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بررسي سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا در حوزه صنايع فرهنگي،
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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 رويكردي استراتژيک نبوده و هرگز نميتوان از اين طريق به
اهداف غايي فرهنگي دسترسي پيدا كرد .آنچه در اين تحقيق مورد نظر است اشاره به همپوشاني و تشابهات
فرهنگي دو كشور ايران و ايتاليا است كه هر دو از تاريخ و پيشينه فرهنگي چندين هزار ساله برخوردار هستند.
روش پژوهش :روش انجام اين پژوهش «تحليل محتوا» است .واحد ثبت براي تحليل محتوايي ،موضوع و اهداف
و براي تحليل واژگاني ،كلمه هست .از فيش برگه براي جمعآوري اطالعات و از 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 فرهنگي و گردشگري دو کشور ايران و ايتاليا بهعنوان جامعه
آماري است.
يافتههاي پژوهش :بهطورکلي با نگاهي به سياستهاي کلي فرهنگي ايران و ايتاليا مشخص ميشود که ايران داراي
 5هدف کلي سياست فرهنگي ميباشد که در کل  15راهکار عمومي و  7راهکار عملي براي رسيدن به آنها
پيشبيني شده است؛ و ايتاليا داراي  6هدف کلي سياست فرهنگي ميباشد که در کل  13راهکار عمومي و 11
راهکار عملي براي رسيدن به آنها پيشبيني شده است .در اين پژوهش در چهار حوضه محتواي سياستهاي
فرهنگي ،صنايع فرهنگي ،گردشگري و هنرهاي نمايشي اين راهکارهاي عمومي و عملي مقايسه شده است.
نتيجهگيري :نتايج پژوهش نشان ميدهد که دو کشور ايران و ايتاليا در چهار حوضه محتواي سياستهاي فرهنگي،
صنايع فرهنگي ،گردشگري و هنرهاي نمايشي و از نظر اصول و سياستهاي کلي داراي همپوشاني و تطابق بااليي
هستند و در زمينه راهکارهاي عملي با هم تفاوت زياد داشته و در بسياري از موارد نزديکي در اين زمينهها متوسط
و کمتر از متوسط است.
واژگان کليدي :سياستهاي فرهنگي ،صنايع فرهنگي ،گردشگري ،هنرهاي نمايشي ،ايران ،ايتاليا
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از جمله اينترنت ،ماهواره و ...در عرصههاي فرهنگي،

مقدمه
امروزه اهميت فرهنگ براي همگان روشن و

اجتماعي ،اقتصادي و سياسي كشورهاي جهان

مبرهن است و اكثر دانشمندان عليالخصوص

ايجادشده است ،از سويي فرهنگ تحت تأثير

جامعهشناسان ،روانشناسان اجتماعي و ...به تأثيرات آن

دگرگونيهاي دروني مانند تنوع در توليد ،مصرف

بر ساير جنبههاي حيات بشري توجه کردهاند؛ بهطوري

كاالهاي فرهنگي و تفكيك اجتماعي درون فرهنگ و از

كه در خصوص اهميت و ويژگيهاي فرهنگي و تأثير

سوي ديگر تحت تأثير تحوالت و جريانات فرهنگي و

آن بر اجتماع ،اقتصاد و سياست نظريهپردازي نمودهاند

اجتماعي كشورها قرار گرفته است .مسائل مديريتي

و به نقش پذيرش فرهنگ در انسجام ،همبستگي و

تازهاي پيش روي جامعه ،متصديان ،برنامهريزان و

وفاق اجتماعي ،توسعه و پيشرفت ،تحول و دگرگوني

سياستگذاران عرصه فرهنگ قرار ميدهد و همچنين

و تأثير فرهنگ بر شخصيت ،كاركردهاي سازگاري و

پيچيدگي

سياستگذاران،

هويت بخشي آن اشاره کردهاند و حتي فرهنگ را

برنامهريزان و مديران فرهنگي كه درصدد سامان

بهعنوان مهمترين وسيله اصالح ،ارتباط ،وحدت ،كنترل

بخشيدن به مديريت فرهنگي هستند را نيازمند شناخت

دروني و اشاعه ارزشهاي مولد در جامعه دانسته و

فرهنگ و نيازمند اطالعات و دادههاي جديد فرهنگي

براي فرهنگ ،ارزش تعيين كنندگي قائل هستند.

