیگر رهنمودهایی که درباره مسایل و .  و سیاسی آن آمده است
،  ، اسـتقالل  ، آزادي کرامـت انسـانی   ، موضوعاتی از قبیل فضـایل اخالقـی  

، امـر   ، مشارکت مردمـی  هاي عمومی گاهی، تتبع و ابتکار، آ تجارب بشري
بر سیاست فرهنگـی   ، است  از منکر و نظایر آن ذکر شده به معروف و نهی

 .کشور حاکم بوده و خواهد بود
،  اهـداف  اي از فرهنگی به معناي عام و عرفی آن مجموعه»  سیاست«
شود، هرچند به  ها و خط مشی اجرایی را شامل می ، اولویت ، اصول مبانی
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 .سازد معناي خاص فقط قسمت اخیر را به ذهن متبادر می

  اهداف
اهداف کلی فرهنگی در نظام جمهوري اسالمی و نیز اهدافی که غرض و 

سـازد بـه    غایت تدوین این مجموعه را تحت عنوان سیاست فرهنگی می
 : شرح ذیل است

  اهداف فرهنگی جمهوري اسالمی ـالف 

n ی و بسط پیـام و فرهنـگ انقـالب    رشد و تعالی فرهنگ اسالمی انسان
 .اسالمی در جامعه و جهان

n     ــت ــانی نادرس ــنحط و مب ــاهر م ــی و زوال مظ ــتقالل فرهنگ اس
هاي بیگانه و پیراسته شدن جامعـه از آداب و رسـوم منحـرف و     فرهنگ
 . خرافات
n  به کمال رسیدن قواي خالقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون

خداداده و استحصـال دفـائن عقـول و     ايهو به فعالیت درآمدن استعداد
 . وجودي انسان ذخایر
n   آراسته شدن به فضایل اخالقی و صفات خدایی در مسیر وصـول

  به مقام انسان متعالی
n  هـاي مـورد    تحقق کامل انقالب فرهنگی درجهت اسـتقرار ارزش
اسالم و انقالب اسالمی در زندگی جمعـی و فـردي و نگاهبـانی از     نظر
 . حرکت فرهنگی براي رسیدن به جامعه مطلوب مرارها و است آن

n       درك مقتضیات و تحـوالت زمـان و نقـد و تنقـیح دسـتاوردهاي
فرهنگی جوامـع بشـري و اسـتفاده از نتـایج قابـل انطبـاق بـا اصـول و         

 . هاي اسالمی ارزش
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  اهداف سیاست فرهنگی ـب 

n  حرکـت   الرعایـه در  هـاي الزم  تعیین و تدوین اصول راهنما و اولویـت
 ، بـا  ها و اعتقادات ، با الهام از آرمان فرهنگی کشور و رسمیت دادن به آن

گیـري از تجربیـات داخلـی و     ها و واقعیـات و بـا بهـره    توجه به ظرفیت
 . امکانات و ابزارهاي مختلف و مناسب جهانی و
n    هـاي   ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگـی در میـان دسـتگاه

هـاي   ها و برنامـه  ، تالش ی و بسیج امکاناتمختلف نظام جمهوري اسالم
هـدایت   جهت پاسـخگویی بـه نیازهـاي فرهنگـی جامعـه و      فرهنگی در

 .ها و نیازهاي موجود تالش
n هاي معنوي و فرهنگ اسالمی و  ها و ارزش تکیه و تأکید بر آرمان

حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه ایثـار و فـداکاري در راه   
اسالمی با توجه به لـزوم درك مقتضـیات و تحـوالت    هاي مقدس  ارزش

زمان و همچنین تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهیا شدن براي 
 . ها و تحوالت ضرورت جانبه با مواجهه صحیح و همه

n هـا   تمهید و تدارك الزم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرح
،  اي نتایج فرهنگـی ، اجتماعی و غیرفرهنگی اما دار هاي اقتصادي برنامه و

 .با سیاست فرهنگی کشور
n نظـارت و ارزیـابی فرهنگـی     ریـزي  تسهیل و تقویت امور برنامه ،

،  هـاي فرهنگـی مردمـی    درعین حمایت از تعدد، تنـوع و آزادي فعالیـت  
هـاي دولتـی و غیردولتـی در جهـت      مرابطه فرهنگی میان بخش مبادله و

