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بررسي تطبيقي سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا در حوزه كتاب ،كتابخانه و كتابداري
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ابوالفضل بهجت
دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت و برنامهريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه مديريت فرهنگي بدون توجه به سياستهاي فرهنگي ساير كشورها و ميزان تأثير
آن بر فرهنگ بومي و ناديده انگاشتن شرايط محيطي ،رويكرد استراتژيك نبوده و هرگز نميتوان از اين طريق به
اهداف غايي فرهنگي دسترسي پيدا كرد .هدف اين پژوهش اشاره به همپوشاني و تشابهات فرهنگي در حوزه
كتابخانه و كتابداري دو كشور ايران و ايتاليا است كه هر دو از تاريخ و پيشينه فرهنگي چندين هزارساله برخوردار
هستند.
اين مقاله نقش سياستهاي کتابخانهاي را در بهبود دسترسي به دانش بهمنظور توسعه فرهنگي را بررسي نموده و با
در نظر گرفتن سياستهاي مربوط به کتابخانهها را بهعنوان چارچوب کلي و بافتي ،مشخص ميسازد كه اين
سياستها بهعنوان ابزاري جهت دستيابي مؤثر به دانش و سهيم بودن در آن ،در دنياي معاصر و براي کشورهايي را
که در اين زمينه داراي کمبود هستند موردنياز هست .همچنين با بررسي اقدامات الزم از نظر قوانين ،سياستها،
تسهيالت و زيرساختهايي که اساس توسعه ارتباطات ملي و منطقهاي جهت به اشتراکگذاري منابع محسوب
ميشوند ،چالشهاي موجود در راه دستيابي به اهداف و سياستهاي کتابخانهاي را شناسايي و تحليل ميکند.
روش پژوهش :روش انجام اين پژوهش «تحليل محتوا» است .واحد ثبت براي تحليل محتوايي ،موضوع و اهداف
و براي تحليل واژگاني ،كلمه هست .براي جمعآوري اطالعات از فيش برگه و سياهه وارسي جهت ثبت و ضبط،
مقايسه و ارزيابي استفاده شد .روش گردآوري اطالعات پژوهش بهصورت كتابخانهاي در بين اسناد و مدارک
مرتبط کليه سياستهاي اتخاذ شده در بخش كتابخانه و كتابداري و عليالخصوص در دو مورد كتابخانههاي ملي و
عمومي دو کشور ايران و ايتاليا بهعنوان جامعه آماري است.
نتيجهگيري :اين پژوهش تأکيد ميدارد که اهداف توسعه بدون در نظر گرفتن تأثير متقابل و ارتباطات مؤثر درون و
بينقارهاي ،بدون مقايسه وجوه اشتراك و افتراق برنامهها و بدون كشف نقاط قوت و ضعف دوجانبه و يا
چندجانبه امکانپذير نيست و در پايان سعي در ارائه چارچوب نظري براي اجراي سياستها در سطوح مختلف و
هماهنگ دارد.
واژگان کليدي :سياستهاي فرهنگي ،كتابخانه ،كتابداري ،ايران ،ايتاليا

سيدمحمد سيدعلوي و ابوالفضل بهجت

فرهنگي و گسترش بيشازپيش وسايل ارتباطجمعي

مقدمه
امروزه اهميت فرهنگ براي همگان روشن و

ازجمله اينترنت ،ماهواره و ...در عرصههاي فرهنگي،

مبرهن است و اكثر دانشمندان عليالخصوص

اجتماعي ،اقتصادي و سياسي كشورهاي جهان

جامعهشناسان ،روانشناسان اجتماعي و ...به تأثيرات آن

ايجادشده است ،از سويي فرهنگ تحت تأثير

بر ساير جنبههاي حيات بشري توجه کردهاند؛

دگرگونيهاي دروني مانند تنوع در توليد ،مصرف

بهطوريکه در خصوص اهميت و ويژگيهاي فرهنگي

كاالهاي فرهنگي و تفكيك اجتماعي درون فرهنگ و از

و تأثير آن بر اجتماع ،اقتصاد و سياست نظريهپردازي

سوي ديگر تحت تأثير تحوالت و جريانات فرهنگي و

نمودهاند و به نقشپذيرش فرهنگ در انسجام،

اجتماعي كشورها قرارگرفته است .مسائل مديريتي

همبستگي و وفاق اجتماعي ،توسعه و پيشرفت ،تحول

تازهاي پيش روي جامعه ،متصديان ،برنامهريزان و

و دگرگوني و تأثير فرهنگ بر شخصيت ،كاركردهاي

سياستگذاران عرصه فرهنگ قرار ميدهد و همچنين

سازگاري و هويت بخشي آن اشارهکردهاند و حتي

پيچيدگي

سياستگذاران،

فرهنگ را بهعنوان مهمترين وسيله اصالح ،ارتباط،

برنامهريزان و مديران فرهنگي كه درصدد سامان

وحدت ،كنترل دروني و اشاعه ارزشهاي مولد در

بخشيدن به مديريت فرهنگي هستند را نيازمند شناخت

جامعه دانسته و براي فرهنگ ،ارزش تعيينکنندگي قائل

فرهنگ و نيازمند اطالعات و دادههاي جديد فرهنگي

هستند.

مينمايد تا اينكه با استفاده از تجربيات و تعامل فرهنگ

روزافزون

فرهنگ،

آنچه مسلم است اين است كه فرهنگها در همهجا

كشورها با همديگر ،در خصوص تنظيم سياستها و

يكسان نيستند و تفاوتها و تشابهات عمدهاي بين

برنامهريزيهاي فرهنگي و ارتقاي سطح مديريت

فرهنگهاي مختلف كشورها ازجمله دو كشور ايران و

فرهنگي استفاده نمايند.

ايتاليا وجود دارد؛ بهتبع اين ،سياستگذاري و مديريت

بنابراين به نظر ميرسد امروزه بدون توجه به

فرهنگي كشورها نيز متفاوت است و در اين راستا

محتواي سياستهاي فرهنگي ساير كشورها و شرايط

آگاهي و شناخت از سياستها و برنامهريزيهاي

جهاني و تحوالت فرهنگي حادثشده ،مديريت

فرهنگي ساير كشورهاي جهان بهمنظور اتخاذ

فرهنگي مثمر ثمر نخواهد بود( .ايسار  .)1132در اين

تصميمهاي صحيح در جهت ارتقاي سطح مديريت

راستا آگاهي از محتواي سياستها و برنامههاي

فرهنگي الزم و ضروري به شمار ميرود؛ بهطوريکه

فرهنگي ساير كشورها بهمنظور اتخاذ تصميمهاي

بدون توجه به سياستهاي فرهنگي ساير كشورها و

صحيح در جهت بهبود و صيانت از فرهنگها امري

ميزان تأثير آن بر فرهنگ بومي و ناديده انگاشتن

الزم و ضروري بشمار ميرود .كه امروزه مديريت

تفاوتها و تشابههاي فرهنگي كشورها نميتوان به

فرهنگي بدون توجه به سياستهاي فرهنگي ساير

اهداف غايي دسترسي پيدا كرد؛ چرا که مواجهه صحيح

كشورها و ميزان تأثير آن بر فرهنگ بومي و ناديده

با تحوالت فرهنگي باعث پويايي و انعطافپذيري در

انگاشتن شرايط محيطي ،رويكرد استراتژي نبوده و

سياستگذاري ،برنامهريزي ،توسعه فرهنگي و مديريت

هرگز نميتوان از اين طريق به اهداف غايي فرهنگي

فرهنگي خواهد شد.

دسترسي پيدا كرد .آنچه در اين تحقيق موردنظر است

با توجه به اينكه در سالهاي اخير تحوالت

اشاره به همپوشاني و تشابهات فرهنگي دو كشور ايران

عمدهاي با گسترش ارتباطات و دگرگوني در مرزهاي
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و ايتاليا است كه هر دو از تاريخ و پيشينه فرهنگي

نقش مؤثرتري در ترويج فرهنگ کتابخواني آن جامعه

چندين هزارساله برخوردار هستند.