مينمايد تا اينكه با استفاده از تجربيات مديران و تعامل

روزافزون

فرهنگ،

آنچه مسلم است ،اين است كه فرهنگها در همه

فرهنگ كشورها با همديگر ،در خصوص تنظيم

جا يكسان نيستند و تفاوتها و تشابههاي عمدهاي بين

سياستها و برنامهريزيهاي فرهنگي و ارتقاي سطح

فرهنگهاي مختلف كشورها از جمله دو كشور ايران و

مديريت فرهنگي استفاده نمايند.

ايتاليا وجود دارد؛ بهتبع اينها سياستگذاري و

بنابراين به نظر ميرسد بدون توجه به سياستهاي

مديريت فرهنگي كشورها نيز متفاوت است و در اين

فرهنگي ساير كشورها و فرهنگ مقابل و شرايط جهاني

راستا آگاهي و شناخت از سياستها و برنامهريزيهاي

و تحوالت فرهنگي حادث شده ،سياستگذاري و

فرهنگي ساير كشورهاي جهان بهمنظور اتخاذ

برنامهريزي فرهنگي و باالخره مديريت فرهنگي مثمر

تصميمهاي صحيح در جهت ارتقاي سطح مديريت

ثمر نخواهد بود.

فرهنگي الزم و ضروري به شمار ميرود؛ بهطوريکه

امروزه بدون توجه به محتواي سياستهاي فرهنگي

بدون توجه به سياستهاي فرهنگي ساير كشورها و

ساير كشورها و شرايط جهاني و تحوالت فرهنگي

ميزان تأثير آن بر فرهنگ بومي و ناديده انگاشتن

حادث شده ،مديريت فرهنگي مثمر ثمر نخواهد بود.

تفاوتها و تشابههاي فرهنگي كشورها نميتوان به

(ايسار  .)3173در اين راستا آگاهي از محتواي

اهداف غايي دسترسي پيدا كرد؛ چرا كه مواجهه صحيح

سياستها و برنامههاي فرهنگي ساير كشورها بهمنظور

با تحوالت فرهنگي باعث پويايي و انعطافپذيري در

تصميمهاي صحيح در جهت بهبود و صيانت از

سياستگذاري ،برنامهريزي ،توسعه فرهنگي و مديريت

فرهنگها امري الزم و ضروري بشمار ميرود .كه

فرهنگي خواهد شد.

امروزه مديريت فرهنگي بدون توجه به سياستهاي

با توجه به اينكه در سالهاي اخير تحوالت

فرهنگي ساير كشورها و ميزان تأثير آن بر فرهنگ بومي

عمدهاي با گسترش ارتباطات و دگرگوني در مرزهاي

و ناديده انگاشتن شرايط محيطي ،رويكرد استراتژي

فرهنگي و گسترش بيش از پيش وسايل ارتباط جمعي

نبوده و هرگز نميتوان از اين طريق به اهداف غايي
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فرهنگي دسترسي پيدا كرد .آنچه در اين تحقيق مورد

 -ايجاد تسهيالت براي شكوفا شدن استعدادهاي

نظر است اشاره به همپوشاني و تشابهات فرهنگي دو

بيشترين تعداد ممكن از مردم ،حفظ ارزشهاي

كشور ايران و ايتاليا است كه هر دو از تاريخ و پيشينه

معنوي ،اجتماعي و انساني كه زندگي جوامع

فرهنگي چندين هزار ساله برخوردار هستند.