دانش و آگاهی عمومی و  يرتقا، ا اجتهاد فرهنگی ، جهاد و افزایش تحرك
 .ابتکار ، تحقیق و اعتالي روحیه تتبع
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  اصول سیاست فرهنگی ـج 

 اصـول سیاسـت فرهنگـی کشـور کــه راهنمـاي مسـئوالن و مـدیران و       

هاي فرهنگی خواهـد بـود بـدین شـرح      ریزان و کارگزاران فعالیت برنامه
 : است
n هاي  عرصه بازشناسی و ارزیابی مواریث وسنن تاریخی و ملی در

مآثر  ، و نگاهبانی از ، ادبی و هنري و فرهنگ عمومی ، علمی مختلف دینی
و مواریث اسالمی و ملی و حفظ واحیاء دستاوردهاي مثبت و ارزشـمند  

 . تمدن اسالم در ایران
n  شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران و ترویج اخالق و

 . ایران ي تاریخ اسالم وها ها و عظمت معارف اسالمی و معرفی شخصیت
n و تحکیم پیوند مودت وتقویـت   ها ارتباط فعال با کشورها و ملت

 .همبستگی با مسلمانان و ملل دیگر جهان
n هاي بشـري و اسـتفاده از دسـتاوردهاي     شناخت فرهنگ و تجربه

 ها و ابزارهاي مفید و گیري از کلیه روش علمی و فرهنگی جهانی با بهره

 . مناسب
n هـاي قـومی و   وحدت ملی و دینی با توجـه بـه ویژگـی    تحکیم 

 . مذهبی و تالش در جهت حذف موانع وحدت
n  فرهنگـی و فنـی جامعـه و    تالش مستمر در جهت رشد علمـی ، 

 . و تعلیم وتربیت فراگیر شدن امر سواد
n گسترش آن اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت وترویج و . 
n هـا و  براي شکوفایی استعدادها و خالقیـت هاي الزم  بسط زمینه 

 . حمایت از ابتکارات و ابداعات
n     هـاي گونـاگون    پاسداري از حریـت و امنیـت انسـان در عرصـه
 . ، قضایی و اقتصادي ، سیاسی فرهنگی
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n   تحقیـق و   فراهم ساختن شرایط و امکانات کافی بـراي مطالعـه و
 .ها گیري از نتایج آن در همه زمینه بهره

n ت تفکر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تالقی و تقوی
 .تعارض افکار

n مآبی  ، مقدس فکري و تحجر ، جمود مقابله با خرافات و موهومات
ظاهرگرایی و مقابله با افـراط در تجـددطلبی و خودبـاختگی در برابـر      و

 . گرایی بیگانگان تحت شعار واقع
n ماعیترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجت . 
n     ارزش دادن به کار و اهمیت بخشـیدن بـه تـالش و کوشـش در 

، قناعت و مبارزه بـا   جهت استقالل و خوداتکایی در عین التزام به کفاف
 .، اسراف و تبذیر روحیه اتراف

n تربیـت   جانبه به امر ورزش و پرورش روح و جسم با اهتمام همه
 . عنوان یک ضرورت مهم اجتماعی بدنی به
n ها و  و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده در تمام عرصه تقویت
 . هاي سازگار با روح تعالیم اسالمی زمینه
n نیازهـا و  جانبه به منظـور شـناخت نیروهـا و    اهتمام و اقدام همه 

هـاي   مقتضیات جسمی و روحی نسل جوان کشور و فراهم آوردن زمینـه 
و عقیدتی جوانان تکامل و تعالی شخصیت علمی   مناسب و مساعد براي

آنـان در   بیشـتر   هرچـه   مشـارکت  و  حضور مستقیم پذیري و مسئولیت و
 . فردي و اجتماعی  حیات  مختلف  هاي عرصه
n  و  عنـوان مـادر   تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان بـه
هاي الزم براي ایفاي نقش و رسالت اساسی  فراهم آوردن زمینه ترویج و
 و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور»  نسل آیندهمربی «عنوان  به خود