داشته باشد .اين آثار و آثار ديگر در موضوعات مختلف
در کتابخانهها جمعآوري ،حفظ ،سازماندهي و اشاعه

ادبيات پژوهش

ميشوند .از ديرباز کتابخانهها جزء مراکز فرهنگي

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگي

محسوب شده و داراي دو وجه فرهنگي و اطالعاتي

مقولههايي که در بخش فرهنگ برنامههاي توسعه

هستند.

همواره به آن پرداختهشده است ،مقوله کتاب و کتابخانه

امروزه کتابخانههاي عمومي را از مظاهر دموکراسي

است .گردآوري ،ذخيره و اشاعه کتاب يا اطالعات ،در

در دنياي جديد قلمداد ميکنند .چرا که در حقيقت

کتابخانهها انجام ميشود .هر کتابخانه بسته به وظايف

پايههاي دموکراسي بر آزادي بيان و انديشه نهاده شده

و اهداف خود سعي در برآوردن نيازهاي اطالعاتي

است و کتابخانههاي عمومي نهادي است که با کمک به

مخاطبان خود دارد .مهمترين نهادي که در هر کشور

رشد و شکوفايي انديشه افراد جامعه به آنها کمک

موظف است به نيازهاي فرهنگي و اطالعاتي همه

ميکند تا بادانش و احاطه بيشتري عقايد خود را ابراز

اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن ،جنس ،مذهب،

کنند .کتابخانه عمومي اين فرصت را براي همه افراد

شغل ،ميزان تحصيالت و ديگر خصوصيات و

جامعه فراهم ميکند که به شکلي فعال در امور فرهنگي

تواناييهاي فردي پاسخ دهد ،کتابخانه است .حضور

و اجتماعي جامعه خود دخالت داشته و در فرآيندهاي

کتابخانه در جامعه يک مرجع فرهنگي براي انسانها

فرهنگي جامعه نقش مؤثري ايفا کنند .همانطور که در

تلقي ميشود .نقش اين مرجع فرهنگي اين است که با

آخرين رهنمودهاي ايفال براي کتابخانههاي عمومي

قرار دادن افکار ،عقايد و حاصل انديشههاي خالق در

آمده است :نقش مهم کتابخانه عمومي ايجاد تمرکز بر

کنار يکديگر ،وسيلهاي براي ايجاد عالقه به مطالعه و

رشد فرهنگي و هنري در جامعه است .در بيانيه

تحقيق براي افراد جامعه پديد آورد .نقش کتابخانهها را

يونسکو نيز از کتابخانههاي عمومي بهعنوان بزرگراهي

بهعنوان يکنهاد فرهنگي در توسعه اين بخش نميتوان

براي رشد فرهنگي افراد و گروههاي اجتماعي نامبرده

ناديده گرفت .کتابخانه دروازهاي است بهسوي دانش

شده و از رسالتهاي مهم کتابخانههاي عمومي ارتقاي

که شرايط اساسي را براي يادگيري مداوم ،تصميمگيري

آگاهي افراد از ميراث فرهنگي و نيز حمايت از

مستقل و توسعه فرهنگي افراد و گروههاي اجتماعي

گفتگوهاي فرهنگي و تنوع فرهنگي ذکرشده است.

فراهم ميآورد .عالوه بر اينها منابع موجود در

(بيرانوند )1129

مختلف

کتابخانه ملي هر کشوري در واقع کتابخانه مادر

فرهنگهاي ارائهشده در جامعه باشد و بايد مواد

آن کشور محسوب ميشوند و نشاندهنده غناي فکري

خواندني را به همان زبانهايي ارائه کند که در جوامع

و معنوي هر قوم و ملتي است .به همين دليل

محلي به آنها تکلم ميشود .از ديگر مقولههاي مرتبط

ارزشمندترين ،معتبرترين و جامعترين مواد کتابخانهاي

با فرهنگ هر جامعه آثار مکتوب بهجامانده از ادبيات و

را در اختيار دارد که به اين وسيله ميتواند در باال بردن

بهعبارتديگر فرهنگ مکتوب آن کشور است .در واقع

سطح فرهنگ عمومي جامعه سهيم باشد ،چرا که هدف

ادبيات هر کشور يکي از ارزشمندترين ميراثهاي

اوليه اين کتابخانه گردآوري و حفظ کليه آثار فکري

فرهنگي آن کشور است که ترويج و اشاعه آن ميتواند

يک ملت از خود آن کشور يا از کشورهاي ديگر که

کتابخانه

بايد

انعکاسدهنده گونههاي
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بهصورت مکتوب ،ديداري -شنيداري و ...درگذشته و

نوعي دستورالعمل فرهنگي است كه روشنگر حرکت

حال منتشر ميشوند.

است .سياست فرهنگي به معناي عام و عرفي آن

در حفظ و صيانت از فرهنگ ملي ،وسايل

مجموعهاي از اهداف ،مباني ،اصول ،اولويتها و

ارتباطجمعي نقشي بسيار مهم و ارزنده دارند و نقش

خطمشي اجرايي را شامل ميشود ،هرچند به معناي

کتاب و کتابخانه از اهميت ويژهاي برخوردار است.

خاص فقط قسمت اخير را به ذهن متبادر

اگرچه از نظر وسعت به تلويزيون نميرسد اما تأثير

ميسازد(.وحيد )55 ،1128

تلويزيون نسبت به کتاب و کتابخانه سطحي و ناقص

سازمان يونسكو بهعنوان سازماني كه هدف آن

است و بيشتر ميتواند در فرهنگ توده تأثير داشته

توسعه فرهنگي است اهداف توسعه فرهنگي را

باشد ،درحاليکه کتاب عصاره انديشه انسانها و نتيجه

اينگونه معرفي ميكند:

پژوهش و تفکر خاصي است که از چندين پااليش

 -اتخاذ آن دسته از سياستها ،برنامهها و

شده است .کتابخانه سازنده و توسعهدهنده فرهنگ

استراتژيهاي توسعه كه جنبههاي فرهنگي و هدفهاي

نخبگان است و ازاينرو نقشي اساسي و چشمگير در

فرهنگي و نياز به آموزش نيروي انساني را مدنظر قرار

پويايي فرهنگي و جاودان شدن انديشهها دارد .در

دهد و دولتمردان و مردم عادي را به اهميت نقش

تاريخ بشر جامعهاي که به کتاب و کتابخانه اهميت

فرهنگ واقف سازد؛

ميداد و در رشد گسترش آن برنامهريزي و

 -ايجاد تسهيالت براي شكوفا شدن استعدادهاي

سرمايهگذاري ميکرد ،به تفکر ،پژوهش و تحقيق بها

بيشترين تعداد ممكن از مردم ،حفظ ارزشهاي معنوي،

ميدهد ،فرهنگي پويا وزنده دارد .عکس اين قضيه نيز

اجتماعي و انساني كه زندگي جوامع مختلف مبتني بر

صحت دارد (مرادي.)1139 ،

آنهاست و تشويق مشاركت همه مردم در زندگي
فرهنگي( .کاوند و کاوند )1123

سياست و سياستگذاري فرهنگي

سياستگذاري فرهنگي گاهي اوقات بهصورت

سياست فرهنگي به معناي ارزشها و اصول

آشكار از طريق يك فرآيند تعريفشده توسط يك

هدايتکننده امور فرهنگي است .با نگاهي ديگر نيز

سازمان متولي اين امر انجام ميگردد .بهعنوان نمونه،

ميتوان گفت كه سياست فرهنگي مجموعهاي از تدابير

وزارت فرهنگ و يا يک سازمان هنري ممكن است

براي تعيين وظايف دولت و سازمانهاي غيردولتي ،در

سياستي را تصويب كند كه دربردارنده اهداف و اصول

زمينه فرهنگ براي رسيدن به اهداف موردنظر است .در

عملي آن سازمان در خصوص تقويت موسسههاي تئاتر

اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

در مناطق مختلف باشد .بااينوجود ،اغلب موارد

سياست فرهنگي اينگونه تعريفشده است :سياست

سياست فرهنگي بهطور رسمي تعريف نميشود .در

فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي و اتفاقنظر

عوض ،آنچه در اين شرايط وجود دارد آثار فرهنگي

مسئوالن و متصديان امور در تشخيص ،تدوين و تعيين

حركت

اوقات

مهمترين اصول و اولويتهاي الزم درحرکت فرهنگي

غيرقابلپيشبيني نيز است .بهعنوان نمونه«،پديده

است .سياست فرهنگي را ميتوان اصول راهنماي

نوسازي شهري» را در نظر بگيريد (وحيد .)1128

اجتماعي

است

كه

كارگزاران فرهنگي و مجموعه عالئم و نشانههايي
دانست كه مسير حركت را نشان ميدهد .بهعبارتديگر
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نقش كتابخانهها در سياستهاي فرهنگي