مختلف مبتني بر آنهاست و تشويق مشاركت همه
مردم در زندگي فرهنگي( .کاوند و کاوند )3137
سياستگذاري فرهنگي بعضي اوقات بهصورت

ادبيات پژوهش
سياست و سياستگذاري فرهنگي

آشكار از طريق يك فرآيند تعريف شده توسط يك

سياست فرهنگي به معناي ارزشها و اصول هدايت

سازمان متولي اين امر انجام ميگردد .بهعنوان نمونه،

كننده امور فرهنگي است .با نگاهي ديگر نيز ميتوان

يك وزارت فرهنگ و يا يك سازمان هنري ممكن

گفت كه سياست فرهنگي مجموعهاي از تدابير براي

است سياستي را تصويب كند كه دربردارنده اهداف و

تعيين وظايف دولت و سازمانهاي غيردولتي ،در زمينه

اصول عملي آن سازمان در خصوص تقويت

فرهنگ براي رسيدن به اهداف مورد نظر است .در

موسسههاي تئاتر در مناطق مختلف باشد .با اين وجود،

اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران سياست

اغلب موارد سياست فرهنگي بهطور رسمي تعريف

فرهنگي اينگونه تعريف شده است :سياست فرهنگي

نميشود .در عوض ،آنچه در اين شرايط وجود دارد

در حقيقت همان توافق رسمي و اتفاق نظر مسئوالن و

آثار فرهنگي حركت اجتماعي است كه برخي اوقات

متصديان امور در تشخيص ،تدوين و تعيين مهمترين

غير قابل پيشبيني نيز ميباشد .بهعنوان نمونه« ،پديده

اصول و اولويتهاي الزم در حركت فرهنگي است.

نوسازي شهري» را در نظر بگيريد (وحيد .)3131

سياست فرهنگي را ميتوان اصول راهنماي كارگزاران
فرهنگي و مجموعه عالئم و نشانههايي دانست كه مسير

برنامهريزي فرهنگي

حركت را نشان ميدهد بهعبارتديگر نوعي

انديشمندان علوم انساني و اجتماعي ،سه کارکرد

دستورالعمل فرهنگي است كه روشنگر حركت است.

عمده را براي فرهنگ قائل هستند )3 :ايجاد تفاهم؛ )1

سياست فرهنگي به معناي عام و عرفي آن مجموعهاي

احراز هويت و  )1حفظ و ارتقاي انسجام اجتماعي.

از اهداف ،مباني ،اصول ،اولويتها و خطمشي اجرايي

براي دستيابي به چنين اهدافي و نيز براي دروني

را شامل ميشود ،هرچند به معناي خاص فقط قسمت

کردن مجموعه معاني مقبول خود ،هر جامعه تالش

اخير را به ذهن متبادر ميسازد.

ميکند؛ نهادهايي آموزشي را تأسيس ميکند و بدين

سازمان يونسكو بهعنوان سازماني كه هدف آن

کار ميگمارد که از مهمترين اجزاي نهادهاي آموزشي

توسعه فرهنگي است اهداف توسعه فرهنگي را اينگونه

در هر جامعه ،ميتوان به مدارس ،دانشگاهها ،رسانهها

معرفي ميكند:

(صدا و سيما ،مجالت و روزنامهها ،سايتهاي اينترنتي

 -اتخاذ آن دسته از سياستها ،برنامهها و

و )...و کتابخانهها اشاره کرد.

استراتژيهاي توسعه كه جنبههاي فرهنگي و

برنامهريزي فرهنگي بايد هنر سطح باال را همچون

هدفهاي فرهنگي و نياز به آموزش نيروي انساني

فرهنگ عامهپسند و محلي در مكانها و زمانهاي

را مد نظر قرار دهد و دولت مردان و مردم عادي را

مختلف در برگيرد .سطح بينالمللي ،امكان مقايسه را

به اهميت نقش فرهنگ واقف سازد؛

نيز فراهم ميآورد و نشان ميدهد كه در كشورها و
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حكومتهاي مختلف با عينيت يافتن فرهنگ در جامعه

اجتماعي و سياسي محلي در هر کشور ،شكل متفاوتي

و طراحي سكونتگاههاي شهري چه برخوردهايي

به خود ميگيرد.

