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فراینـد سیاسـت گذاری فرهنگی به صورت کلی شـامل سـه مرحلـه: تدوین، 
اجـرا و ارزیابـی اسـت. هریـک از مراحـل سـه گانه فرایند سیاسـت گذاری، در 
جـای خـود اهمیـت دارند، امـا مرحله تدویـن به منزلـه زیربنای اجـرا و ارزیابی 
از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. در فراینـد تدویـن سیاسـت های فرهنگـی 
بازیگـران متعـددی حضـور دارند. شـورای نگهبان در سـاختار رسـمی کشـور وظیفه 
دارد عـدم مغایـرت مصوبـات مجلـس شـورای اسـالمی بـا قانـون اساسـی و شـرع را اعـالم و تصویـب کنـد، 
امـا جـاری شـدن مبانـی اسـالمی در سیاسـت های کالن عرصـه فرهنگ نیازمنـد حضور کارشناسـان فرهنگ 
اسـالمی در تدویـن سیاست هاسـت که مسـئولیت اصلـی در این عرصه متوجـه حوزه علمیه اسـت. تأثیرپذیری 
سیاسـت گذاران درکشـور مـا از بنیادهـای ارزشـی و آموزه هـای دینـی و تأثیرگـذاری مجامع مذهبـی و دینی و 
علمـای دیـن بـر فراینـد سیاسـت گذاری، موضوعـی پذیرفتنـی اسـت، امـا نهادینه کـردن این مداخلـه، برای 
بهبـود فراینـد سیاسـت گذاری و پرهیـز از اعمـال سـلیقه ها و برداشـت های شـخصی افـراد از دیـن و اعمال آن 
در سیاسـت های تصویبـی، بایـد به صـورت جدی مـورد توجه قرار گیرد.1 دغدغه این یادداشـت نیز شناسـایی 

چالش هایـی اسـت کـه در ایـن مسـیر پیـش روی حوزه علمیـه و حاکمیت قـرار دارد.
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بـا توجـه بـه گفت وگوهـای انجـام شـده و 

هم چنین نحوه اسـتفاده از داده های گفت وگو، 

در این نوشتار از روش تحلیل مضمون استفاده 

شـده اسـت. ایـن روش فراینـدی بـرای تحلیـل 

داده هـای متنـی اسـت. در تحلیـل مضمـون، 

ویژگی هـای کیفـی متن مورد تحلیل بیشـتر ی 

قـرار می گیـرد و بـه همیـن دلیـل لزومـًا کثـرت 

یـک مـورد در نمونـه داده هـا، تعیین کننـده 

تحلیـل  نیسـت.2  مـورد  آن  بـودن  مضمـون 

مضمـون بـه روش هـای گوناگونـی قابـل اجـرا 

و اسـتفاده اسـت کـه در این جـا از روش قالـب 

مضامیـن اسـتفاده شـده اسـت. بـرای ارزیابـی 

و اعتبارسـنجی داده هـای بـه دسـت آمـده نیـز 

از روش تحلیـل مضمـون، چهـار روش وجـود 

دارد،3 که در این یادداشـت از دو روش اسـتفاده 

از کدگذاران مسـتقل و دیگر دریافت بازخورد از 

گفت وگوشـوندگان اسـتفاده شـده اسـت.

 چالش هـای کنش گـری حوزه علمیـه در 
تدویـن سیاسـت های فرهنگی

مضامیـِن اسـتخراج شـده از مصاحبه هـا، بر 

اسـاس نقـش مضمون در سـه سـطح بـا عنوان 
مضامیـن کلیـدی،4 یک پارچه کننـده5 و کالن6 

نام گـذاری شـده اند. بعـد از اسـتخراج مضامین 

کلیدی و انجام مرحله اعتبارسـنجی، در نهایت 

63 مضمـون کلیـدی ارائـه شـد. 63 مضمـون 

کلیـدی در قالـب چهـارده مضمـون یک پارچـه 

طبقه بنـدی  کالن  مضمـون  سـه  و  کننـده 

شـده اسـت. سـه مضمـون کالن عبارتنـد از: 

چالش هـای معرفتـی، چالش هـای زمینـه ای و 

چالش هـای مدیریتـی.

الف( چالش های معرفتی
هرگونـه چالشـی کـه مانـع از حضـور مؤثـر 

حوزه علمیـه در فراینـد تدویـن سیاسـت های 

فرهنگـی شـود، در سـطح عمیـق خـود ناشـی 

از نـوع فکـر، اندیشـه و شـناختی اسـت کـه 

دارد. چالش هـای  ارتبـاط وجـود  در طرفیـن 

معرفتـی شـامل چالش هـای ناظر بـه ضعف در 

شـناخت اهمیـت و ضـرورت ارتبـاط، چگونگی 

)حـدود( ارتبـاط، شـناخت از فرهنـگ، دیـن 

یک دیگـر،  از  شـناخت  سیاسـت گذاری،  و 

مسئله شناسـی، راهکارهـای سیاسـتی و روش 

و روش شناسـی اسـت.

1. اهمیت و ضرورت ارتباط
درک اهمیـت و ضـرورت ارتبـاط، اولیـن و 

اصلی تریـن گام بـرای حضـور حوزه علمیـه در 

تدویـن سیاسـت های فرهنگی اسـت. در ادامه 

بـه چالش هـای موجود در بخـش درک اهمیت 

و ضـرورت ارتبـاط اشـاره می شـود:

یکم: ترویج نظریه جدایی دین از سیاست؛
علی رغـم گذشـت بیـش از چهار دهـه از عمر 

نظـام اسـالمی، هنـوز نظریـات جدایـی دیـن 

از سیاسـت به صـورت نظـری یـا عملـی ترویـج 

می شـود. ترویـج ایـن نظریات از یک سـو انگیزه 

برخی حوزویان را برای تعامل با نظام اسـالمی 

و حضـور در فراینـد سیاسـت گذاری از بیـن 

می بـرد و از سـوی دیگـر بـه برخـی اقدامـات و 

گفتارهای نادرسـت مسـئوالن وجاهت شـرعی 

می بخشـد.

دوم: عدم اعتقاد به نقش حوزه در نظام؛
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بعضـی از مسـئوالن، اصـاًل اعتقـادی بـه 

ارائـه خدمـت از سـوی حـوزه بـه نظام اسـالمی 

ندارنـد. عوامـل متعـدد و مختلفـی می توانـد 

در بـروز و ظهـور ایـن عـدم اعتقـاد اثرگـذار 

باشـد. در کنـار عوامـل بیرونـی ماننـد ابهـام در 

مأموریـت حوزه علمیـه، عوامـل درونـی ماننـد 

حس خودبسـندگی مدیران و ضعف اراده برای 

برقـراری ارتبـاط در ایجـاد و تشـدید عدم اعتقاد 

مؤثـر هسـتند.

سـوم: ابهـام در مأموریـت حـوزه در ارتبـاط 
نظام؛ بـا 

بررسـی اسـناد باالدسـتی و مصوبات شورای 

عالـی حوزه علمیه نشـان می دهد کـه مأموریت 

حوزه هـای علمیـه در ارتبـاط بـا نظـام به صورت 

روشـن مشـخص شـده اسـت، امـا شـواهد و 

داده هـای بـه دسـت آمده از گفت وگوهـا نشـان 

می دهـد کـه ایـن مصوبات به صـورت فرهنگ و 

گفتمـان حاکـم در نیامـده اسـت و از ایـن رو در 

سـطوح میانـه و پاییـن ابهامـات فراوانی درباره 

مأموریـت حوزه وجـود دارد.