بررسي نظري سياست فرهنگي در دو مرحله پياپي

سازمان جهاني استاندارد کتابخانه را اينگونه

و مكمل همديگر به عمل ميآيد :در مرحله نخست

تعريف ميکند :بدون در نظر گرفتن عنوان هر مجموعه

تحليل عواملي كه در شكلگيري سياست مانند اهداف،

سازمانيافتهاي از کتابهاي چاپي و ادواريها يا هر

ابزار و منابع بكار رفته و نوع اقداماتي كه مورداستفاده

نوع مواد نوشتاري يا ديداري  -شنيداري و خدمات

قرارگرفته موردنظر خواهد بود و سپس ارزيابي نتايج

کارکناني بهمنظور ايجاد تمهيدات و تسهيالت براي

واقعي حاصله .ضمن آنكه بين تغييرات بهدستآمده

استفاده از اين مواد که براي رفع نيازهاي اطالعاتي،

ناشي از سياستهاي فرهنگي و تغييرات متأثر از ساير

پژوهشي ،آموزشي يا تفريحي استفادهکنندگان ضروري

عوامل ،فرق اساسي قائل خواهيم شد.
مراحل تحليلي و ارزيابي بايد جداي از همديگر

است.
بهطورکلي؛ کتابخانه نهادي است اجتماعي براي

موردتوجه قرار گيرند .زيرا هرکدام روشهاي مختلفي

ذخيرهسازي ،حفاظت و اشاعه پيشينههاي مکتوب،

را مورد بهرهبرداري قرار ميدهند ،ضمن آنكه در

ديداري -شنيداري و الکترونيکي و با استفاده از

مرحله عمل هيچ مرزبندي مشخصي براي تفكيك اين

خدمات کارکنان آموزشديده در خدمت تعليم و تربيت

دو از يكديگر وجود ندارد.

و توسعه سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،علمي و فرهنگي
مدل سهشاخه برگرفته از نظريههاي كاپالن و نورتون

است.

کتابخانهها به وجود آمدهاند تا در زمانهاي

واژه «سياست فرهنگي» دربرگيرنده مجموعه

مختلف به نيازهاي گوناگون بشر پاسخگو باشند و نوع،

پيچيده و متنوعي از فعاليتها است كه الزاماً در ارتباط

خصوصيات ،اهداف و خدمات آنها با توجه به

با يكديگر نميباشند .در برخي كشورها مانند انگليس

نيازهاي جوامعي که در خدمت آنها بودهاند ،تعيينشده

حمايت از هنرهاي زنده ،كمك به سينما و نگهداري

است .هرگاه شرايط و رشد کتابخانهها در جامعهاي

ساختمانها و آثار تاريخي هرکدام توسط وزارتخانه

فراهم آمده آن جامعه مراتب ترقي را يکي پس از

جداگانهاي اداره ميشوند .بدون آنكه عمالً هيچگونه

ديگري طي کرده و هر زمان که به هر دليلي کتابخانهها

ضرورت هماهنگي بين آنها احساس شود.

در کنج انزوا و بيمهري قرارگرفتهاند ،سير قهقرايي
جامعه هم آغاز گرديده است (گارئون .)1133

بنابراين تقليل سياست فرهنگي كالن دولت به
سياستهاي خرد ،عملي طبيعي به نظر ميرسد تا بتوان
از اين طريق به بررسي جداگانه آنان پرداخت .روشي

روش مطالعه سياست فرهنگي كشورها

كه در اكثر موارد مورداستفاده قرار ميگيرد تجزيه به

مطالعه سياست فرهنگي يك كشور به معني

رشتههاي هنري و انتخاب هرکدام بهعنوان يك واحد

مشخص نمودن اهداف تعيينشده توسط مسئولين،

موردمطالعه متشكل از تئاتر ،موسيقي ،باله ،ادبيات،

طرحهاي به اجرا درآمده ،ميزان موفقيت در بهکارگيري

هنرهاي تجسمي ،معماري ،سينما ،راديو ،تلويزيون و

آنان و ميزان تغييراتي كه در اثر پروژههاي آن به وجود

غيره است لكن خطوط تفکيککننده بين هنرها

آمده ،است.

اينگونه كه در وهله اول به نظر ميرسد ،چندان واضح
و روشن نيست و توسعه فعاليتهاي تفريحي موجب
كهنه شدن تعاريف سنتي گرديده است.
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سياستگذاري

فرهنگ
ارزيابي

مديريت

شکل  :1مدل سهشاخه برگرفته ازنظريات كاپالن و نورتون
نخستين كاري كه بايد در راه تحليل يك سياست

نيازهاي ديگران مطلع است و آن را بهدقت درك

فرهنگي ،برنامه يا طرح انجام داد؛ دست يافتن به

ميكند .ديگر هيچ بشري همچون جزيرهاي تنها نيست،

سياست اتخاذ شده توسط مسئولين آن باشد .چنانچه

زيرا شرايط ناشي از جمعيت فزاينده بهطور سريع و

مسئولين سياست فرهنگي نقشه اجرايي دقيقي را

منابع محدود ،ارتباطات انساني و فرهنگي را ضرورت

طراحي نموده و انگيزههاي خود را بهصورت واضح و

و واقعيتي گريزناپذير ميسازد كه از طريق وسايل

در قالب كلمات روشن ارائه نمايند ،تعيين و ترسيم

ارتباطجمعي ،صورت عمل به خود ميگيرد .در چنين

چارچوب موردنظر كار بسيار آساني خواهد بود.

جهاني ،بشريت به تالش براي يافتن راههاي جديد
همكاري و زندگي صلحآميز و هماهنگ نيازمند است.
(محمدي )1129

ديپلماسي فرهنگي
ديپلماسي در واقع فن مديريت تعامل با جهان

بنابر اين ميتوان اشاره نمود كه هدف اساسي

خارج از سوي دولتها است قطعاً ابزارها و

ديپلماسي فرهنگي ارائه ديدگاه روشن و موجه نسبت

مكانيسمهاي متعددي براي اعمال اين مديريت ميتوان

به فرهنگ ارزشي و رفتاري نظام براي بازيگران

به كار گرفت .مالحظات سياسي ،اقتصادي و امنيتي سه

مختلف عرصه بينالملل شامل :دولتها ،سازمانهاي

حوزه سنتي بنيادين و كالسيك و امروزه فرهنگ در

دولتي بينالمللي و غيردولتي ،نهادهاي جوامع مدني و

عرصه بينالملل است كه سياست خارجي كشورها در

افكار عمومي است .بنابراين اهداف ديپلماسي فرهنگي

آن اعمال ميشود.

بسيار فراتر از تبادل آثار فرهنگي و يا مظاهر فرهنگي

امروز وسايل ارتباطجمعي ،موجب نزديكي يا

است كه در جاي خود اهميت بسزايي دارند زيرا:

رويارويي انسانهايي ميشوند كه در نقاط مختلف

 نخست آنكه اين اهداف شامل دگرگونيهايي است

جهان زندگي ميكنند و از ايدئولوژيهاي گوناگون

در وجهه بينالمللي ملتها از نظر خود آنان و

برخوردارند .اين ابزارهاي جديد ارتباطات ،موجب

تأثيري كه همين وجهه در رفتار سايرين ميگذارد؛

شدهاند تا دنياي شلوغ ما با مسائل متعددش کوچکتر

 دوم ،آنکه از اهداف اصلي ديپلماسي فرهنگي

جلوه كند ،بهنحويکه هر انساني احساس كند از

ميتوان برپائي نهادهاي جديد دانش و حساسيت
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در ميان ساير ملل را نام برد كه به اميد برقراري

کوشش فراوان گردآوري کرده بود ،در جنب مدرسه

روابط پايدارتر و صميميت بيشتر ميان ملتها و

دارالفنون ،در محل انجمن ،تأسيس کرد .نکته مهم اينکه

مردم انجام ميگيرد؛

واژه «ملّي» که در نـام ايـن کتابخانه بهکاررفته،

 سوم ،اين فرضيه از مباني ديپلماسي فرهنگي است

بههيچوجه به معناي «مليتي» و «مليگرايانه» نبـود،

كه هر نظام ملي بدون در نظر گرفتن ترسها،

بلکـه بيـانگـر آن بـود کـه اين کتابخانه هيچگونه

اميدها ،نيات و عاليق ديگران ،کارايي نخواهد

وابستگي به دولت ندارد و مؤسسهاي است غيرانتفاعي

داشت.