صورت گرفته است( .ژيرار )3171

مطالعات و تحقيقات انجام شده درباره كشورهاي

در غرب ،طي بيست سال اخير و بهتبع آن در

مختلف جهان حاكي از آن است كه بسياري از كشورها

کشور ما ،طي چند سال گذشته ،فرهنگ وظايف

نوعي سياست فرهنگي صريح (مدون) يا نيمه صريح

جديدي يافته است ،بهطوري كه از فرهنگ مفهوم

دارند ،درحاليکه معدودي از كشورها هم هستند كه

گستردهتري استنباط ميشود .براي مثال ،مفهوم فرهنگ

سياست فرهنگي كامالً ضمني (نانوشته) دارند .البته

در توصيف هنر ،روش زندگي ،سبك لباس ،تزيين

بايد ذكر کرد که سطح ،ساختار و اهداف اين سياستها

خانه و هر آنچه با زيبايي سروكار دارد ،به کار برده

در كشورهاي مختلف ،اشتراكات و افتراقات متعددي

ميشود.

دارد( .کي نژاد )3134

عالوه بر اين ،فرهنگ همچون ابزاري اميد دهنده
براي حل مسائل و معضالت سياسي و اجتماعي

روش مطالعه سياست فرهنگي كشورها

بهحساب ميآيد .همچنين ،فرهنگ در همه كشورهاي

مطالعه سياست فرهنگي يك كشور به معني

جهان بهعنوان يكي از شعبههاي بزرگ رشد اقتصادي

مشخص نمودن اهداف تعيين شده توسط مسئولين،

بهحساب ميآيد.

طرحهاي به اجرا درآمده ،ميزان موفقيت در بهکارگيري

از گذشتههاي دور ،تقريباً تمامي حكومتها به
لزوم در اختيار داشتن وضعيت فرهنگي مطلوب در

آنان و ميزان تغييراتي كه در اثر پروژههاي آن به وجود
آمده ،ميباشد.

جوامع تحت حاکميت خويش و بروز رفتارهاي

بررسي نظري سياست فرهنگي در دو مرحله پياپي

اجتماعي خاص و متناسب با الگوهاي مطلوب سياسي

و مكمل همديگر به عمل ميآيد :در مرحله نخست

و مذهبي موجود ،از سوي افراد آن جوامع معتقد

تحليل عواملي كه در شكلگيري سياست مانند اهداف،

بودهاند .اين بدان معناست كه ملل مختلف ،از گذشته،

ابزار و منابع بكار رفته و نوع اقداماتي كه مورد استفاده

سياستهاي فرهنگي ضمني يا صريح داشتهاند.

قرارگرفته مورد نظر خواهد بود و سپس ارزيابي نتايج

(اشتريان )3133

واقعي حاصله .ضمن آنكه بين تغييرات به دست آمده

به مرور و با پيچيدهتر شدن اوضاع و بيتوفيق
بسياري از سياستگذاريها در بسياري از كشورها،

ناشي از سياستهاي فرهنگي و تغييرات متأثر از ساير
عوامل ،فرق اساسي قائل خواهيم شد.

سياستگذاران به بازبيني و بررسي مسائل و تنگناهاي

مراحل تحليلي و ارزيابي بايد جداي از همديگر

موجود پرداختند و دريافتند كه عمالً ،بدون وجود

موردتوجه قرار گيرند .زيرا هر كدام روشهاي مختلفي

شالوده فرهنگي مناسب و بارور ،دستيابي به توسعه،

را مورد بهرهبرداري قرار ميدهند ،ضمن آنكه در

توهمي بيش نيست .بهطورکلي ميتوان گفت که روند

مرحله عمل هيچ مرزبندي مشخصي براي تفكيك اين

توجه و تالش معطوف به سياستهاي فرهنگي در

دو از يكديگر وجود ندارد.

كشورهاي مختلف جهان ،در تالش براي ايجاد توسعه
فرهنگي ،روندي جهاني است كه البته ،بنا بر اوضاع
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مدل سه شاخه برگرفته از نظريات كاپالن و نورتون