چهـارم: فهـم نادرسـت مدیران از پیشـرفت و 
توسـعه جایـگاه دین و حـوزه در آن؛

برخی از مدیران، به دلیل نداشـتن مطالعات 

و  مـادی  امـور  در  را صرفـًا  توسـعه  عمیـق، 

ساختمان سـازی و... محصـور کرده انـد و توجه 

ندارنـد کـه نقطه شـروع توسـعه صحیـح، مغز و 

اندیشـه اسـت و در این جا الزم اسـت که حوزه 

ورود ویژه ای داشـته باشـد. پیامد این نوع نگاه 

بـه حوزه علمیـه را می تـوان به طـور مشـخص در 

برنامه های پنج سـاله توسـعه مشـاهده کرد. در 

برنامه چهارم توسـعه هیچ نامی از حوزه علمیه 

بـرده نشـده اسـت. ایـن معضـل در برنامه پنجم 

تـا حـدی رفـع شـده اسـت و بـرای حوزه علمیـه 

در تحـول بنیادیـن علوم انسـانی و تدوین سـند 

ملی توسـعه روابط فرهنگی جمهوری اسـالمی 

ایران در سـطح بین الملل جایگاه و نقشـی قائل 

شـده اند، امـا ایـن جایگاه در مقابـل مأموریت و 

ظرفیت هـای حوزه علمیه بسـیار انـدک و ناچیز 

است.

پنجـم: نـگاه تشـریفاتی بـه ارتبـاط و تعامـل 
میـان حـوزه و نظـام؛

از آسـیب های تعامـل میـان حـوزه و نظـام، 

نـگاه صـوری و تشـریفاتی بـه ایـن ارتبـاط و 

بی توجهـی بـه اهـداف و محتـوای آن اسـت. 

نمونـه ایـن نوع نـگاه را می توان در ارتباط میان 

حوزه و دانشـگاه مشـاهده کرد که امروزه تقریبًا 

بـه برگزاری مراسـم تشـریفاتی سـالگرد وحدت 

حـوزه و دانشـگاه منحصـر شـده اسـت.

2. چگونگـی )حدود( ارتبـاط میان حوزه علمیه و 
نظام

حـدود ارتباطـی میان حوزه و نظام به صورت 

و  سیاسـت گذاران  بـرای  روشـن  و  صریـح 

حوزویـان مشـخص نیسـت. برخـی توقـع دارند 

کـه حـوزه متصـدی اسالمی سـازی کل قوانیـن 

شـود و برخـی نیـز معتقدند که حـوزه صرفًا عدم 

مغایـرت قوانیـن بـا شـرع را تصویـب می کنـد 

و در صـورت امـکان معاضـدت فقهـی خواهـد 

کـرد. ایـن ابهـام باعـث می شـود تا هر مسـئول 

و مدیـری در حوزه علمیـه و حاکمیـت مطابـق 

بـا سـلیقه و اعتقـاد خـود، حـدود ارتباطـی را 
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برخـــی  حوزویـــان،  از  گروهـــی 
ذاتـــی  مأموریـــت  را  مســـائل  از 
روحانیـــت می داننـــد و معتقدنـــد 
کمیـــت  کـــه لزومـــی بـــه ورود حا
در عرصه هایـــی ماننـــد عقایـــد، 
کالم و باورهـــای مـــردم نیســـت 
و نظـــام در جاهایـــی ورود پیـــدا 
کـــه رفتارهـــای دینـــی ظهـــور  کنـــد 
ـــی  ـــد. گروه ـــدا کن ـــی پی ـــروز عین و ب
دیگـــر کـــه بیشـــتر مشـــرب فلســـفی 
کمیـــت را از ُبعـــد  کالمـــی دارنـــد، حا
اعتقـــادات و باورهـــای مـــردم نقـــد 
دارنـــد. مطالبه گـــری  و  می کننـــد 

تعریـف کنـد، کـه در این بـاره بـه چنـد گزینـه 

اشـاره می شـود:

یکـم: تنـوع نظریـات در انتظـارات حـوزه از 
نظـام؛

را  مسائل  از  برخی  حوزویان،  از  گروهی 

مأموریت ذاتی روحانیت می دانند و معتقدند 

عرصه هایی  در  حاکمیت  ورود  به  لزومی  که 

مانند عقاید، کالم و باورهای مردم نیست و 

نظام در جاهایی ورود پیدا کند که رفتارهای 

دینی ظهور و بروز عینی پیدا کند. گروهی دیگر 

که بیشتر مشرب فلسفی کالمی دارند، حاکمیت 

را از ُبعد اعتقادات و باورهای مردم نقد می کنند 

و مطالبه گری دارند. این تنوع انتظارات، باید 

توانایی های  با  متناسب  تا  سامان دهی شود 

حوزه به مسائل اصلی پاسخ داده شود.

بـا  تناقـض  عـدم  یـا  اسالمی سـازی  دوم: 
اسـالم؛

در اصل چهار قانون اساسی آمده است که 

همه قوانین جمهوری اسالمی 

باید منطبق بر موازین اسالمی 

است  گفته   91 اصل  اما  باشد، 

عدم مغایرت مصوبات با موازین 

این دو)اسالمی سازی  اسالمی. 

یا عدم تناقض( خیلی با یک دیگر 

فرق می کند. نگاه سنتی حوزه 

اما  می پذیرد،  را  چهار  اصل 

شورای نگهبان بر اساس اصل 91 

عمل می کند.

سـوم: معاضـدت فقهـی یـا 
ی؛ اسالمی سـاز

تصـور برخـی از مراکـز اسـالمی ایـن اسـت 

کـه امـری غیراسـالمی را اسـالمی می کنند، اما 

برخـی دیگـر معتقدنـد کـه هـدف ایـن مراکـز، 

معاضـدت و یاری کـردن مسـئوالن بـرای انجام 

درسـت کارهـا بـر مبنای اصول اسـالمی اسـت.

3. شناخت از فرهنگ، دین و سیاست گذاری
صاحب نظـران درباره نسـبت میـان فرهنگ، 

متفاوتـی  نظریـات  سیاسـت گذاری  و  دیـن 

ارائـه داده انـد: برخـی دیـن را اعـم از فرهنـگ و 

برخـی فرهنـگ را اعـم از دیـن می داننـد، برخی 

فرهنـگ را قابـل سیاسـت گذاری می داننـد و 

برخـی فرهنـگ را غیرقابل سیاسـت گذاری. این 

تنـوع نظریـات در کنـار عـدم شـناخت علمـی از 

ادبیـات علمـی سیاسـت گذاری و فقـه از جمله 

چالش هـای موجـود در ایـن حوزه اسـت، که به 

برخـی از مـوارد می پردازیـم:

یکـم: ضعـف شـناخت علمـی از فرهنـگ و 
آن؛ پیچیدگی هـای 

حـوزه  از  شـناخت  ضعـف 

برخـی  در  منحصـر  فرهنـگ، 

شـناخت  نیسـت؛  حوزویـان 

درست از حوزه فرهنگ به معنای 

آن اسـت کـه سیاسـت گذاران، 

جایـگاه مسـائل فرهنگـی را بـه 

درسـتی بشناسـند و تشـخیص 

دهنـد کـدام موضـوع بایـد مبنـا 

کـدام  و  گیـرد  قـرار  محـور  و 

موضـوع در حاشـیه. بـرای مثال، 

بـه دلیـل شـناخت نادرسـت از 

و  خانـواده  موضـوع  فرهنـگ، 
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بســـیاری  نـــگاه  متأســـفانه 
حـــوزه  بـــه  حوزویـــان  از 
سیاســـت گذاری و قانون گـــذاری 
بـــه ماننـــد حـــوزه فتواســـت، یعنـــی 
وقتـــی از جایـــگاه سیاســـت گذار 
بـــه موضـــوع نـــگاه می کننـــد بـــه 
جـــای توجـــه بـــه روابـــط میـــان 
پدیده هـــا و جایـــگاه و تأثیـــرات 
 
ً
آن سیاســـت در جامعـــه، صرفـــا
بـــا نـــگاه فردگرایانـــه بـــه موضـــوع 
صـــادر  فتـــوا  و  می پردازنـــد 

. می کننـــد

به ویـژه مـادری، سـالیان متوالی 

در حاشـیه قـرار گرفتـه بـود و 

ایـن امـر آسـیب های زیـادی را 

متوجـه جامعـه کـرده اسـت.