هـا و اعتقـادات    ، هنري و سیاسی و مبـارزه بـا بیـنش    ، فرهنگی اجتماعی
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 . این زمینه نادرست در
n       گسترش زمینـه مشـارکت و مباشـرت مـردم در امـور فرهنگـی ، 
هـا و اقـدامات    ، علمی و اجتماعی و همچنین حمایـت از فعالیـت   هنري

ه منظور همگانی شدن فرهنـگ و توسـعه امـور فرهنگـی بـا      غیردولتی ب
 . نظارت دولت

n هنـري و  هاي ایجابی و مثبـت در امـور فرهنگـی    اتخاذ سیاست ، 
، و اهتمـام بـه جاذبـه و     اجتماعی و ایجاد مصونیت براي افراد و جامعـه 

نگـري و دوراندیشـی و شـور و مشـورت و پرهیـز از       جـامع  رحمـت و 
 . سونگري و استبداد رأي کزدگی و ی خشونت و شتاب

n     آموزش وتشویق تقویت روح اجتماعی و مقـدم داشـتن مصـالح
عنـوان   ، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی بـه  جمعی بر منافع فردي

یک عادت و سنت اجتماعی و پیشقدم بودن دولت در دفـاع از حرمـت   
 . قانون و حقوق اشخاص

n اصیل دینی و ملی بـه   تالش براي شناخت و معرفی ارکان هویت
منظور این هویت و همچنین بـه منظـور اسـتحکام و اسـتمرار اسـتقالل      

 . فرهنگی
n     گسترش روحیه نقد و انتقادپـذیري و حمایـت از حقـوق فـردي و 

اجتماعی براي دعوت به خیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکـر  
 . آنچه احسن است، شرح صدر و جدال به  ، موعظه حسنه مبناي حکمت بر

n       توسعه و اعتالي تبلیغات فرهنگـی و هنـري بـه نحومناسـب بـه
 . منظور ترویج و تحکیم فضایل اخالقی

n  توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور باالبردن سطح فرهنگی در
 هاي اصیل و بـا ارزش روسـتایی و   روستاها و همچنین تقویت خالقیت

 . عشایري
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  نگیمنبهات در سیاست فره ـد 

تحرك و رشد و  تلقی نادرست از زهد و ترك دنیا به صورتی که مغایر با
 .نگري و پیشرفت اجتماعی باشد آینده
n اعتنایی به نظم عمومی و بدبینی تاریخی که نسـبت بـه دولـت     بی

 . وجود داشته است
n     تصور مغایربودن شریعت اسالمی با هرگونـه نـوآوري و مباینـت

 . تخصصداشتن تقوا و تعهد با 
n مخفی شدن فساد عقیده و اخالق . 
n  آمیز در مورد مشـکالت   هاي شتابزده و خشونت حل راهگرایش به

 . اجتماعی و معضالتی که نیازمند تحقیق و تدبیر است
n  برعکستشبث به شرع براي فرار از قانون و. 
n توجیه تخلف از نظم اجتماعی به بهانه عدم سوءنیت . 
n  توقع  قدرشناسی اجتماعی به بهانه پاداش اجتماعی وخودداري از
 .ایثار

n بد  ها و خوب یا عدم توجه کافی به مراتب خصایل مختلف انسان
 . طور مطلق دانستن آنان به

n اقتصادي و  ، ، سیاسی عدم توجه به نقش عوامل و مسایل اجتماعی
 ونصیحت در هدایت  محیطی در اصالح جامعه و اکتفا کردن به وعظ و

 . تربیت دینی و اجتماعی
n  وجـود   مدون نبودن فلسفه سیاسی و نظریه مدیریت در جامعه بـا

 . مبادي و مواد اولیه الزم در منابع فقه اسالمی
n برداشت نادرست از بعضی مفاهیم دینی . 
n الشعاع قرار گرفتن حق در مقابل شخصیت تحت . 
n ینیرواج بعضی خرافات در پوشش سنن قومی یا عقاید د . 
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n هـا و   هاي خودي با تمسک بـه ظـواهر، سـنت    نقد ظاهري سنت
 . بیگانه افکار
n صورت اخالق اجتماعی ، تملق و خطر گسترش آن به ، نفاق ریاکاري . 
n عنـوان یـک    شکنی و جوسازي بـه  ، قانون شکنی ، حرمت دري پرده