سياست اتخاذ شده توسط مسئولين آن باشد .چنانچه

واژه «سياست فرهنگي» در برگيرنده مجموعه

مسئولين سياست فرهنگي نقشه اجرايي دقيقي را

پيچيده و متنوعي از فعاليتها است كه الزاماً در ارتباط

طراحي نموده و انگيزههاي خود را بهصورت واضح و

با يكديگر نميباشند .در برخي كشورها مانند انگليس

در قالب كلمات روشن ارائه نمايند ،تعيين و ترسيم

حمايت از هنرهاي زنده ،كمك به سينما و نگهداري

چارچوب مورد نظر كار بسيار آساني خواهد بود ولي

ساختمانها و آثار تاريخي هر كدام توسط وزارتخانه

ال چنين نيست.
جاي تأسف است كه عم ً

جداگانهاي اداره ميشوند .بدون آنكه عمالً هيچگونه
ديپلماسي فرهنگي

ضرورت هماهنگي بين آنها احساس شود.
بنابراين تقليل سياست فرهنگي كالن دولت به

مطالعات و تحقيقات انجام شده در مورد كشورهاي

سياستهاي خود ،عملي طبيعي به نظر ميرسد تا بتوان

مختلف جهان حاكي از آن است كه بسياري از كشورها

از اين طريق به بررسي جداگانه آنان پرداخت .روشي

داراي سياست فرهنگي صريح (مدون) يا نيمه صريح

كه در اكثر موارد مورد استفاده قرار ميگيرد تجزيه به

هستند ،در حالي که معدود كشورهايي هم هستند كه

رشتههاي هنري و انتخاب هر كدام بهعنوان يك واحد

داراي سياست فرهنگي كامالً ضمني (نانوشته)

مورد مطالعه متشكل از تئاتر ،موسيقي ،باله ،ادبيات،

ميباشند .البته قابل ذكر است سطح ،ساختار و اهداف

هنرهاي تجسمي ،معماري ،سينما ،راديو ،تلويزيون و

اين سياستها در كشورهاي مختلف داراي اشتراكات و

غيره ميباشد لكن خطوط تفكيك كننده بين هنرها

افتراقات متعددي است .بعضي بسيار مدرن و نوگرا (و

اينگونه كه در وهله اول به نظر ميرسد ،چندان واضح

مشوق پويايي فرهنگ جامعه) هستند درحاليکه بعضي

و روشن نيست و توسعه فعاليتهاي تفريحي موجب

ديگر بيشتر سنتگرا و بسته هستند .با توجه به روند

كهنه شدن تعاريف سنتي گرديده است.

پرشتاب تغييرات در جهان ،اين سياستها نيازمند

نخستين كاري كه بايد در راه تحليل يك سياست

بازبيني و روزآمدسازي مستمر هستند .كشور ما از

فرهنگي ،برنامه يا طرح انجام داد؛ دست يافتن به

سياستگذاري

فرهنگ
ارزيابي

مديريت

شکل  :3مدل سهشاخه برگرفته از نظريات كاپالن و نورتون
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جمله كشورهايي است كه داراي سياست فرهنگي نيمه

نخست آنکه اين اهداف شامل دگرگونيهايي است

صريح و سنتگرا است .همين مطالعات نشان ميدهد

در وجهه بينالمللي ملتها از نظر خود آنان و

كه معدود كشورهاي همچون انگلستان و اسكاتلند هم

تأثيري كه همين وجهه در رفتار سايرين

داراي استراتژي فرهنگي صريح هستند( .کاوند و کاوند

ميگذارد؛
دوم ،آنکه از اهداف اصلي ديپلماسي فرهنگي

)3137
ديپلماسي درواقع فن مديريت تعامل با جهان

ميتوان برپائي نهادهاي جديد دانش و

خارج از سوي دولتها است قطعاً ابزارها و

حساسيت در ميان ساير ملل را نام برد كه به

مكانيسمهاي متعددي براي اعمال اين مديريت ميتوان

اميد برقراري روابط پايدارتر و صميميت بيشتر

به كار گرفت .مالحظات سياسي ،اقتصادي و امنيتي سه

ميان ملتها و مردم انجام ميگيرد؛

حوزه سنتي بنيادين و كالسيك در عرصه بينالملل

سوم ،اين فرضيه از مباني ديپلماسي فرهنگي است كه

است كه سياست خارجي كشورها در آن اعمال ميشود

هر نظام ملي بدون در نظر گرفتن ترسها،

امروز وسايل ارتباط جمعي ،موجب نزديكي يا

اميدها ،نيات و عاليق ديگران ،کارايي نخواهد

رويارويي انسانهايي ميشوند كه در نقاط مختلف

داشت.