دوم: شناخت ضعیف از دانش 
سیاست گذاری و تصمیم گیری؛

نمایندگان حوزه در شوراهای 

عالی تصمیم گیری باید با ادبیات 

سیاست گذاری و تصمیم گیری 

آشنا باشند. ناآشنایی آنان مانع 

از داشتن یک زبان مشترک برای 

گفت وگو و ارتباط مؤثر می شود.

سوم: نگاه تقلیل گرایانه به فرهنگ و دین؛
فهـم و درک نادرسـت از جایـگاه حوزه علمیه 

فرهنگـی،  سیاسـت های  تدویـن  فراینـد  در 

معلول فهم نادرسـت و سـطحی از دین و تقلیل 

آن بـه سـطح فـردی و سـاحت اخالقـی اسـت.

چهـارم: نگاه هـای متفـاوت و متضـاد بـه 
نسـبت میـان دیـن و فرهنـگ؛

برخـی دیـن را امـری آسـمانی می داننـد و 

فرهنگ را امری زمینی و دنیوی و اساسـًا میان 

آن دو، جدایـی و تبایـن کامـل قائـل شـده اند. 

بعضـی معتقدنـد کـه فرهنـگ ذیـل دیـن قـرار 

می گیـرد و از ایـن رو سیاسـت گذاری فرهنگـی 

حوزه علمیـه  توسـط  کامـل  به صـورت  بایـد 

تدویـن، اجـرا و ارزیابی شـود تا بـه نقطه آرمانی 

و مطلـوب برسـیم. بعضی برخـالف این دیدگاه 

معتقدنـد کـه فرهنـگ و دین تنها در برخی امور 

بـا یک دیگـر هم پوشـانی دارنـد و از ایـن رو در 

فراینـد سیاسـت گذاری فرهنگـی، حوزه علمیـه 

بـه ماننـد سـایر بخش هـا تنهـا 

بایـد یـک نماینده داشـته باشـد 

و از طـرف دیگـر شـورای عالـی 

انقـالب فرهنگـی نبایـد در امـور 

کنـد؛  سیاسـت گذاری  دینـی 

چـرا که ایـن کار، جـزء مأموریت 

شـورای عالـی حوزه هـای علمیه 

اسـت. گروهـی دیگـر نیـز بر این 

باورنـد کـه در بافـت جمهـوری 

اسـالمی ایـران، فرهنـگ و دیـن 

و  هسـتند  درهم تنیـده  کامـاًل 

هرگـز قابـل تفکیـک از یک دیگر 

نیسـتند. لـذا سیاسـت گذاری امـور دینـی و 

فرهنگـی بایـد از مصـدری واحـد انجـام شـود.

پنجـم: عـدم درک جایـگاه و اهمیـت فقـه در 
سیاسـت گذاری؛

آثـار و پیامدهـای سیاسـت گذاری در حـوزه 

فرهنـگ، در آینـده و به صـورت تدریجـی نمایان 

می شـود. به دلیل دیرنمایان شـدن آثار و نتایج 

ایـن سیاسـت ها، برخی افـراد تمایلی به حضور 

در ایـن حـوزه ندارند.

ششـم: عـدم شـناخت تفـاوت دو فضـای 
تقنیـن و فتـوا؛

متأسـفانه نگاه بسـیاری از حوزویان به حوزه 

سیاسـت گذاری و قانون گـذاری بـه مانند حوزه 

فتواسـت، یعنی وقتی از جایگاه سیاسـت گذار 

بـه موضـوع نـگاه می کننـد بـه جـای توجـه بـه 

روابـط میـان پدیده هـا و جایـگاه و تأثیـرات آن 

سیاسـت در جامعـه، صرفًا با نـگاه فردگرایانه به 

موضـوع می پردازنـد و فتوا صـادر می کنند. نگاه 
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غالب در حوزه علمیه، نگاه ُخرد اسـت و موضوع 

را صرفـًا در مقیـاس فـرد تحلیـل می کننـد، در 

حالی که نگاه سیاسـت گذار در جامعه اسـالمی 

باید کالن باشـد.

4. شناخت از یک دیگر
شـناخت حـوزه و نظـام از یک دیگر شـناخت 

درسـتی نیسـت. دو چالشـی کـه در ایـن بخش 

وجود دارد عبارت اسـت از: شـناخت ضعیف از 

نهاد حوزه و توهِم دانسـتن دانش طرف مقابل، 

کـه در این جـا مطالبـی بـا همیـن نگاه بررسـی 

می شـود:

یکم: شناخت ضعیف از نهاد حوزه؛
شـناخت  کشـور،  مسـئوالن  از  بسـیاری 

درسـت و واقعی از دانش و حتی سـاختارهای 

تصـورات  اسـاس  بـر  و  ندارنـد  حوزه علمیـه 

گذشـته خـود، بـا آن تعامل می کننـد. نمونه ای 

از ایـن شـناخت ضعیـف، ناآگاهـی از وجـود 

شـورای حوزوی به عنوان واسـطه میان شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی و شـورای عالـی حوزه و 

هم چنیـن معرفی مسـئوالن سـازمان تبلیغات 

اسـالمی بـه نمایندگی حوزه علمیه در بسـیاری 

از شـوراهای تصمیم گیـری اسـت.

دوم: توّهِم دانستِن دانش طرف مقابل؛
برخـی از دانشـگاهیان کـه بـرای آشـنایی بـا 

علـوم حـوزوی چنـد سـالی به قم هجـرت کرده 

و علـوم حـوزوی را مطالعـه کرده انـد تصـور 

می کننـد تمـام دانـش حـوزوی را آموختـه و 

دیگر نیازی به اسـتفاده از کارشناسـان حوزوی 

نـدارد. از سـوی دیگـر، برخـی حوزویـان نیـز که 

بـرای آشـنایی بـا علوم دانشـگاهی به دانشـگاه 

رفته انـد تصـور می کننـد بـا چند سـال حضور در 

دانشـگاه، دیگـر نیـازی بـه حضـور متخصصـان 

دانشـگاهی ندارنـد.

5. مسئله شناسی
شناخت مسئله، اولین گام عملیاتی در فرایند 

تدوین سیاست های فرهنگی است. مهم ترین 

چالش های مربوط به حوزه مسئله شناسی در 

ادامه بیان شده است، که عبارتند از:

یکـم: تقـدم یافتـن مسـائل و دغدغه هـای 
سیاسـی بـر فرهنگـی؛

سیاسـی  حـوزه  دغدغه هـای  و  مسـائل 

بـر  مشـهودی  کامـاًل  و  ملمـوس  به صـورت 

مسـائل فرهنگی سـایه انداخته و سـبب شـده 

به صـورت ناخـودآگاه مسـائل فرهنگی از کانون 

توجـه خـارج شـود. بـرای اثبـات ایـن مدعـا، 

می تـوان نگاهـی بـه فعالیت جامعه مدرسـین 

حوزه علمیـه قـم انداخـت. بررسـی 501 بیانیـه 

و اطالعیـه جامعـه مدرسـین طـی سـال های 

موضـوع  کـه  می دهـد  نشـان   ،1394 -1370

انتخابـات و بـه عبارتـی دیگـر حـوزه سیاسـت، 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مسـائل  و  بیشـترین 

کمتریـن میـزان توجـه را در بیانیه هـای ایـن 

نهـاد بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

دوم: بی توجهـی بـه اولویت بنـدی مسـائل 
فرهنگـی؛

اولویت بنـدی در تعییـن مسـائل بـرای در 

دسـتورکار قـرار دادن حـل آن مسـئله، از اصـول 

پذیرفته شـده در دانـش سیاسـت گذاری اسـت، 

اما در فضای حوزوی اولویت بندی مسـائل، کار 

بسـیار سـختی اسـت. برخـی معتقدنـد که دین 



27
13

97
یز 

 پای
ن و

ستا
 تاب

   
رم

چها
م و 

سو
ره 

شما

بسـته ای کامل اسـت و نمی توان اولویت بندی 

انجـام داد؛ چـرا کـه اولویت بنـدی بـه معنـای 

کنارگذاشـتن برخـی ابعـاد دیـن 

است.