 . وظیفه دینی یا حرکت انقالبی
n  زنـدگی شخصـی آنـان و   سوءظن به مردم و میل به تجسس در 

 . ها و متهم کردن آنان تفسیر نادرست اعمال آن
n حرمتی به  بی هاي ملی در جامعه و نیز اعتنایی به امور و ارزش بی

 .فرهنگ و سنن اقوام و ملل دیگر
n نهی از منکر با توسل به منکرات دیگر. 
n مبـانی و مواضـع اصـولی     هاي معنوي توجهی نسبت به ارزش بی ،
 .اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر ـ ز فریضه دینیوغفلت ا
n  کارخود را مالك خوب و بد دانستن و قوانین را بنا بر رأي خود

 . در مقابل کسی مسئول نبودن تفسیر و اجرا کردن و
n هاي التقاط و عدم توجه کـافی   غفلت از سوابق غربزدگی و ریشه

هـاي   مطرح نبودن شـیوه به حل مسایل عصر با رجوع به معارف دینی و 
 .ها هاي دیگر و طرق ارتباط با آن درك و فهم فرهنگ

n هـاي   شـیوه  فریبی با تکیه بر باورهـا، عـادات و   زدگی و عوام عوام
 . دیانت نادرست رایج درجامعه به نام طرفداري از محروم یا دفاع از

n هـاي   عدم اهتمام به تعاطی افکار و تبادل آراء و تمسک به روش
ها و برخوردهـاي   حل راهطقی در برخورد با افکار دیگران و ترجیح غیرمن

 . غیرضروري سلبی در موارد
n و  تفسیر بازخواست نکردن از کسانی که قوانین را بنا بر رأي خود
 .کنند اجرا می
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  خط مشی فرهنگی.   ه

خط مشی فرهنگی که به منظور اجراي اصول سیاست فرهنگی با عنایت 
و  هـا  اولویت«دهنده  مبانی و منبهات تنظیم شده و نشانبه فصول اهداف 

مراکـز  «کننده  و همچنین تعیین»  هاي اجرایی سیاست«، » هاي کلی سیاست
 . باشد از این قرار است می»  هماهنگی اجرا و ، نظارت

  هاي کلی ها و سیاست اولویت
n  در داخل کشور»  کودکان و نوجوانان و جوانان«اولویت دادن به. 

n  خارج  در»  ایرانیان«و »  کشورها و مجامع اسالمی«اولویت دادن به
 .کشور
n  هـاي فرهنگـی و   کشف اسـتعدادها و خالقیـت  «اهتمام بیشتر به 

 . ، و آموزش و تربیت نیروي انسانی» هنري
n هـاي فرهنگـی و   هاي معنوي ومادي از مراکز و فعالیـت  حمایت 

و تشــویق آنــان بــه  بــاب فرهنــگ و هنــر هنــري و تــأمین اجتمــاعی از
 . ابداعات فرهنگی و هنري ها و آفرینش
n      اولویت دادن به اعتالي مقام زنان در سطح کشـور بـا توجـه بـه

 مکانت واالي زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و

 . ، علمی و هنري هاي اجتماعی فرهنگی برنامه
n ب و متعـادل  گیـري مطلـو   هاي مناسـب جهـت بهـره    ایجاد زمینه

 . فرهنگی وهنري از اوقات فراغت و تفریح
n هاي مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت  افزایش ظرفیت
 .کشور
n هـاي   گذاري و مشـارکت مـردم و هـدایت انگیـزه     تشویق سرمایه

و ایجـاد   معنوي آنان در جهـت تـأمین نیازهـاي بخـش فرهنـگ و هنـر      
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 . گذاران حقوق سرمایهاین زمینه و تضمین  تسهیالت الزم در
n ملزومـات   و کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد

 . فرهنگی و هنري
n هنري و اصالح  سازماندهی بازار و ترویج محصوالت فرهنگی و
 . هاي توزیع شبکه
n تجهیز و توسعه ظرفیت تأسیسات و  ، نوسازي توجه به بازسازي ،

ارتبـاط   و استفاده از تکنولـوژي جدیـد و  مراکز فرهنگی و هنري موجود 
 . برداري حداکثر از آن بهره جمعی و
n گــذاري، عــدم تمرکــز در امــور اجرایــی و تمرکــز در سیاســت 