و مردمي ازاينرو ،بيجا نيست اگر آن را نخستيـن

الزمه دستيابي به چنين هدفي تالش براي بيرون

کتابخانه عمـومي ايران بدانيم که در تهران تأسيس شد؛

آمدن از چارچوبهاي خويشتن و دست يافتن به روح

کما اينکه تا چند دهه بعد کتابخانه ملي تبريز ،کتابخانه

ساير ملتهاست كه از اين موارد ميتوان تأسيس مراكز

ملي فارس ،کتابخانه ملي کرمان و کتابخانه ملي رشت

و موسسههاي مطالعه فرهنگ ديگران را نام برد .براي

نيز که جملگي کتابخانه عمومي بودند ،در ايران تأسيس

رسيدن به اين اهداف بايد روابط را فراتر از روابط

شدند؛ و اال در هر کشوري فقط يک کتابخانه ملّي

سودجويانه جست و ناچار خواهيم شد تا با تأسيس

ميتواند وجود داشته باشد .ازاينرو ،صحيح نيست

مراكز فرهنگي جديد و تشكيالت جديد در ابعاد دولتي

«کتابخانه ملي معارف» را سلف کتابخانه ملـي ايـران

و غيره به آن جامه عمل بپوشانيم و آن چيزي نيست

بدانيم .در زمان وزارت عالءالملک ،کتابخانه ملي

بهجز تأسيس کانالها و شبكههاي گسترده جديدي

معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با کتابخانه آن

بهمنظور آشنايي با يكديگر در ابعاد مختلف فرهنگي.

مدرسه ادغـام شد .و سپس در زمـان وزارت معارف

(محمدي ،روزنامه جام جم)1129 ،

حکيمالملک ،نـام «کتـابخـانـه معـارف» را بـر ايـن
کتابخانه نهادند و باالخره در دوره وزارت معـارف
علياصغر حکمت ،بـه نـام «کتابخانه عمومي معارف»

کتابخانه ملي ايران
تشکيـل مجمـوعـه کتابخانه ملي بـه آغـاز دهـه
 18۲1ش .بازميگردد ،1811 .مدرسه دارالفنون در
تهـران کار خود را آغاز کرد و  18سال بعد ،کتابخانه
کوچکي در آن مدرسه تأسيس شد و تقدير چنين بود
که اين مجموعه کوچک در مدرسهاي که به سبک
اروپايي ،ساختهشده بود ،هسته اوليه مجموعه کتابخانه
ملّي ايـران شـود کـه  31سـال بعـد ،در  1113رسماً،
در تهران ،گشايش يافت؛ و يکي از مظاهر تجدد در
اين کشور به شمار ميرفت .در عهد مظفرالدين شاه که
آشنايي ايرانيان با تمدن غرب بيشتر شد ،در 1833
بهمنظور اشاعه فرهنگ و تأسيس مـدارس جـديـد،
انجمـن معـارف تهران تشکيل شد .انجمن يک سال
بعد« ،کتابخانه ملي معارف» را با مجموعهاي که با

خـوانـده شـد .بنابر نظامنامه کتابخانه عمومي معـارف
(مصوب نه دي  1111ش ).کتابخانه «از دواير اداره
انطباعات بـوده «و حدود پنج هزار جلد کتاب و بهطور
متوسط  11نفر مراجعهکننده در هرروز داشته است.
بـخش «وظايف» نيـز فقـط بـه شـرح وظايف کارکنان
کتابخانه اختصـاص دارد و هيـچ اشارهاي به وظايف
کتابخانه نميکنند؛ اما در نظامنامه اداره انطباعات
(سازمان مادر کتابخانه معارف) در بخش دايره کتابخانه
ملّي ،وظايف کتابخانه عبارت بودند از :الف) تنظيم و
مواظبت کتب موجود در کتابخانه و تدوين و طبع
فهرستهاي الزم براي کتب .ب) جمعآوري کتب
منطبعه و جرايد و مجالت داخله و خارجه که به
کتابخانه ميرسد .ج) انتخاب و تعيين کتب خطي و
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چاپي که همهساله بايد براي تکميل کتابخانه خريداري

 )4پژوهش و برنامهريزي علمي کتابداري و

شود .اينها بيشتـر وظايف کلي يک کتابخانه عمومي

اطالعرساني و شرکت در تحقيقات و فعاليتهاي

است .رياست کتابخانه معارف در اين زمانبر عهده

بينالمللي ذيربط؛

جهانگير شمس -آوري بـوده کـه بهتازگي از آمريکا به

 )5اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات الزم براي صحت،

ايران برگشته و با کتابخانههاي جديد آشنا بود .رويداد

سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه

مهم ديگر ،در  1111ش ،برگزاري کنگره و جشن

زمينهها بهمنظور اعتالي فرهنگ ملي و انجام

هزاره فردوسي در تهران بود ،شايد براي نخستين بار

تحقيقات مربوطه؛

بود که گروه چشمگيري از ايران شناسان و

 )6انجام مشاوره ،نظارت ،هدايت و ارائه خدمات فني

خاورشناسان سراسر جهـان در ايرانگرد ميآمدند .در

و برنامهريزي و سازماندهي کتابخانههاي کشور؛

مدرسه دارالفنون تاالري به نام فردوسي نامگذاري شد

 )7ارائه روشهاي مطلوب بهمنظور هماهنگ کردن

و آثار خـاورشنـاسـان و ايرانشناسان ميهمـان و

خدمات و فعاليتهاي کتابخانههاي عمومي و

کتابهايي کـه به کنگره اهدا کرده بودند ،در آنجا

تخصصي جهت تسهيل مبادله اطالعات.

گردآوري شد .پس از برگزاري کنگره ،اين کتابها نيز
به مجموعه کتابخانه عمومي معارف اضافه شد.
طبق اساسنامه اين كتابخانه كه در سال  1139به

کتابخانه ملي مؤسسهاي است دولتي و بودجه آن
در بودجه کل کشور و در رديف مستقل ذيل رديف
رياست جمهوري منظور ميگردد.

تصويب رسيده است كتابخانه ملي مؤسسهاي آموزشي

کتابخانه ملّي بر اساس وظيفـه قانوني خـود،

(علمي) ،تحقيقاتي و خدماتي محسوب ميشود كه زير

جمعآوري آثـاري با ويژگيهاي زير را در دستور کار

نظر مستقيم رياست جمهوري انجاموظيفه مينمايد و

خود دارد:

محل آن تهران است.



کليه آثار منتشره در داخل ايران

 )1گردآوري ،حفاظت ،سازماندهي و اشاعه اطالعات

آثـار منتشـره شـده راجـع بـه ايـران ،زبـان

مربوط به آثار مکتوب (چاپي و خطي) و غير

فـارسـي و پژوهشهاي اسالمشناسي (بهويژه شيعه

مکتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از

شناسي) به زبانهاي مختلف در ساير کشورها.

کشور؛



آثار ايرانيان خارج از کشور

 )2گردآوري ،حفاظت ،سازماندهي و اشاعه اطالعات

آثـار مهـم و مـرجـع در حوزههاي مختلـف علمي

مربوط به آثار مکتوب (چاپي و خطي) و غير

و ادبي و متون کالسيک ،بهويژه به زبانهاي انگليسي و

مکتوب در زمينه ايرانشناسي و اسالمشناسي،

عربي.

خصوصاً انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام
خميني (ره)؛

واسپاري :تمـامي مؤسسات انتشاراتي ،نشريات
ادواري و توليدکنندگان منابع ديداري و شنيداري ،بر

 )3گردآوري ،حفاظت ،سازماندهي و اشاعه اطالعات
مربوط به آثار مکتوب و غير مکتوب معتبر علمي،
فرهنگي ،فني از کشورهاي ديگر؛

طبق قـانـون مـوظـف به ارسـال دو نسخـه از
محصـوالت خـود بـه کتابخانه ملّي هستند.