سوم: انفعال نهادهای رسمی 
در مسئله شناسی؛

در  رســـمی  نهادهـــای 

حوزه علمیـــه، غالبـــًا به صـــورت 

منفعالنـــه بـــه شـــناخت مســـائل 

ـــمی،  ـــای رس ـــد. نهاده می پردازن

ــرح و  ــائلی را مطـ ــتر مسـ بیشـ

پی گیـــری می کننـــد کـــه از 

جـــای دیگـــر آمـــده باشـــد، 

یعنـــی دنبـــال طـــرح مســـئله 

نیســـتند و فقـــط در حـــد رد و اثبـــاِت مســـائلی 

ــد  ــاال ابـــالغ شـــده تـــالش می کننـ ــه از بـ کـ

آیین نامه هـــا،  بـــا  این کـــه مطابـــق  یـــا 

مســـائلی را تنظیـــم کننـــد.

چهـارم: حضـور کم رنـگ در مرحلـه شـناخت 
مسـئله و حضـور پررنـگ در نقـد پیامدهـا؛

از انتقادهایـی کـه همـواره متوجـه حضـور 

روحانیـان در فراینـد سیاسـت گذاری بـوده این 

اسـت که آنان پس از آشکارشـدن نتایج اجرای 

یـک سیاسـت، در نقـد آن حضـور فعال دارند اما 

در مرحلـه تدویـن و شـکل دهی یـک سیاسـت، 

حضـور فعالـی ندارند.

پنجم: کلی گویی در مسائل؛
صورت بنـدی و مشـخص کـردن مسـئله از 

الزامـات فراینـد سیاسـت گذاری اسـت. بیـان 

کلـی و مبهـم مسـئله، کمکـی بـه درمـان و 

حـل آن نخواهـد کـرد و سـبب خواهـد شـد کـه 

در مرحلـه ارائـه راهـکار نیـز همـان بیـان کلی و 

مبهـم ادامه داشـته باشـد. برای 

مثـال در حـوزه موسـیقی، گفتـه 

شـده کـه موسـیقِی لهـوِی مضّل 

دیگـر  و  حـرام  سـبیل اهلل  عـن 

مـوارد حالل اسـت، اما چگونگی 

موسـیقی  مصـداق  تشـخیص 

لهـوی مشـخص نیسـت.

ششـم: عـدم اسـتفاده بهینـه 
از ظرفیت هـای ویـژه بـرای در 

دسـتور کارقـرار دادن مسـائل؛

بعد از شناخت مسائل، باید 

تالش شود تا آن مسئله در دستور 

کار قرار گیرد. مراجع تقلید از ظرفیت های ویژه 

حوزه علمیه در این مرحله هستند. بررسی ها 

نشان می دهد که برخی مراجع تقلید، از ورود 

به حوزه فرهنگ به شدت می پرهیزند و جز در 

فرهنگی  مسائل  درباره  اظهارنظری  مواردی، 

مراجع  از  دیگر  برخی  نمی کنند.  اجتماعی  و 

نیز با توجه به حاکمیت فضای فقه فردی در 

توجه  مسائل  به  ُخرد  به صورت  حوزه علمیه، 

می کنند نه کالن و سیستمی.

مسـئله دیگر آن اسـت که ورود مراجع عظام 

تقلیـد در اکثـر مـوارد، به صـورت منفعالنه بوده 

اسـت و در نهایـت سـبب شـده کـه موضوعی از 

دسـتور کار خـارج شـود)مانند ورود خانم هـا به 

ورزشـگاه( یـا بر اهمیـت موضوعی)مانند ازدیاد 

نسـل( تأکیـد می کننـد کـه در دسـتور کار قـرار 

گرفته اسـت.

نهادهای رسمی در حوزه علمیه، 
به  منفعالنه  به صورت   

ً
غالبا

می پردازند.  مسائل  شناخت 
نهادهای رسمی، بیشتر مسائلی 
که از  ح و پی گیری می کنند  را مطر
یعنی  باشد،  آمده  دیگر  جای 
و  نیستند  مسئله  ح  طر دنبال 
فقط در حد رد و اثباِت مسائلی که 
از باال ابالغ شده تالش می کنند 
یا این که مطابق با آیین نامه ها، 

مسائلی را تنظیم کنند.
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6. راهکارهای سیاستی
مسئله شناسـی،  چالش هـای  کنـار  در 

چالش هایـی نیـز در ارائه راهکارهای سیاسـتی 

وجـود دارد، کـه بـه بعضی از آن هـا می پردازیم:

یکم: ضعف نظریه پردازی؛
ارائه راهکارهای صحیح، در گام اول نیازمند 

برخـی  در  متأسـفانه  اسـت.  نظریـه  داشـتن 

موضوعـات فرهنگی اجتماعـی مانند زن، هنوز 

نظریاتـی بـرای سیاسـت گذاری در آن حـوزه 

تدویـن نشـده اسـت.

دوم: بی توجهـی بـه مرحله اجـرا و ارزیابی در 
ارائـه راهکار؛

فـرد یـا بخشـی کـه می خواهـد بـرای حـل 

مسـئله راهـکار بدهـد بایـد بـه فراینـد اجـرا و 

ارزیابـی راهـکار نیـز دانـش و تخصـص داشـته 

باشـد تـا بتوانـد راهـکاری ارائـه کنـد کـه هـم 

عملیاتـی باشـد و هـم میـزان موفقیـت آن در 

حل مسـئله قابل محاسـبه باشد. حوزه در برخی 

موضوعـات ماننـد کتـاب، سـابقه اجرایـی هـم 

دارد، امـا بـا برخـی موضوعـات فرهنگـی هیـچ 

ارتباطـی نداشـته اسـت.

سـوم: حاکمیـت نـگاه تاریخـی محکومیـت 
شـیعه و کمبـود نظریـه بـرای دوران حاکمیـت 

؛ شیعه

تاریـخ دوران معاصـر نیـز نشـان می دهـد 

کـه در بهتریـن شـرایط، فقهـا در کنـار حاکمـان 

و بـه عنـوان یـاور آنـان قـرار گرفتـه بودنـد، نـه 

درصـدر حاکمیـت و به عنوان حاکم. این تجربه 

تاریخـی سـبب شـده اسـت فضـای حاکـم بـر 

نظریـات حوزه هـای علمیـه، ناظر به محکومیت 

شـیعیان باشـد نـه حاکمیت.

چهارم: نداشـتن جسـارت برای ارائه نظریات 
جدید؛

ورود بـه حوزه هـای جدیـد و ارائـه نظریـات 

بـرای حـل مسـائل امـروزی، کاری بس دشـوار 

است که در گام اول نیازمند جسارت و شجاعت 

بـرای ورود بـه آن عرصه می باشـد.

7. روش و روش شناسی
چالش های مسئله شناسی و ارائه راهکارهای 

سیاستی ناشی از ضعف روش در این حوزه 

است. ضعف روش شناخت مسائل فرهنگی 

استنباط  مبانی  و  اصول  اجتماعی، ضعف  ـ 

زبان  نداشتن  و  اجتماعی  ـ  مسائل فرهنگی 

مشترک برای گفت وگو و شناخت سه چالش 

اصلی در این حوزه هستند، در این باره مواردی 

را بر می شماریم:

یکم: ضعف روش شـناخت مسـائل فرهنگی 
ـ اجتماعی؛

روش شناسـی مسـائل فردی با روش شناسی 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی تفـاوت دارد. در 

حوزه علمیـه ایـن تفـاوت به رسـمیت شـناخته 

نشـده اسـت. با همان روش اسـتنباطی مسائل 

فـردی بـه مسـائل فرهنگـی اجتماعـی هـم 

پرداختـه می شـود.