 . هاي فرهنگی و هنري هماهنگی تشکیالت و فعالیت
n هاي پژوهشی و نظـام آمـاري و اطالعـاتی بـراي      تقویت ظرفیت
 . هنگیهاي فر ریزي و ارزشیابی فعالیت برنامه
n ــرداري مطلــوب از امکانــات و تأسیســات  ســازماندهی و بهــره ب

نهادهـــاي دولتـــی غیرفرهنگـــی و جلـــوگیري از   هنـــري فرهنگـــی و
 . ضروري ها در امور غیر کاري دوباره
n       تقویت ارتباط مناسب و مکمـل میـان بخـش فرهنگـی و بخـش

آموزش کشـور، بـه ویـژه در زمینـه تربیـت نیـروي انسـانی و گسـترش         
 . هاي فرهنگی و هنري در مراکز آموزشی لیتفعا

n  اختصاص دادن درآمدهاي حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی
ــتفاده از آن در  ــري و اس ــگ و    و هن ــش فرهن ــعه بخ ــازي و توس بازس

 . رسانی اطالع
n آموزش مستمر نیروي انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ . 
n فرهنگ و هنر 
n هاي توزیـع   ، سینمایی و شبکه ، هنري هاي فرهنگی تأسیس مجتمع
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اي در سراسر کشـور بـه منظـور عرضـه سـریع و ارزان       و فروش زنجیره
 .محصوالت و تولیدات فرهنگی و هنري

n هـاي سـینما،    ، سـالن  هاي عمومی ایجاد، تقویت و تجهیز کتابخانه
 . تناسب جمعیتبه   هاي هنري ها، موزه ، نگارخانه تاالرهاي نمایش

n هاي  خانه فیلم ها، تقویت و ایجاد مراکز و تأسیساتی مانند هنرستان
، البراتوار و مراکز سینمایی کشور، استودیوهاي بزرگ ضبط موسیقی  ملی
و شبکه سراسـري  ) گروه هنر(، فرهنگستان علوم  ، شهرك سینمایی ایرانی
 . هاي فرهنگ وموزه خانه

n  ویژه هنرهاي  ، به عمومی هنر و ادبیاتهدایت و ترویج و آموزش
 اي و هـا و مسـابقات منطقـه    سنتی ملی و اسالمی و برگـزاري جشـنواره  

 . هاي مناسب سراسري با اختصاص جوایز و پاداش
n      کمک به افزایش تولید سینمایی و هنـري و نیـز نمـایش فـیلم و

اجراي تئاتر در مراکز آموزشی کارگري و کارمندي بـه منظـور همگـانی    
 .هاي تخصصی دولتی وآزاد کردن فرهنگ و استفاده از انواع آموزش

n هــاي مخصــوص نویســندگان و هنرمنــدان و کــانون کمــک بــه ایجــاد 

 .هاي متعهد ها و تشکل نگاران و خبرنگاران و تقویت جریان روزنامه مترجمان و
n      تولیـدات   وضع مقـررات الزم بـراي حمایـت قـانونی از آثـار و
 . نري، علمی و ه فرهنگی
n نویسـندگان و   کمک به توسعه ارتباطات سازنده میان هنرمندان و

 . محققان داخلی و خارجی
n    تشکیل و تقویت و تجهیز مراکز اطالعـات فرهنگـی و هنـري و 

 . هنري هاي فرهنگی و مراکز حفظ و تنظیم اسناد، مدارك و شناسنامه
n درهاي پژوهشـی و تحقیقـات کـاربردي     ایجاد و تقویت مجتمع 

 . هاي مختلف فرهنگی ها و بخش زمینه



  361     گذاري فرهنگی ارزیابی سیاست: فصل پنجم

 

n هاي مختلف و جایگزین کردن  پژوهش در فرهنگ عامه و گویش
 . اسامی مناسب فارسی لغات و
n علمی  هاي زبان و ادبیات فارسی در مراکز توسعه و تقویت کرسی