جهان زندگي ميكنند و از ايدئولوژيهاي گوناگون

الزمه دستيابي به چنين هدفي تالش براي بيرون

برخوردارند .اين ابزارهاي جديد ارتباطات موجب

آمدن از چارچوبهاي خويشتن و دست يافتن به روح

شدهاند تا دنياي شلوغ ما با مسائل متعددش کوچکتر

ساير ملتهاست كه از اين موارد ميتوان تأسيس مراكز

جلوه كند ،به نحوي كه هر انساني احساس كند از

و موسسههاي مطالعه فرهنگ ديگران را نام برد .براي

نيازهاي ديگران مطلع است و آن را بهدقت درك

رسيدن به اين اهداف بايد روابط را فراتر از روابط

ميكند .ديگر هيچ بشري همچون جزيرهاي تنها نيست،

سودجويانه جست و ناچار خواهيم شد تا با تأسيس

زيرا شرايط ناشي از جمعيت فزاينده بهطور سريع و

مراكز فرهنگي جديد و تشكيالت جديد در ابعاد دولتي

منابع محدود ،ارتباطات انساني و فرهنگي را ضرورت

و غيره به آن جامه عمل بپوشانيم و آن چيزي نيست

و واقعيتي گريزناپذير ميسازد كه از طريق وسايل

بهجز تأسيس کانالها و شبكههاي گسترده جديدي

ارتباط جمعي صورت عمل به خود ميگيرد .در چنين

بهمنظور آشنايي با يكديگر در ابعاد مختلف فرهنگي.

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

معرفي کشور ايتاليا

هدف اساسي ديپلماسي فرهنگي ارائه ديدگاه

ايتاليا كشوري مديترانهاي است كه در جنوب اروپا

روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشي و رفتاري نظام

واقع گرديده و از مساحتي بالغ بر  336/116مايل

براي بازيگران مختلف عرصه بينالملل شامل :دولتها،

برخوردار ميباشد .جمعيت كشور بر  57/5ميليون نفر

سازمانهاي دولتي بينالمللي و غيردولتي ،نهادهاي

بالغ ميگردد كه از اين تعداد حدود  67درصد در

جوامع مدني و افكار عمومي است .بنابراين اهداف

حومه شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند 93 .درصد از

ديپلماسي فرهنگي بسيار فراتر از تبادل آثار فرهنگي و

مردم ايتاليا به مذهب كاتوليك گرايش دارند .تشكيالت

يا مظاهر فرهنگي است كه در جاي خود اهميت

فرهنگي كشور ايتاليا بر چند گرايي نهادهاي مرتبط

بسزايي دارند زيرا:

استوار گرديده است .مديريت بر امور فرهنگي
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بهگونهاي است كه كليه نهادهاي مرتبط با تشكيالت

تحليل مستقيماً با طرح توسعه اقتصادي سالهاي 3972

موازي در امور اداري اين مهم را انجام ميدهند .طبق

تا  3975ارتباط پيدا ميكرد.

مدل اجرايي دولت كشور به  12ناحيه 91 ،استان و

در دهه  ،3972لوايح قانوني به تصويب رسيد كه

حدود  3222شهرداري تقسيم گرديده كه تمامي آنها

بر اساس آن حيات فرهنگي كشور بيشتر بهسوي

نه تنها در اداره امور اقتصادي و اجتماعي بلكه در امور

دموكراسي منعطف گرديده و بودجه مناسبي به حوزه

فرهنگي نيز دخالت دارند .امور فرهنگي و پروژههاي

فرهنگ تخصيص يافت .از نيمه دوم دهه 3932

مرتبط به آن توسط چندين نهاد و در سطوح مختلف

سياست فرهنگي كشور به سمتي رفت كه بر طبق آن

انجام ميگيرند( .نگاهداري )3131

تخصيص و نظارت بر بودجه امور فرهنگي كشور از
شكل سنتي آن (تحت نظارت دولت مركزي) خارج