دوم: ضعف اصول و مبانی اسـتنباط مسـائل 
فرهنگیـ  اجتماعی؛

بـرای تشـخیص مسـائل  همان گونـه کـه 

فقهـی، اصـول فقه تدوین شـده، برای شـناخت 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی نیـز نیازمند مبانی 

و اصـول خـاص ایـن حـوزه هسـتیم. از مبانـی 
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و اصولـی کـه در شـناخت مسـائل فرهنگـی  ـ 

اجتماعـی و ارائـه راهـکار بایـد به صـورت جدی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد و ایـن نیـاز به رسـمیت 

حـوزه  در  فقهـی  گفت وگوهـای  بخشـیدن 

فرهنـگ اسـت.

سـوم: نداشـتن زبان مشـترک برای گفت وگو 
و شناخت؛

هم زمـان بـا تأکید بر روش خاص شناسـایی 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی بایـد در جهـت 

ترویـج ایـن روش و سـاخت زبـان مشـترک بـر 

اسـاس اصـول و مبانـی ایـن روش تـالش کرد. 

بایـد بـر اسـاس برخـی بدیهیـات و مشـترکاتی 

کـه هـر دو طـرف قبـول دارنـد و بـر پایـه روش 

شـناخت مسـائل و راهکارهـا، زبـان مشـترکی 

بـرای گفت وگـو شـکل گیـرد تـا حوزه علمیـه 

حضـور مؤثرتـری داشـته باشـد.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای معرفتی را به 

شـکل نمودار زیر ترسـیم کرد:

ب( چالش های زمینه ای
گروهـی دیگـر از چالش ها، ناشـی از بسـتر و 

بافتـی اسـت که تعامل میـان حوزه و حاکمیت 

در آن شـکل می گیرد. این چالش ها را زمینه ای 

نام گذارده انـد و شـامل دو دسـته چالش هـای 

ناظـر بـه محیـط فرهنگـیـ  اجتماعـی و محیط 

سیاسـیـ  قانونی اسـت.

1. محیط فرهنگیـ  اجتماعی
به  اشاره  اجتماعی  ـ  فرهنگی  محیط 

بستری دارد که تأثیر عقاید و باورهای مردم و 

مسئوالن و فرهنگ عمومی جامعه را در میزان 

کنش گری حوزه علمیه نشان می دهد. در ادامه 

ـ  فرهنگی  محیط  در  موجود  چالش های  به 

اجتماعی اشاره می شود که عبارتند از: 

یکم: شـکل گیری فسـاد و ایجاد مانع درونی 
بـرای پذیرش آموزه های اسـالم؛

فاصلـه  انقـالب  اول  از  هرچـه  متأسـفانه 

فسـاد  شـکل گیری  واسـطه  بـه  گرفتیـم، 
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اقتصـادی در سـاختارهای اجتماعـی، مقاومت 

بـرای پذیرش اندیشـه های دینـی افزایش یافته 

اسـت. در واقـع بـا افزایـش فسـاد، به صـورت 

ناخـودآگاه، میـزان ایمـان و اعتقـاد افـراد بـه 

باورهـای دینـی و نظریات دین، کاسـته شـده و 

طبیعتـًا تمایـل بـرای حضـور حـوزه علیمـه کم 

شـده اسـت.

دوم: مقاومت منفی سازمان ها؛
عدم اجرای طرح پیوست فرهنگی، نمونه ای 

از مقاومت منفی سازمان ها برشمرده می شود.

از  به کارگیـری  و  اسـتقبال  عـدم  سـوم: 
حـوزوی؛ خبـره  کارشناسـان 

مسئوالن حوزوی دغدغه دارند که در صورت 

تـالش و ارائـه نظـرات کارشناسـی، مسـئوالن 

سیاسـت گذاری و سـازمان های مسـئول ایـن 

نظـرات را بـه کار نمی گیرنـد و لـذا انگیـزه بـرای 

ارتبـاط و تعامـل کاهـش می یابـد. سـازمان ها 

ترجیح می دهند کارشناسـی وارد سـازمان شود 

کـه توجیه گـر اقدامات فعلی سـازمان باشـد نه 

نقدکننده.

چهارم: سوق دادن ذائقه مردم به امور عینی 
و مـادی و کم اهمیـت کـردن امـور فرهنگـی و 

دینی؛

فرهنـگ عمومـی جامعـه در سـالیان اخیـر 

بیشـتر بـه امـور مـادی و عینی توجه کـرده و به 

امـور فرهنگی و دینـی تعلق خاطر کمتری دارد. 

هنگامـی کـه خواسـته و اولویـت اصلـی مـردم 

در جامعـه، امـور مـادی و عینـی باشـد و اموری 

همچـون ارتقـای سـطح فکـری و فرهنگـی در 

حوزه علمیـه  حضـور  طبعـًا  نباشـد،  اولویـت 

کم رنگ تـر خواهـد شـد.

2. محیط سیاسی قانونی
بـه اعتقـاد بسـیاری از صاحب نظـران کـه در 

ایـن گفت وگـو مشـارکت داشـتند، تأثیر محیط 

سیاسـی قانونـی و چالش هـای برآمـده از ایـن 

محیط مانند سـیطره روابط سیاسـی و جناحی، 

غلبـه نـگاه اداری و سـازمانی بـر نـگاه علمـی و 

روحانیـت  از  ابـزاری  اسـتفاده  کارشناسـی، 

کنش گـری  مسـیر  در  موانـع  جدی تریـن  از 

حوزه علمیـه در تدویـن سیاسـت های فرهنگـی 

هسـتندکه بـه مـواردی می پردازیـم:

یکم: سیطره روابط سیاسی و جناحی؛
متأسـفانه فرایند سیاسـت گذاری در کشـور، 

تحت الشـعاع روابـط سیاسـی و جناحـی قـرار 

گرفته است. این اثرگذاری چنان است که حتی 

با عوض شـدن نگرش سیاسـی سیاست گذاران، 

سیاسـت های تدویـن و مصـوب شـده پیشـین 

دیگر سیاسـت گذاران، نادرسـت و سـیاه خوانده 

و لغو می شـود. سـیطره نگاه سیاسـی بر روابط 

میان حوزه علمیه و حاکمیت سـبب شـده است 

که برخی از حوزویان از ترس برچسـب زنی های 

سیاسـی، نظریات کارشناسـی خـود را به صورت 

روشـن بیان نکنند.

دوم: استفاده ابزاری از روحانیت؛
سـعی  اوقـات  گاهـی  سیاسـی  بازیگـران 

می کننـد به گونـه ای از جایـگاه و مواضع مراجع 

و سـایر بـزرگان حـوزه اسـتفاده کننـد کـه بـه 

فعالیت هـا و برنامه هـای خـود وجاهت شـرعی 

ببخشـند.

فرهنــگ  بخــش  در  کلی گویــی  ســوم: 
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؛ ســعه تو ی  مه ها نا بر

حضور حوزه علمیه و حتی سـایر کنش گران، 

زمانـی در برنامه هـا و فعالیت هـای فرهنگـی به 

واقعیـت خواهـد پیوسـت کـه در برنامه هـای 

بلندمـدت، میان مـدت و کوتـاه مـدت، هـدف 

و نوع برنامه به روشـنی مشـخص شـده باشـد.

چهارم: ساختارهای بوروکراتیک؛
برداشـت های نادرسـت از نظم و افراط گرایی 

در کاغذبـازی، رسمی سـازی و ساختارسـازی 

سـبب شـده اسـت اکثـر زمـاِن مسـئوالن بـه 

هماهنگی هـای اداری و مکتـوب بگـذرد و تنها 

درصـد کمـی از زمـان بـرای گفت وگـو مطابـق 

موضوعـات و مسـائل مرتبـط باقـی بمانـد.