برخي از اقالمي که شامل اين قانون ميشود،
عبارتاند از :کتاب ،نشريه ،بروشور ،کاتالوگ ،لوح
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فشرده) ، (CDپوستر ،نقشه ،نوار کاست ،نوار ويدئويي،

پيشينه روابط فرهنگي ايران و ايتاليا

اساليد و نظاير آن.

ايران و ايتاليا از جمله کشورهايي هستند که از يک

کتابخانه ملّـي از طريق ثبت سفارش نسبت به
خريداري آثار منتشره در خارج کشور اقدام ميکند.

قدمت تمدني کهن برخوردار هستند و به نظر ميرسد
که اين مسئله خود در قالب يک نيروي کششي مثبت

همچنين دو کميته به نامهاي کميته خريد

در مناسبات دو کشور جلوهگر است .آغاز روابط ايران

نسخههاي خطي و کميته خريد منابع (غيرخطي) نسبت

و

برميگردد.

به ارزشگذاري و خريد مجموعههاي ارائهشده به

ناصرالدينشاه طي سفر خود به اروپا در ساردينيا

کتابخانه اقدام ميکنند.

توقف کرد و در آنجا يک موافقتنامه تجاري به امضا

ايتاليا

دوره

به

ناصرالدينشاه

کتابخانه ملّـي از ديرباز پذيراي مجموعههاي

رساند .مدتي پسازآن ،قرارداد مودت بين دو کشور

اهـدايـي از جانب بزرگان ،اهل علم ،نويسندگان و

منعقد شد .پس از انقالب اسالمي ايران ،ايتاليا جزء

ساير اقشار جامعه بوده است.

اولين کشورهايي بود که همکاري خود را با ايران آغاز

بـرخـي از نيازهاي کتابخانه نيز از طريق مبادله با

کرد .بنا به داليل خاص رواني با توجه به نظامي که در

ساير کتابخانهها و مراکز فرهنگي داخل و خارج کشور

ايتاليا حاکم است ،ايران همواره تحت هر شرايطي

تهيه ميشود.

توانسته است به همکاري خود با ايتاليا تداوم بخشد.

سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران بهمنظور استفاده

اشتراکات سياست فرهنگي دو کشور باعث به اجرا

اهل علم و پژوهشگران به انتشار منابع مرتبط با علوم

درآوردن تفاهمنامههاي پيشين بين دو كشور ،مبادله

کتابداري و مطالعات اسنادي ،همچنين نشريات علمي

هيئتهايي از خبرنگاران و شخصيتهاي فرهنگي و

فصلنامه کتاب و گنجينه اسناد و بازتوليد تعدادي از

سياسي ،هيئتهاي كارشناسي از باستانشناسان و

نشريات قديمي اقدام کرده است .هرچند که چاپ

مرمتگران ،فراهم كردن ارتباط با دفاتر خدمات

برخي از منابع به اتمام رسيده است اما انتشارات

مسافرتي ،سرمايهگذاري و برگزاري هفتههاي فرهنگي

سازمان آمادگي دارد موارد درخواستي متقاضيان را در

در هر دو كشور شده است .در رابطه با حفظ آثار

اولويت تجديد چاپ قرار دهد.

تاريخي ،سرپرست پژوهشگاه ميراث فرهنگي،

هماکنون امکان درخواست منابع بهصورت

صنايعدستي

و

گردشگري

انجام

پروژههاي

غيرحضوري از طريق فروشگاه مجازي و فرمت

باستانشناسي و مطالعات مربوط به آسيبشناسي و

الکترونيک برخي از منابع از طريق سايت براي

حفاظت از آثار سنگي را ازجمله فعاليتهاي پژوهشي

مخاطبان فراهم است.

فرهنگي مشترک بين دو کشور برشمرده و

شما ميتوانيد با ثبتنام در پورتال نشريات از متن

همکاريهاي صورت گرفته در تخت جمشيد و ارگ

کامل مقالههاي فصلنامه کتاب و گنجينه اسناد استفاده

بم را در زمره مهمترين تالشهاي صورت گرفته عنوان

کنيد .همچنين امکان استفاده از محتواي لوحهاي

کرد .حفاظت بازدارنده و مراقبت از مجموعههاي

فشرده از طريق نرمافزار رسا در اختيار مراجعهکنندگان

موزهاي اعم از ظرفيتسازي و اجراي روشهاي

است.

بازدارنده ،با به اجرا درآوردن طرح نمونه حفاظت و
نگهداري اشياي موزهاي از ديگر موضوعات موردتوافق
بين دو کشور است .ايرانشناسان فعال ،در حوزههاي
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فرهنگي ايتاليا و ايران ،مرمت برج يک مجموعه

سطوح منطقهاي كشور از نقش اساسي در حيات

تاريخي ارگ بم را ازجمله موارد مطروحه و توافق بين

فرهنگي جامعه برخوردار است .نمونه مهم اين قضيه

دو کشور ميدانند( .معاونت پژوهشهاي سياست

مربوط به ايالت لومباردي است كه خواستار توسعه

خارجي)1129 ،

فرهنگي و اختيارات ويژه از سوي دولت در اين
خصوص گرديد .چنين اقداماتي سبب شد تا دولت
مركزي توجه ويژه خود را به نقش نواحي منطقهاي

سياستهاي فرهنگي ايتاليا
ايتاليا كشوري مديترانهاي است كه در جنوب اروپا

كشور معطوف نموده و با تصويب آييننامه شماره 313

واقع گرديده و از مساحتي بالغبر  113/113مايل

مصوب  1933اين مهم را عملي نمايد .خواست ملّي

برخوردار است .جمعيت كشور بر  53/5ميليون نفر

نسبت به سازماندهي دوباره و اصالح مفاهيم سنتي

بالغ ميگردد كه از اين تعداد حدود  33درصد در

فرهنگي با اتخاذ سياست توسعه فرهنگي در اواخر دهه

حومه شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند 92 .درصد از

 1931آغاز گرديد .اولين اصالحات باهدف تحليل و

مردم ايتاليا به مذهب كاتوليك گرايش دارند .تشكيالت

برآورد مبالغ هزينه شده به امور فرهنگي صورت گرفت

فرهنگي كشور ايتاليا بر چند گرايي نهادهاي مرتبط

كه اين تحليل مستقيماً با طرح توسعه اقتصادي

استوار گرديده است .مديريت بر امور فرهنگي

سالهاي  1931تا  1935ارتباط پيدا ميكرد.

بهگونهاي است كه كليه نهادهاي مرتبط با تشكيالت

در دهه  ،1931لوايح قانوني به تصويب رسيد كه

موازي در امور اداري اين مهم را انجام ميدهند .طبق

بر اساس آن حيات فرهنگي كشور بيشتر بهسوي

مدل اجرايي دولت ،كشور ايتاليا به  81ناحيه 98 ،استان

دموكراسي منعطف گرديده و بودجه مناسبي به حوزه

و حدود  2111شهرداري تقسيم گرديده كه تمامي آنها

فرهنگ تخصيص يافت .از نيمه دوم دهه 1921

نهتنها در اداره امور اقتصادي و اجتماعي بلكه در امور

سياست فرهنگي كشور به سمتي رفت كه بر طبق آن

فرهنگي نيز دخالت دارند .امور فرهنگي و پروژههاي

تخصيص و نظارت بر بودجه امور فرهنگي كشور از

مرتبط به آن توسط چندين نهاد و در سطوح مختلف

شكل سنتي آن (تحت نظارت دولت مركزي) خارج

انجام ميگيرند( .نگاهداري )1128

گرديده و با انعطاف بيشتري به نهادهاي دولتي و

حفاظت و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور

غيردولتي تفويض گرديد .حمايت از توسعه

از مهمترين امور فرهنگ ملي ايتاليا به شمار ميرود كه

فعاليتهاي آموزشي ـ فرهنگي بهعنوان مهمترين اصل

در قانون اساسي اين كشور نيز به آن اشاره گرديده

سياست فرهنگي ايتاليا مطرح است .بر اين اساس

است .طبق اصل  9قانون اساسي ايتاليا ،دولت موظف

هرگونه حركت فرهنگي بايد منتهي به ايجاد انگيزه در

به ارتقاء سطوح فرهنگي و پژوهشهاي علمي و

اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگي،

حفاظت از تاريخ ملي و ميراث فرهنگي كشور است.