هاي داخل و خارج از کشور و نیز تقویـت فرهنگسـتان زبـان     و دانشکده
 .ها و اسامی بیگانه زي اماکن از واژهوادب فارسی و پاکسا

n    ذکر تاریخ هجري در مورد حوادث جهان اسالم و ایـران پـس از
اسالم و نیز در موارد ضرورت ذکر تاریخ میالدي تاریخ هجري در کنـار  

 .آورده شود آن نیز

  امکانات
n ریزي کشور و  تعیین جایگاه مناسب براي بخش فرهنگ در نظام بودجه

ریـزي   ت به نحـوي کـه ثبـات مـالی الزم بـراي برنامـه      تخصیص اعتبارا
هـاي فرهنگـی تـابع تغییـرات      ها و برنامه درازمدت فراهم شود و فعالیت

 .نباشد بودجه جاري کشور
n الحسنه درجهـت   هاي قرض ها و صندوق استفاده از امکانات بانک

، هنرمندان و محققان امور فرهنگی و هنري و  تأمین اجتماعی نویسندگان
 . تصاص صندوق وام و بیمه ویژهاخ

n هـاي ویـژه    ها و معافیـت  برقراري مقررات الزم به منظور تخفیف
انـدرکاران امـور فرهنگـی و هنـري و      مالیاتی و گمرکی براي همه دست

خدمات عمومی و امکانات اولیه توسط آنان و توسعه صادرات  استفاده از
داخل و خارج به منظور  هنري و ایجاد بازار آثار هنري در آثار فرهنگی و

 .ایجاد منابع درآمد گیري معنوي و بهره
n ،ها، تکایا،  حسینیه افزایش امکانات فرهنگی و هنري مناسب در مساجد
 . هاي مذهبی و تبلیغی به معناي اخص ها و دفاتر و مراکز فعالیت انجمن
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n هنري مراکز مـذهبی و تبلیغـی    هاي فرهنگی و حمایت از فعالیت
گیـري مناسـب از    سیاست فرهنگی کشور و افزایش میزان بهرهدر جهت 
 .ها امکانات موجود آن ها و ظرفیت
n اختصــاص بخشــی از تبلیغــات شــهري بــراي طــرح مســایل و 

،  ، جمعیـت  ، بهداشـت  موضوعات فرهنگ عمومی در مورد محیط زیست
 . ، مصرف و نظایر آن ، قانون نظم ، تولید، مهاجرت
n کمک به گسترش و ارتقاء کمـی و کیفـی    حمایت از مطبوعات و

هاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار  ها به شیوه یابی آن مطبوعات و دست
نظـرات منطقـی مختلــف بـا رعایـت اســتقالل و آزادي در      و مطالـب و 

ها در داخل و خارج  توسعه و تقویت فعالیت آن چهارچوب قوانین و نیز
 .کشور
n ي جمهوري اسالمی ایران، تقویت و تجهیز خبرگزار توسعه . 
n    تأسیس و تقویت مرکز آموزش عالی تربیت نیـروي انسـانی الزم

هـاي   ، همچنین تأسـیس و تقویـت نماینـدگی    براي وسایل ارتباط جمعی
گیري از  مطبوعاتی و وسایل ارتباط جمعی در خارج کشور به منظور بهره

بـري و  هـاي خ  ها و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصه فعالیـت  تجربه
 . تبلیغی
n  هـاي   افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و تصویر شـبکه
مـرزي و نیـز افـزایش و ارتقـاء کمـی و کیفـی        ، کشوري و بـرون  استانی
سیما متناسب با نیازهـاي تبلیغـی و فرهنگـی انقـالب      و هاي صدا برنامه

 . اسالمی و جمهوري اسالمی ایران
n  و  گیري الزم از دانش فنی جدید بهرهتقویت واحد مرکزي خبر با

هـاي   هاي مؤثر و متنوع تبلیغاتی با توجه به اصول و ارزش انتخاب شیوه
 . اسالمی و انسانی
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  دانشگاه

اسـتادان و   ، ، دانشـمندان  هـاي مسـئوالن   گیـري از نظریـات و تجربـه    بهره
 ، هنـري و وسـایل ارتبـاط جمعـی و     دانشجویان در زمینه امور فرهنگـی 