پنجـم: حاکمیت اراده سـاختارهای سیاسـی 
بـر اراده مدیران؛

نتایـج حضـور  تأثیرگـذاری و آشکارشـدن 

حوزه علمیـه در سیاسـت ها، زمان بـر اسـت و 

حتـی در کوتاه مـدت ممکـن اسـت پیامدهـای 

منفـی بـرای مدیـران داشـته باشـد. از ایـن رو 

بـر  را  سیاسـی  سـاختارهای  اراده  مدیـران، 

اراده خـود حاکـم می کننـد و بـا پذیـرش نـگاه 

کوتاه مـدت، دیگـر اراده ای بـرای اسـتفاده از 

حضـور نخبـگان حـوزوی ندارنـد.

ششـم: بی توجهـی حوزه علمیـه بـه دو مؤلفه 
قـدرت و نفوذ؛

کار نظـری و فکـری تـا حـدی اثـر دارد و 

بحث هـای سیاسـی و قـدرت نفـوذ هـم اثر خود 

را دارد. در شـرایط فعلـی، ظرفیت هـای حـوزه در 

فضاهـای سیاسـی و قـدرت و نفـوذ و فضاهای 

سـاختاری و نهـادی کمتـر مـورد توجـه قـرار 

گرفتـه اسـت.

هفتم: حضور جدی رقبای حوزه و بی توجهی 
به آن؛

تدویـن  در  حوزه علمیـه  حضـور  شـرایط 

جمهـوری  دوره  در  فرهنگـی  سیاسـت های 

اسـالمی بـه مراتـب بهتر از دوره های قبل شـده 

اسـت، امـا ایـن بـه معنای نفی حضـور و تالش 

رقبـا و دشـمنان حوزه علمیـه نیسـت. حتـی 

می تـوان گفـت کـه تـالش رقبـای حـوزه در این 

دوره بـه مراتـب بیشـتر از دوره هـای قبـل شـده 

اسـت تـا بتواننـد عدم کارآمدی حـوزه را در اداره 

نظـام دینـی اثبـات کننـد.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای زمینـه ای را 

بـه شـکل نمـودار زیـر ترسـیم کرد:

ج( چالش های مدیریتی
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چالش هـای مدیریتی شـامل 

چالش هـای ناظـر بـه ضعـف در 

برنامه ریـزی، فراینـد و سـاختار، 

و  نظـارت  پی گیـری،  و  اجـرا 

نیـروی انسـانی اسـت.

1. برنامه ریزی
در  نظـام  نیازهـای  تنـوع 

حـوزه سیاسـت گذاری نیازمنـد 

پشـتیبانی همه جانبـه معرفتـی 

و دانشـی حوزه علمیـه اسـت. مشـخص نبـودن 

نقشـه راه تعامـل حـوزه و حاکمیـت، نداشـتن 

برنامـه بـرای پاسـخ بـه نیازهـای نظـام و عـدم 

اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای درونـی حـوزه 

ازجملـه چالش های موجود درحوزه برنامه ریزی 

اسـت، کـه مـواردی را بـر می شـماریم:

یکم: مشـخص نبودن نقشـه راه تعامل حوزه 
و حاکمیت؛

برنامـه ارتباطـی میان حوزه و نظام به صورت 

روشـن تعریـف نشـده اسـت. نظـام ارتباطـی 

حـوزه و حاکمیـت مبهـم اسـت و درواقـع هیچ 

کنش گـری در فضـای مبهـم، فعالیت نمی کند.

دوم: نداشـتن برنامه برای پاسـخ به نیازهای 
نظام؛

بررسـی مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای 

علمیـه نشـان می دهـد کـه ایـن شـورا به منزلـه 

عالی ترین سـطح سیاسـت گذاری در حوزه های 

نیازهـای  بـه  حـوزه  پاسـخ گویی  بـر  علمیـه 

وجـود  علی رغـم  اسـت.  کـرده  تأکیـد  نظـام 

ایـن مصوبـات، حوزه علمیـه در ارائـه پاسـخ بـه 

نیازهـای امـروزی جامعـه برنامه ریـزی دقیقی 

انجـام نـداده اسـت.

سـوم: عـدم اسـتفاده بهینه از 
ظرفیت هـای درونـی حوزه؛

خـود  درون  در  حوزه علمیـه 

دارد  بی بدیلـی  ظرفیت هـای 

کـه هیـچ نهـاد و سـازمانی از 

نمونـه  نیسـت.  برخـوردار  آن 

اسـت  مسـاجد  ظرفیـت،  ایـن 

اسـتفاده  بـرای  متأسـفانه  کـه 

از آن برنامه ریـزی خوبـی انجـام نشـده اسـت. 

در گذشـته، حـوزه از طریـق شـبکه مسـاجد و 

روحانیـت فرهنـگ جامعـه را مدیریـت می کرد.

چهارم: عدم تقاضای حاکمیت؛
بـرای حـل  برنامه ریـزی  برخـی معتقدنـد: 

مسـائل نظـام، منـوط به درخواسـت مسـئوالن 

نظـام اسـت. از نظـر ایـن گـروه، هر وقـت نظام 

درخواسـتی از حـوزه داشـته، حوزه علمیـه بـا 

برنامه ریـزی و تـالش، بـه آن نیـاز پاسـخ داده 

اسـت، امـا وقتـی نظـام درخواسـت و تقاضایی 

بایـد  نداشـته، حوزه علمیـه بـرای چـه کاری 

کنـد؟ برنامه ریـزی 

پنجـم: نبـود هم افزایـی و هماهنگـی میـان 
حوزویـان؛ فعالیت هـای 

در  مطالعاتـی  مراکـز  و  مؤسسـات  رشـد 

غیررسـمی  و  رسـمی  به صـورت  حوزه علمیـه 

بسـیار بـوده اسـت. ایـن رشـد، نویـد حرکـت و 

نهضـت علمـی در آینـده را می دهـد امـا الزم 

اسـت کـه برخی اصـوِل الزم بـرای حرکت موفق 

در ایـن مسـیر مـورد توجـه قـرار گیـرد. پرهیز از 

مـوازی کاری و ایجـاد هم افزایـی میان فعالیت 

حضور حوزه علمیه و حتی سایر 
و  برنامه ها  در  زمانی  کنش گران، 
فعالیت های فرهنگی به واقعیت 
خواهد پیوست که در برنامه های 
کوتاه  و  میان مدت  بلندمدت، 
به  برنامه  نوع  و  هدف  مدت، 

روشنی مشخص شده باشد.
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بخش هـای مختلـف از اصـول الزم اسـت.

ششـم: بـه رسـمیت نشـناختن مؤسسـات و 
مراکـز همـکار در درون حـوزه؛

رسمیت بخشـی بوروکراتیـک نهادهای عالی 

حوزه سـبب شـده تنها برخی نهادها و مؤسسات 

به عنوان مؤسسات حوزوی به رسمیت شناخته 

شـوند و هر نهاد یا مؤسسـه ای که خارج از این 

فراینـد مجـوز بگیردـ  حتی اگر ماهیت آن کاماًل 

حوزوی باشـدـ  نهادی حوزوی شـناخته نشـود. 

البته باید توجه داشـت که این رسمیت بخشـی 

مطلـوب اسـت و از بی نظمی جلوگیری می کند 

امـا نباید معیارهای رسمیت بخشـی به گونه ای 

باشـد کـه برخـی نهادهـای حـوزوی از دایـره آن 

خارج شوند.

هفتـم: بی توجهـی به ظرفیت هـای جمهوری 
اسـالمی بـرای حضور حوزه؛

برخـی هنـوز این گونـه فکر می کننـد، که اگر 

کسـی از ظرفیت های جدید اسـتفاده کند، خطا 

کرده اسـت. این که ما به شـرایط قبل از انقالب 

برگردیـم و بگوییـم طلبـه در منبـر و محـراب 

محـدود شـود نوعـی ظلـم به نظام اسـالمی و از 

دسـت دادن فرصتی بزرگ است.