تشريکمساعي آنها در حفظ و اشاعه فرهنگ و ايجاد

اصول مرتبط با سياست حفاظت از ميراث فرهنگي

جنبشهاي فرهنگي باهدف مشاركت مردم گردد.

كشور در لوايح قانوني  113و  112لحاظ گرديده

تخصيص بودجه در برخي از نواحي دولت افزايش

است؛ و نيز طبق اصل  9قانوني اساسي ،حفاظت از

پيداکرده تا بتوان بهصورت بهينه نسبت به حفظ آثار و

موزهها و كتابخانههاي كشور به سطوح منطقهاي

ابنيه تاريخي و فرهنگي اقدامات مناسبي به عمل آورد

واگذار گرديده است .با توجه به لوايح قانون اساسي،

(امينزاده و منتخبي .)1122
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 -حفظ ميراث فرهنگي ايتاليا

کتابخانه ملي ايتاليا
کتابخانه ملي مرکزي رم در سال  1233ميالدي به
جهت تجهيز پايتخت سلطنتي ايتاليا به يک بايگاني
بزرگ و در جهت معرفي و بيان فرهنگ ملي ،تأسيس
شد .ابتدا محل آن را «کالج رم آنتيک» جايي را که قبالً
نيز کتابخانه بود در نظر گرفتند تا هسته مرکزي با نسخ
خطي و چاپي غني شود .ولي بعد از گذشت يک قرن
در  1935محل جديد کتابخانه در فضاي وسيع و
باستاني «کسترو پرتوريو» افتتاح شد .در سال 8111
پروژه عظيم بازسازي معماري ارزشمند آن آغاز شد تا
آن را به شکل معقول و منطقي در جهت ايجاد فضاي
الزم براي ارائه خدمات ،مناسب گرداند.
اين کتابخانه ازلحاظ منابع ،بسيار وسيع و غني و
داراي قابليت بااليي ازلحاظ ابزار کاتالوگي و طراحي
است .بر اساس قانون مطبوعات ،تمامي آثار منتشرشده
در ايتاليا بايد توسط اين کتابخانه جمعآوري و
نگهداري شود .در اين کتابخانه اسناد زيادي نيز درباره
فرهنگهاي خارجي وجود دارد و توجه ويژهاي نيز به
گسترش فرهنگ ايتاليا در خارج از کشور ميشود.
بهطورکلي هدف و وظيفه مهم کتابخانه ملي رم
""BNCRحفظ ميراث فرهنگي ايتاليا است؛ به شکلي
که نمايانگر مستند اين سرمايه عظيم باشد .ازجمله
وظايف ديگر آن انتشار ،توسعه و آشنايي با ميراث
فرهنگي از راه ارائه طرحها و برنامههاي استراتژيکي
مؤثر و مطابق با روز در مورد ايتاليا است.
پياده کردن فرهنگ کتابخواني با پيگيري طرحها ووقايع فرهنگي نيز از سياستهاي اين کتابخانه
است.
گسترش فرهنگ و هنر ملّي از طريق تأسيسکتابخانهها
 پياده کردن فرهنگ کتابخواني با شيوههاي مختلف پيگيري طرحها و وقايع فرهنگي -جمعآوري و حفظ تمامي آثار داخلي منتشرشده

 انتشار ،توسعه و آشنايي با ميراث فرهنگي توجه ويژه به گسترش فرهنگ ايتاليا در خارجکتابخانه ملي مرکزي رم بر اساس قانون ،يک
انستيتو فرهنگي مستقل است که به هيچ نهاد يا
سازماني وابسته نيست و استقالل مالي دارد .ساليانه
بودجهاي از طرف دولت براي هزينههاي کتابخانه در
نظر گرفته ميشود و عملکرد اين بودجه از طرف
کتابخانه تعيين ميگردد .عالوه بر بودجه دولت براي
تأمين مالي راههاي ديگري نيز در نظر گرفتهشده است،
ازجمله استفاده از سالن اجالس  111نفر و سه سالن
کوچک ديگر براي اجاره به نمايشگاههاي کتاب يا
اجالسهاي مختلف در قسمت ورودي کتابخانه نيز
يک فروشگاه کتاب داير است که تحت اجاره شرکت
خصوصي است و بعضي از انتشارات خود کتابخانه را
نيز به معرض فروش ميگذارد .قسمت کوچکي نيز
براي خدمات کپي در نظر گرفتهشده که آنهم اجاره
دادهشده و اجاره آن به کتابخانه پرداخت ميشود.
در قسمت ورودي کتابخانه يک ايستگاه نگهباني
وجود دارد که بابت نگهداري از وسايل اضافي از قبيل
پالتو و چتر و… وجه دريافت ميکند .کافهترياي
کتابخانه نيز در اجاره يک شرکت خصوصي است و
اجاره آن به کتابخانه پرداخت ميشود.
طبق قانون انتشارات و مطبوعات (DIRILTO DI

) STAMPAکتابخانه ملي مرکزي رم بايد از تمام
انتشارات ايتاليايي منتشرشده يک نمونه دريافت کند،
همچنين اين کتابخانه سعي دارد بهترين و برجستهترين
آثار منتشرشده خارجي را خريداري نمايد.
کتابخانه ملي مرکزي رم بازار خريد کتاب عتيقه و
نسخ خطي را با دقت خاصي دنبال ميکند؛
خصوصاً کتابهايي که ميتواند مجموعههاي کتابخانه
را کاملتر نمايد .در اين راستا حتي در بسياري از موارد
از کلکسيونرهاي خصوصي و يا خانوادههاي خصوصي

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و سوم /بهار 9313

71

سيدمحمد سيدعلوي و ابوالفضل بهجت

که کتاب فاميلي و اشياء ذيقيمت دارند وارد گفتگو

و هنرهاي تجسمي و مؤسسه آرشيو دولتي تشكيل

ميشود .بايد اضافه کنيم که کتابخانه با توجه و دقت

يافته است .بودجه تخصيصيافته به وزارت ميراث

که

فرهنگي كشور هنوز در حد بااليي است كه نشانگر

احتمال ميرود در آينده از رده کتابهاي کمياب و

توجه همگاني به اين بخش است .در سال  1998حدود

ارزشمند باشند جمعآوري کرده و خريداري نموده

 31/3درصد از بودجه دولتي بخش فرهنگ به وزارت

است.

مذكور تخصيص يافت .اين در حالي است كه 19/1

خاص،

بعضي

از

معاصر

کتابهاي

را

در اين ميان هدايا را نيز نبايد فراموش کرد ،اين

درصد از مذكور به موسيقي ۲/۲ ،درصد به تئاتر و تنها

هدايا نقش مهمي در گنجينه کتابخانه دارد که از بعضي

حدود  1/8درصد به کتابخانههاي كشور اختصاص

خانوادههاي خصوصي نيز دريافت ميشود.

يافت .وزارت ميراث فرهنگي ايتاليا خود از دفتر

براي مثال ميتوان از بخش ""ENRICO FALQUI

مركزي (مسئول حفاظت از بناهاي تاريخي ملّي و

نام برد که در قسمت ادبيات کتابخانه قرار دارد .اين

منطقهاي ،شاهكارهاي معماري ،اشياء و يافتههاي

مجموعه کتابخانه خصوصي منتقد ادبي معروف و

تاريخي) متشكل گرديده است .ازجمله مهمترين

معاصر ايتاليايي است که بنا بر وصيت و خواست او

وظايف دفتر مركزي وزارت ميراث فرهنگي ميتوان به

اين کتابخانه که بخش غني و مهمي از قسمت ادبيات

موارد ذيل اشاره نمود:

معاصر ايتاليا را در برميگيرد ،به کتابخانه ملي مرکزي

 )1حفاظت از ميراث فرهنگي ملّي و منطقهاي

رم اهداشده است.