 هاي دانشجویان در زمینه تحقیقـات و  ها و رساله نامه دن به پایانجهت دا

 .هاي فرهنگی مورد نیاز پژوهش

  تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

n آوري اسناد و آثـار انقـالب اسـالمی و تـدوین و تکمیـل تـاریخ        جمع
 . انقالب
n هاي بزرگ و کوچـک جنـگ در مرکـز و    تأسیس و تقویت موزه 

ساختن بناهاي یادبود و حفظ اسناد و آثار و نیز تدوین و مناطق کشور و 
 . تکمیل تاریخ دفاع مقدس

  زیارت و سیاحت
n     توسعه ایرانگردي و جهانگردي و تولید مـواد فرهنگـی و هنـري الزم

ریزي در زمینه جذب  براي معرفی مناطق زیارتی و سیاحتی ایران و برنامه
وري از امکانـات   ایش بهـره مسافرین خارجی و سیر و سفر داخلی با افز

هاي مقدس  زیارتی، سیاحتی و تفریحی کشور، با رعایت قوانین و ارزش
 . ایران شناسایی فرهنگ و تمدن اسالم و انقالب به منظور

n روابط خارجی  
n هـاي جمهـوري اسـالمی     ایجاد و تحکیم ارتباط میان فرهنگستان

رهنگی در ارتبـاط بـا   هاي ف ها و گسترش انجمن ایران با سایر فرهنگستان
، دانشگاه  و تأسیس و تقویت مراکزي مانند رایزنی فرهنگی سایر کشورها

 . الملل مرکز تحقیقات فرهنگی بین الملل اسالمی و بین
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n   استفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیررسمی و فعال در خارج بـا
هاي جمهوري اسالمی ایران درکشورهاي  گیري از تجارب نمایندگی بهره

هاي  تأمین حضور فعال و مؤثر جمهوري اسالمی ایران در صحنه دیگر و
فرهنگی جهان به خصـوص حـج و امـاکن مـذهبی وافـزایش تولیـدات       

 .کشور فرهنگی و هنري براي خارج از
n ها و مواد و امکانـات فرهنگـی وهنـري بـراي نقـاط       ارسال گروه

گسترش و هاي فرهنگی ایران در جهت  مختلف جهان و تجهیز نمایندگی
، خبـري و مطبوعـاتی جمهـوري     ، تبلیغی ، هنري فرهنگی افزایش حضور
 . المللی صحنه بین اسالمی ایران در

  ، اجرا و هماهنگی ها و مراکز نظارت سازمان

n      مسئولیت نظارت و ایجاد همـاهنگی الزم در اجـراي اصـول سیاسـت
ریاسـت  فرهنگی بر عهده شوراي عالی انقالب فرهنگی است که تحـت  

 .گیرد یس جمهور انجام میئر
n آمـوزش و پـرورش   هاي فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    وزارتخانه ، ، 

، وزارت امور  ، درمان و آموزش پزشکی ، بهداشت فرهنگ و آموزش عالی
، به طور اخص مجریان  سیما و تربیت بدنی و هاي صدا سازمان خارجه و

 .شندبا سیاست فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ایران می

  تبصره الف

 اند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خـود  هاي مزبور موظف دستگاه

هاي فرهنگی بـه دبیرخانـه شـوراي عـالی انقـالب       را در اجراي سیاست
 .فرهنگی تسلیم کنند
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  تبصره ب

هایی که اجراي سیاست فرهنگـی   دستگاه سازمان برنامه و بودجه و سایر
هـا اسـت    کند یا منـوط بـه پشـتیبانی آن    یها ارتباط پیدا م به نحوي با آن

موظف به همکاري و ایجاد تسهیالت الزم براي تحقق سیاست فرهنگـی  
 .باشند نظام می

  تبصره ج

هاي فرهنگی وتبلیغاتی که به نحوي از بودجـه دولتـی و    مراکز و دستگاه
هاي فرهنگی خـود را   اند فعالیت موظف ،کنند امکانات عمومی استفاده می

 .وب سیاست فرهنگی کشور انجام دهندچهارچ در
اصول سیاست فرهنگی طی جلسات متعدد مـورد بحـث و بررسـی    

شوراي عالی انقـالب فرهنگـی    288گرفته و نهایتاً در جلسه شماره  قرار
 .دبه تصویب نهایی رسی 20/5/71مورخ 
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