2. فرایند و ساختار
ناشی  ضعف های  کنار  در 

دقیق،  برنامه ریزی  فقدان  از 

برای  ارتباطی  ساختار  و  فرایند 

کنش گری حوزه علمیه در تدوین 

سیاست های فرهنگی نیز ضعیف 

چالش های  به  ادامه  در  است. 

اشاره  ساختار  و  فرایند  حوزه 

می شود که عبارتند از:

یکـم: روشـن نبـودن مسـئولیت ارتبـاط بـا 
نظـام در حوزه علمیـه؛

اگرچـه شـورای تخصصـی حوزوی بـرای رفع 

معضـل ارتباطـی حـوزه بـا نظام تشـکیل شـده، 

ایـن شـورا و جایـگاه آن چنان کـه شـاید مـورد 

توجـه قـرار نگرفته اسـت. برخـی صاحب نظران، 

شـورای حـوزوی را صرفـًا سیاسـت گذار و حـوزه 

اجـرا را کامـاًل از آن جـدا می داننـد. برخـی دیگر 

نیـز معتقدنـد وظیفه شـورای عالی حـوزه صرفًا 

در ارتبـاط بـا امـور جـاری حوزه هـای علمیـه 

اسـت. در ایـن صـورت باید پرسـید کـه انتخاب 

شـورای حـوزوی بـرای واسـطه حـوزه و شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی آیـا در حیطـه وظایـف 

ایـن شـورا بوده اسـت؟

دوم: فقـدان نـگاه شـبکه ای در ایجـاد ارتباط 
میـان نهادها؛

در کنار چالش روشن نبودن فرایند و ساختار 

ارتباطـی، می تـوان سـاختار و مراکز متعددی را 

برشـمرد کـه هـدف خـود را برقراری ایـن ارتباط 

برشـمرده اند، امـا ارتبـاط شـبکه ای میـان ایـن 

مراکـز در حـوزه فرهنگ و به ویژه 

موضـوع خانـواده بسـیار انـدک 

است.

سوم: انتزاعی بودن مدل های 
ارتباطی؛

میـان  ارتباطـی  مدل هـای 

بخش هـای فرهنگـی به گونه ای 

در فضایـی انتزاعـی و بـه دور از 

واقعیت هـای محیطـی و عینـی 

فکــر  این گونــه  هنــوز  برخــی 
از  کســی  گــر  ا کــه  می کننــد، 
اســتفاده  جدیــد  ظرفیت هــای 
کنــد، خطــا کــرده اســت. این کــه مــا 
بــه شــرایط قبل از انقــالب برگردیم 
و بگوییــم طلبــه در منبــر و محــراب 
بــه  ظلــم  نوعــی  شــود  محــدود 
نظــام اســالمی و از دســت دادن 

اســت. بــزرگ  فرصتــی 
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ویـژه ای  انسـان های  نیازمنـد  طراحی هـای 

اسـت کـه از همـه چیـز اطـالع داشـته باشـند و 

همـه نـوع توانایـی در خـود داشـته باشـند!

3. اجرا و پی گیری
امور مربوط به اجرا و پی گیری از تدوین سیاست 

جدا نیست. در این بخش به چالش هایی از حوزه 

اجرا اشاره می شود که بر حضور حوزه علمیه در 

بخش تدوین اثرگذار است:

یکم: جدا دانستن مراحل تدوین و اجرا؛
برخی از مسئوالن حوزه تصور می کنند که با 

حضور در مرحله تدوین، حوزه علمیه به رسـالت 

و وظیفـه خـود عمـل کـرده و بـه نتیجه رسـیده 

اسـت، در حالـی کـه فراینـد سیاسـت گذاری 

چرخـه ای به هم پیوسـته اسـت.

دوم: نبـود دغدغـه و پی گیـری بـرای اجرایی 
کـردن مصوبات؛

نبـود دغدغـه برای اجرایی شـدن مصوبات و 

برنامه ها و بسـنده کردن به سـندها و برنامه های 

تزیینـی از آفت هـای سـالیان اخیـر در حـوزه 

فرهنـگ اسـت. ایـن چالـش، بـه تدریـج انگیزه 

بـرای حضـور در عرصـه تدویـن را از بین می برد.

بـه  کـردن  بسـنده   سـوم: 
راهکارهـای موقـت و زودبـازده؛

نـگاه  بـا  مسـئوالن  برخـی 

موقتـی و کوتاه مـدت بـه دوران 

دنبـال  بـه  خـود،  مسـئولیت 

کارهایـی هسـتند کـه اثـر خـود 

را فـوری نشـان دهـد و از ایـن رو 

بـه حـوزه تدویـن به مثابـه کاری 

صـوری نـگاه می کنند. برای مثال در حوزه فیلم 

و سـینما، بـه جـای کارهـای زیربنایـی، بـه یک 

کار کوتاه مـدت و صوری)ماننـد حضـور فـردی 

حوزوی در شـورای صدور مجوز پروانه سـاخت( 

می شـود. بسـنده 

چهارم: ضعف گفتمان سازی؛
برخی  اجرای  شکست  دالیل  مهم ترین  از 

به  بی توجهی  فرهنگ،  حوزه  در  سیاست ها 

گفتمان سازی به منزله مقدمه و زمینه اجراست. 

آن  حوزه علمیه  کلیدی  نقش  به عبارت دیگر، 

است که زمینه فکری، فرهنگی و نظری را برای 

اجرای موفق سیاست ها فراهم کند. اگر مردم از 

لحاظ فکری و ارزشی، سیاستی را قبول کنند، 

اجرای آن بسیار راحت تر خواهد بود.

پنجم: کم توجهی به ظرفیت های مردمی؛
از نقاط قوت انقالب اسالمی، به خدمت گرفتن 

عملیاتی کـردن  بـرای  مردمـی  ظرفیت هـای 

آرمان هـای انقـالب بـوده اسـت. با گذشـت زمان، 

ایـن فرصـت ویژه)ظرفیت های مردمـی( به تدریج 

فرامـوش شـده و دسـتگاه های دولتـی خـود را 

متولـی تمـام امـور دانسـته اند. بـرای رفـع ایـن 

معضـل بایـد در مرحلـه تدویـن، توجه ویـژه ای به 

نقـش مردم در اجرای سیاسـت ها 

از  بایـد  حوزه علمیـه  داشـت. 

ظرفیـت ویـژه ارتبـاط بـا مـردم در 

حوزه علمیـه،  )سـه گانه  مسـجد 

مـردم و مسـجد( اسـتفاده کنـد.

4. نظارت
درکنار چالش های مربوط به 

چالش های  برخی  اجرا،  حوزه 

برخــی مســئوالن بــا نــگاه موقتــی و 
کوتاه مــدت بــه دوران مســئولیت 
کارهایــی  دنبــال  بــه  خــود، 
فــوری  را  خــود  اثــر  کــه  هســتند 
نشــان دهــد و از ایــن رو بــه حــوزه 
صــوری  کاری  به مثابــه  تدویــن 

می کننــد. نــگاه 
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حوزه نظارت و ارزیابی مانند ضعف دستگاه های 

نظارتی  ابزارهای  نظارتی حاکمیتی و ضعف 

در  حضور  برای  انگیزه  که  شده  باعث  حوزه 

تدوین سیاست های فرهنگی کاهش یابد، در 

این باره بعضی موارد عبارتند از:

یکم: ضعف دستگاه های نظارتیـ  حاکمیتی؛
دسـتگاه های نظارتـی ـ حاکمیتـی ماننـد 

سـازمان بازرسـی، دیـوان محاسـبات و...، غالبًا 

مصوبـات شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی را از 

دایـره نظـارت خود کنار گذاشـته اند، درحالی که 

مصوبات این شـورا طبق بیان حضرت امام)ره( 

و مقـام معظـم رهبـری در حکـم قانـون اسـت. 