 )8مديريت موزههاي دولتي و ابنيه تاريخي و نظارت

از سال  1991به انتشارات سنتي و معمول کتابخانه

بر موزههاي خصوصي ملي در راستاي تحقيق چنين

ملي " "BOMSو کاتالوگ نمايشگاهها ،ستوني ديگر با

اهدافي وزارتخانه ميراث فرهنگي از مشاركت مراكز

عنوان (مطالعه ،راهنما ،کاتالوگها) اضافه شد که در

ذيل بهرهمند ميگردد:

چاپخانه کتابخانه چاپ ميشود و تاکنون سه جلد آن

 )1دفتر مركزي کتابخانههـا و مؤسسـات فرهنگـي

چاپشده است که بهطورمعمول تأليف کتابها را

كشــور؛  )8ســازمان مركــزي مرمــت آثــار باســتاني؛

مشخص ميکند؛ فراهم کردن مثالهايي از کارها،

 )1سازمان ثبتاسناد فرهنگي متعلق به اشياء فرهنگـي

کاتالوگ

روزنامه،

مجلههاي

دورهاي

منبع

و باستاني ؛  )۲انستيتو ملي گرافيك.

فالکوئي  ، FLAQUIتهيه فهرست و نشانههاي

سازمان ثبتاسناد فرهنگي مسئوليت مديريت بر

همکاريها ،کاتالوگ روزنامه ،مجلههاي دورهاي،

آرشيوهاي هنري و فرهنگي و نظارت بر آرشيوهاي

موسسههاي فرهنگي ايتاليايي که در کتابخانه قرار

خصوصي را بر عهده دارد .سازمان مذكور كامالً

دارند .کاتالوگها و انتشارات در سطح وسيعتر که

همسو و همگام با سازمان مركزي مرمت آثار

ستون دومي را باز ميکنند ،در انستيتو چاپ مجدد

باستاني به فعاليت ميپردازد.

منتشرشده است

دفتر مركزي کتابخانهها و مؤسسات فرهنگي كشور

ازآنچه كه در دولت ايتاليا بهعنوان ميراث فرهنگي

نيز مسؤوليتهاي ذيل را بر عهده دارد:

ياد ميشود ميتوان به ابنيه تاريخي ،موزهها ،آرشيوها و

 )1اداره و نظارت بر کتابخانه مركزي رُم و کتابخانه

کتابخانهها اشاره نمود .وزارت ميراث فرهنگي كشور از

مركزي فلورانس كه خود به نظارت  2كتابخانه

تلفيق دو سازمان با عناوين اداره سرپرستي اشياء عتيقه

مركزي كشور ميپردازند.
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 )8تأسيس کتابخانههاي تخصصي

ايتاليا

 )1نظارت بر فرهنگستانها و انستيتوهاي فرهنگي

 -ترويج فرهنگ کتابخواني در بين سطوح مختلف؛

كشور ازجمله ديگر سازمانهاي مرتبط و همسو با

 -بهکارگيري تخفيفهاي ويژه براي کتابها؛

دفتر مركزي کتابخانهها و مؤسسات فرهنگي كشور

 -برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي؛

در اين زمينه ميتوان به سازمان مركزي چاپ و

 -احياي نسخ و کتابهاي قديمي؛

نشر كشور ،سازمان مركزي آسيبشناسي كتب و آرشيو
اسناد صوتي دولت اشاره نمود .وزارت ميراث فرهنگي

 گسترش کتابخانههاي ديجيتالي فعال و سراچههاياينترنتي خدمات دهنده.

ايتاليا همچنين با نهادهايي نظير شوراي ملي فرهنگ و
محيطزيست همکاريهاي نزديك فرهنگي برقرار

موانع توسعه بخش کتابخانهاي ايران و ايتاليا

نموده است .مديريت کتابخانههاي ملّي نيز بر عهده

ايران

وزارت ميراث فرهنگي قرار دارد و اين در حالي است

 -نداشتن مديريت متخصص در بخش کتابخانهاي؛

كه کتابخانههاي عمومي و منطقهاي تحت نظارت

 -کمبود حمايتهاي مالي؛

بخشهاي فرهنگي ناحيهاي اداره ميگردند .ازجمله

 -عدم دسترسي به اطالعات مطلوب و کاهش

سازمانهاي تخصصي ديگر كه درزمينهٔ مديريت

بهرهوري؛

کتابخانههاي كشور از نقش فعالي برخوردار ميباشند

 -پايين بودن سطح سواد اطالعاتي کارکنان؛

ميتوان به اتحاديه نويسندگان ،اتحاديه ناشران ،اتحاديه

 -عدم بهکارگيري زبان موضوعي واحد در نمايهسازي

کتابفروشان و اتحاديه کتابخانههاي كشور اشاره نمود.

اسناد و مدارک مشابه؛
 -عدم در اختيار داشتن نرمافزار مناسب و يکدست

راهکارهاي ايران و ايتاليا براي رسيدن به اهداف
سياست فرهنگي در بخش کتابخانهاي:

براي ذخيره و بازيابي اسناد و مدارک؛
 -عدم وجود استانداردهاي مختلف.

ايران
 بهکارگيري شيوههاي خريد ،واسپاري ،اهداء و مبادلهبراي جمعآوري اسناد و مدارک ملي؛
 تسهيل کردن دستيابي به منابع موجود باسازماندهيهاي مناسب؛

ايتاليا
 اختالفسليقههاي مديران فرهنگي؛ نبود قوانين جامع براي بخش کتابخانهاي(سراچههاي فرهنگي ايران و ايتاليا).

 رشد و گسترش زيرساختهاي بخش کتابخانهاي؛ -بهکارگيري تبليغات براي گسترش فرهنگ

روش پژوهش

کتابخواني در بين اقشار مختلف جامعه؛

روش انجام اين پژوهش «تحليل محتوا» است .اين

 -برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي؛

روش بر ديگر روشها برتري دارد زيرا نيازي به

 -حمايت از ناشران؛

جمعآوري اطالعات نيست ،چون كليه اطالعات

 -ايجاد کتابخانههاي ديجيتالي و مجازي؛

موجود است فقط نياز به تحليل دارند .واحد ثبت براي

 -احياي نسخ و کتابهاي قديمي.

تحليل محتوايي ،موضوع و اهداف بوده و براي تحليل
واژگاني ،كلمه هست .براي جمعآوري اطالعات از
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فيش برگه و سياهه كنترل جهت ثبت و ضبط ،مقايسه

يافتههاي پژوهش

و ارزيابي استفاده شد .روش گردآوري اطالعات

در بخش کتابخانه ،همانطور که از جدول شماره

تحقيق بهصورت كتابخانهاي است و ابزار جمعآوري

 1برميآيد ،از نظر اهداف تطابق باال و از نظر راهکارها

اطالعات از طريق فيشبرداري و با استفاده از اسناد و

تطابق متوسطي بين دو کشور برقرار است؛ اما آمارها

مدارك بود .جمعآوري اطالعات از طريق مراجعه به

نشان ميدهد که ايتاليا در مورد جمعآوري منابع و

كتابخانههاي متعدد( ،ازجمله كتابخانه تخصصي

بعضي اصول نظارتي بهتر عمل کرده و تطابق پاييني

فرهنگستان هنر ،كتابخانه تخصصي وزارت امور

برقرار هست .برقراري قوانين جامع در اين بخش

خارجه و  )...و نمايندگي فرهنگي سفارتخانه ايتاليا و

ميتواند به جمعآوري و سازماندهي بسياري از منابع

همچنين استفاده از وبسايتهاي مراكز فرهنگي داخل

مفيد علمي و غيرعلمي کمک کند.

و خارج از كشور كه در زمينه سياست فرهنگي مطالبي
را ارائه نمودهاند صورت گرفت.

نتيجهگيري

جامعه آماري اين تحقيق کليه سياستهاي اتخاذ

تدوين سياست فرهنگي امري است سابقهدار که

شده در بخش كتابخانه و كتابداري دو کشور ايران و

کشورهاي ديگر نيز به دنبال آن نظر دارند .در ايران قبل

ايتاليا هست .براي همين منظور يک مطالعه تطبيقي بين

از انقالب اين سياست وجهه خاصي را دنبال ميکرد

سياستها و عملکردهاي ايران و ايتاليا در اين حوزه با

ولي پس از انقالب نميتوانست بهسرعت و سادگي

استفاده از اطالعات و منابع موجود انجام گرفته است.

انجام بپذيرد .انقالب اسالمي کهپايههاي آن بيشتر

از اينرو از روش تحقيق کيفي تحليل محتوا استفاده

فرهنگي بود ،از همان ابتدا با مشکالت و مسائل

است چرا که در اين روش نيازي به جمعآوري

گوناگون و پيچيدهاي روبرو شد .درآميختگي عوامل

اطالعات نيست ،چون كليه اطالعات موجود است فقط

متعدد از انديشهها و ديدگاهها گرفته تا فرهنگهاي

نياز به تحليل دارند.

گوناگوني که از جامعه پيش از انقالب بجا مانده بود،
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ايران
ايتاليا

بين المللي

راهکار

هدف

وضعيتي را به وجود آورد تا امر تدوين راه و روش

از همين رو آنچه به نام سياستگذاري فرهنگي با

فرهنگي ،در لواي سياست فرهنگي سريعتر انجام

اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي خوانده

پذيرد .بنا کردن اصول و سياستهاي فرهنگي در

ميشود ،بايست با بهرهگيري از اراده و ايمان معنوي و

جامعهاي اينچنين پرتالطم و پر تحول و نيز بهرهگيري

الهي مردم بهطور هماهنگ و همسو ،سياستگذاري و

از پشتوانه مالي عظيمي که از ذخاير فکري و فرهنگي

برنامهريزي شود .سياست فرهنگي را ميتوان اصول

و ديني و علمي و تاريخي به ارث رسيده بود .گاهي

راهنماي کارگزاران فرهنگي و مجموعه عالئم و

دشوار مينمود( .صالحي )1123

نشانههايي دانست که مسير حرکت را نشان ميدهد

بايد گفت حفظ کردن فرهنگ دشوارتر از به دست

بهعبارتديگر نوعي دستورالعمل فرهنگي است که

آوردن آن است .نقش فرهنگ در جوامع امروزي

روشنگر حرکت و مأخوذ از جهانبيني و انسانشناسي

بهعنوان عاملي اصلي در تحليلهاي جامعه شاختي

اسالمي است( .سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي)

مورداستفاده قرارگرفته است و نقش و کارکرد آن

روند بيوقفه جهانيشدن تقريباً همه عناصر خرد و

نسبت به گذشته بيشتر شده .به همراه آن ضرورت

کالن جامعه بشري را در سطوح گوناگون در معرض

هماهنگي و همسويي صاحبنظران و کارشناسان و

تغيير قرار داده است .از اين ميان مقوله فرهنگ بهعنوان

برنامهريزان هر کشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز

رکنيترين ،گستردهترين ،عميقترين و پرنفوذترين

بيشتر احساس ميشود.

مؤلفه زيست جهان انساني ،بيش از ساير مؤلفهها اين

جامعه پويا در برخورد با پاسخهاي نوين فرهنگي،

تغييرات را در خود بازتاب داده است .در بيان نحوهي

جوابهاي قانعکننده دارد چراکه در تقابل با اين

ارتباط ميان جهانيشدن و فرهنگ ،چهار نظريه از سوي

تحرک جامعه پويايي خود را از دست ميدهد .شرط

فرهنگ شناسان ارائهشده است .عدهاي جهانيشدن را

الزم براي تحقق چنين مطلوبي آن است که در هر

موجب يکسانسازي و همگني تدريجي فرهنگهاي

کشور زمامداران اصولگرا و واقعنگر بتوانند بهمنظور

متنوع موجود در مسير شکلگيري و استقرار يك

همراهي با جريان عظيم و اصيل فرهنگ در جامعه و

فرهنگ واحد جهانشمول ميدانند .عدهاي جهانيشدن

نيز پاسخ به نيازهاي تازه فرهنگي ،سياستگذاري

را موجب تکثرگرايي و تنوعگرايي فرهنگي و

برنامهريزي کرده و محورهاي الزم را براي اين حرکت

بهبيانديگر تثبيت وضع موجود و بسترسازي براي

تشخيص و تعيين کنند .بنا بر نقش فرهنگ مذهبي که

رويش خردهفرهنگهاي متنوع و احيا و تقويت

در تمامي هنجارها و ارزشهاي جامعه ما ريزش دارد،

خردههاي حاشيهاي؛ دسته سوم به ظهور چيزي تحت
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عنوان وحدت در عين كثرت كه نمايانگر ظهور توأمان

الگوي پيشنهادي

نوعي يكساني و همگني در برخي سطوح و تنوع و

پژوهشگران عالوه بر اشارات الزم به بسياري از

تكثر در ساير سطوح است و درنهايت ،نظريه چهارمي

آسيبها و نقاط ضعف كتابخانهها راهحلهايي نيز براي

كه جهانيشدن را موجب آشفتگي و اختالط فرهنگي،

رفع اين مشكالت ارائه نمودهاند كه در زير در دو

در هم آميختن مرزها و شکلگيري نوعي بريكوالژ

بخش كالن و خرد به برخي از آنها اشاره ميگردد:

فرهنگي

(چهلتکه

شدگي)

ارزيابي

کردهاند.

الف) بخش كالن

واقعيت مشهود و روند عيني امور چنين نشان ميدهد

 )1اصالح مديريت كتابخانهها؛

كه جهانيشدن بهموازات زمينهسازي در جهت تحقق

 )8تقويت آسيبشناسي كتابخانهها؛

يكساني و عامگرايي و تقارب فرهنگها و

 )1نگرش كلي به كتابخانه و منابع موجود؛

خردهفرهنگهاي موجود در برخي سطوح ،خاص

 )۲برخورد درست با كتابخانه؛

گرايي و تنوعگرايي را نيز حتي بيشتر از گذشته تشديد

 )5توجه به تأثير ساير بخشها بر كتابخانهها؛

و تقويت كرده است .سازمان علمي -فرهنگي يونسكو

 )3پيوند ميان اجزاي كتابخانهاي.

نيز با عطف توجه به اين واقعيت ،دولتها را در جهت

ب) بخش خرد

حفظ و تقويت فرهنگ و خردهفرهنگهاي متنوع

 -3افزايش كميت و كيفيت مجموعه مواد کتابخانه؛

موجود بهعنوان سرمايههاي اصيل بشري و ميراث

 -8همگامي و همراهي رشد مجموعه مواد كتابخانه با

نياكاني ترغيب و تشويق كرده و تنوعگرايي را كه مظهر

رشد جمعيت باسواد ،دانش آموزان ،دانشجويان،

شكوفايي خلّاقت طبيعي بشر است ،مانع از شکلگيري

پژوهشگران...؛

جامعه جهاني واحد بر اساس مشتركات روزافزون

 -1استفاده صحيح و بجا و توزيع مناسب و منطقي

تلقّي نكرده است .سياستهاي فرهنگي جمهوري

نيروهاي متخصص موجود در رشته كتابداري؛

اسالمي نيز همسو با اين استراتژي ،در جهت تقويت

 -۲تدوين خطمشي و سياست مشخص براي انجام

قوميتها و تنوع گونه فرهنگي رقم خورده است

دادن صحيح و متناسب شيوههاي مجموعهسازي

(.)Featherstone 1999

کتابخانهها؛

در پايان نتايج پژوهش نشان ميدهد که دو کشور
ايران و ايتاليا در حوزه محتواي سياستهاي فرهنگي،

 -5استفاده كافي و مؤثر کتابخانهها از امكانات
همديگر؛

در بخش كتابخانه و كتابداري ،ازنظر اهداف تطابق باال

 -3افزايش ظرفيت فيزيكي کتابخانهها؛

و ازنظر راهکارها تطابق متوسطي بين دو کشور برقرار

 -3انجام تبليغات وسيع و دامنهدار توسط راديو و

است؛ اما آمارها نشان ميدهد که ايتاليا در مورد

تلويزيون و ساير رسانههاي گروهي درباره اهميت

جمعآوري منابع و بعضي اصول نظارتي بهتر عمل

و فوايد كتاب ،كتابخانه و کتابخواني...

کرده و تطابق پاييني برقرار است .برقراري قوانين جامع
در اين بخش ميتواند به جمعآوري و سازماندهي
بسياري از منابع مفيد علمي و غيرعلمي کمک کند.
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