درکنـار  نظارتـی  دسـتگاه های  ورود نکـردن 

دسـتگاه های  در  مصوبـات  اجرایی  نشـدن 

مجـری، انگیـزه حضـور در مرحلـه تدویـن را 

کاهـش داده اسـت.

دوم: ضعف ابزارهای نظارتی حوزه؛
نظـارت بـر حـوزه فرهنـگ در حوزه علمیـه 

به صـورت سـنتی انجـام می شـود و از ایـن رو 

اطالعـات درسـتی از نحـوه اثربخشـی مصوبات 

و وضعیـت جامعـه بـه دسـت 

ابزارهـای  واقـع  در  نمی آیـد. 

نظارتـی حوزه در حد مشـاهدات 

و گزارش هـای مدیـران و جمعی 

از مؤمنـان اسـت.

سوم: نبود ارزیابی آثار حضور 
روحانیت؛

در کنـار سیسـتم ارزیابـی از 

مصوبـات و نحـوه اجرایـی کردن 

آن، حوزه علمیـه بایـد دو فراینـد 

ارزیابـی جداگانـه نیز در درون خود طراحی کند:

1. ارزیابـی آثـار حضـور روحانیـت در تدویـن 

سیاسـت ها: نبـود ایـن ارزیابـی سـبب شـده 

حوزه علمیه شـناخت درستی از میزان اثرگذاری 

خـود در تدویـن سیاسـت ها نداشـته باشـد؛

2. ارزیابـی از فعالیـت نماینـدگان ارتباطـی 

حـوزه بـا بخش هـای نظـام.

چهـارم: نظارت نکـردن بر فعالیت نمایندگان 
ارتباطی حـوزه با نظام؛

نبود این نظارت در درون ساختار حوزه علمیه 

سـبب شـده فردی سـال ها بـه نمایندگـی حوزه 

در دسـتگاه های حاکمیتی حضور داشـته باشد، 

در حالی کـه هیـچ ارتبـاط ارگانیکـی بیـن فـرد 

و نظـام حـوزه وجـود نـدارد و هیـچ ارزیابـی از 

حضـور او صـورت نمی گیـرد.

5. نیروی انسانی
کمبـود نیـروی متخصـص فرهنگی، اولویت 

یافتن توسـعه نهادی بر تربیت نیروی انسـانی 

و افت کمی و کیفی حضور روحانیان در فرایند 

قانون گـذاری از مهم تریـن چالش هـای نیـروی 

بـرای  حوزه علمیـه  انسـانی 

حضـور مؤثـر در فراینـد تدویـن 

سیاسـت های فرهنگـی اسـت، 

کـه عبارتنـد از:

از  نادرسـت  برداشـت  یکـم: 
طـالب؛ تخصـص 

ــی  ــت برخـ ــت نادرسـ برداشـ

مســـئوالن از تخصـــص طـــالب 

ســـبب تشـــدید پیامدهـــای 

نیـــروی  کمبـــود  منفـــی 

از نقــاط قــوت انقــالب اســالمی، 
ظرفیت هــای  به خدمت گرفتــن 
عملیاتی کــردن  بــرای  مردمــی 
آرمان هــای انقــالب بــوده اســت. 
ایــن فرصــت  زمــان،  گذشــت  بــا 
مردمــی(  ویژه)ظرفیت هــای 
و  شــده  فرامــوش  به تدریــج 
را  خــود  دولتــی  دســتگاه های 
دانســته اند. امــور  تمــام  متولــی 
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ـــه  ـــر چ ـــت. اگ ـــده اس ـــی ش ـــص فرهنگ متخص

ـــده،  ـــالح ش ـــیار اص ـــروزه بس ـــدگاه ام ـــن دی ای

ـــود دارد.  ـــوز وج ـــی آن هن ـــار منف ـــات و آث تبع

ــد  ــش بایـ ــن چالـ ــق ایـ ــی دقیـ ــرای بررسـ بـ

نگاهـــی بـــه معنـــای تخصـــص و جامعیـــت 

ــیم. ــته باشـ ــوزه داشـ در حـ

دوم: ضعـف نظـام تربیت نیـروی متخصص 
فرهنگی؛

کمبـود نیـروی متخصـص فرهنگی، در واقع 

ناشـی از ضعـف نظام تربیـت نیروی متخصص 

اسـت. این نظام نتوانسـته متناسب با نیازهای 

نظـام جمهـوری اسـالمی )از لحـاظ کمـی و 

کیفـی( بـه تربیت نیـرو بپردازد.

سـوم: اولویـت یافتـن توسـعه نهـادی بـر 
انسـانی؛ نیـروی  تربیـت 

از باورهای غلط سالیان اخیر برخی مسئوالن، 

تقدم بخشیدن توسعه نهادی بر تربیت نیروی 

انسانی است. هرجا مشکلی پیدا می شود ابتدا 

برای حل آن مشکل، ساختمانی ساخته می شود 

تا بعد نیروی انسانی در آن مستقر گردند و درباره 

حل آن مسئله فکر کنند. این در حالی است 

که اگر هزینه ساخت وساز مراکز، صرف تربیت 

نیروی انسانی می شد، هم مشکالت و مسائل 

زودتر حل می گردید و هم ساختمان های فعلی 

پویا می شد.

چهـارم: افـت کمی و کیفـی حضور روحانیان 
در قانون گذاری؛

و  فرهنگـی  متخصـص  نیـروی  کمبـود 

ضعـف نظـام تربیت سـبب شـده میـزان حضور 

روحانیان در مجلس شـورای اسـالمی به عنوان 

قـوه قانون  گـذاری در کشـور از لحـاظ کمـی و 

کیفـی افـت کنـد. بررسـی آمـار و عملکردهـا 

نشـان می دهـد کـه سال به سـال از حضـور کمی 

و کیفـی حـوزه در قانون گذاری کم شـده اسـت. 

بـه لحـاظ کمـی از حـدود 27% بـه حـدود %9 

رسـیده و بـه لحـاظ کیفـی هـم از سـطح مراجع 

و فضـالی حـوزه بسـیار پایین تـر آمـده اسـت.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای مدیریتـی را 

بـه شـکل نمـودار زیر ترسـیم کرد:

پی نوشت:
* . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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 1 . یـاوری وحیـد، طراحـی مـدل مفهومـی مدیریـت 
عملکـرد سـازمانی بـرای سـازمان اوقـاف و امـور خیریه، 
پایان نامـه دوره دکتـری رشـته مدیریـت دولتـی گرایـش 
و  مدیریـت  دانشـکده  ص21،  توسـعه،  و  تطبیقـی 
حسابداری دانشـگاه عالمه طباطبایی، تهران، 1391.
2 . عابـدی جعفـری، حسـن؛ تسـلیمی، محمدسـعید؛ 
»تحلیـل  محمـد،  شـیخ زاده،  ابوالحسـن؛  فقیهـی، 
مضمـون و شـبکه مضامین: روشـی سـاده و کارآمد برای 
تبییـن الگوهـای موجـود در داده های کیفی«، اندیشـه 
مدیریـت راهبـردی، شـماره 2 )پیاپـی 10(، ص198-

151، پاییـز و زمسـتان 1390 .

3 . ایـن چهـار روش عبارتنـد از: اسـتفاده از کدگـذاران 
از  بازخـورد  دریافـت  خبـرگان،  گـروه  و  مسـتقل 
پاسـخ دهندگان، بـه کارگیـری تطابق هم گونـی و عرضه 

توصیفـی غنـی و ثبـت سـوابق ممیـزی.
4 . مضامیـن کلیـدی مبّیـن نکتـه مهم و برجسـته ای در 

متن هسـتند.
را  کلیـدی  مضامیـن  یک پارچه کننـده،  مضامیـن   .  5

حـول یـک محـور مشـترک گـرد هـم می آورنـد.
6 . مضمـون کالن بخش عمـده ای از مضامین و کدهای 

شناخته شـده را در خـود جای می دهد.