دستورالعملهاي كلي سياست فرهنگي ايتاليا

گرديده و با انعطاف بيشتري به نهادهاي دولتي و

حفاظت و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور

خصوصي با مشاركت عمده بخش خصوصي تفويض

از مهمترين امور فرهنگ ملي ايتاليا به شمار ميرود كه

گرديد .حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي ـ

در قانون اساسي اين كشور نيز به آن اشاره گرديده

فرهنگي بهعنوان مهمترين اصل سياست فرهنگي ايتاليا

است .طبق اصل  9قانون اساسي ايتاليا ،دولت جمهوري

مطرح ميباشد .بر اين اساس هرگونه حركت فرهنگي

موظف به ارتقاء سطوح فرهنگي و پژوهشهاي علمي

بايد منتهي به ايجاد انگيزه در اقشار مختلف جامعه

و حفاظت از تاريخ ملي و ميراث فرهنگي كشور

نسبت به امور فرهنگي ،تشريك مساعي آنها در حفظ

ميباشد .اصول مرتبط با سياست حفاظت از ميراث

و اشاعه فرهنگ و ايجاد جنبشهاي فرهنگي با هدف

فرهنگي كشور در لوايح قانوني  337و  333لحاظ

مشاركت مردم گردد .تخصيص بودجه در برخي از

گرديده است .طبق اصل  9قانوني اساسي ،حفاظت از

نواحي دولت افزايش پيدا كرده تا بتوان بهصورت بهينه

موزهها و كتابخانههاي كشور به سطوح منطقهاي

نسبت به حفظ آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي اقدامات

واگذار گرديده است .با توجه به لوايح قانون اساسي،

مناسبي به عمل آورد (امين زاده و منتخبي.)3133 ،

سطوح منطقهاي كشور از نقش اساسي در حيات
فرهنگي جامعه برخوردار ميباشد .نمونه مهم اين قضيه
مربوط به ايالت لومباردي است كه خواستار توسعه
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
كشور معطوف نموده و با تصويب آييننامه شماره 636
مصوب  3977اين مهم را عملي نمايد .خواست ملّي
نسبت به نو ساماني و اصالح مفاهيم سنتي فرهنگي با
اتخاذ سياست توسعه فرهنگي در اواخر دهه 3962
آغاز گرديد .اولين اصالحات با هدف تحليل و برآورد
مبالغ هزينه شده به امور فرهنگي صورت گرفت كه اين

پيشينه روابط فرهنگي ايران و ايتاليا
ايران و ايتاليا از جمله کشورهايي هستند که از يک
قدمت تمدني کهن برخوردار هستند و به نظر ميرسد
که اين مسئله خود در قالب يک نيروي کششي مثبت
در مناسبات دو کشور جلوهگر ميباشد .آغاز روابط
ايران و ايتاليا به دوره ناصرالدين شاه برميگردد.
ناصرالدين شاه طي سفر خود به اروپا در ساردينيا
توقف کرد و در آنجا يک موافقتنامه تجاري به امضا
رساند .مدتي پس از آن ،قرارداد مودت بين دو کشور
منعقد شد.
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پس از انقالب ،ايتاليا جزء اولين کشورهايي بود که

سئوال فرعي اول :سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا

همکاري خود را با ايران آغاز کرد .بنا به داليل خاص

در حوزه صنايع فرهنگي چه تفاوتها و

رواني با توجه به نظامي که در ايتاليا حاکم ميباشد،

مشابهتهايي دارند؟

ايران همواره تحت هر شرايطي توانسته است به
همکاري خود با ايتاليا تداوم بخشد.
اشتراکات سياست فرهنگي دو کشور باعث به اجرا

سئوال فرعي دوم :سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا
در حوزه گردشگري چه تفاوتها و مشابهتهايي
دارند؟

در آوردن تفاهمنامههاي پيشين بين دو كشور ،مبادله

سئوال فرعي سوم :سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا

هيئتهايي از خبرنگاران و شخصيتهاي فرهنگي و

در حوزه هنرهاي چه تفاوتها و مشابهتهايي

سياسي ،هيئتهاي كارشناسي از باستانشناسان و

دارند؟

مرمت گران ،فراهم كردن ارتباط با دفاتر خدمات

با توجه به اينکه اين پژوهش کيفي بوده و به روش

مسافرتي ،سرمايهگذاري و برگزاري هفتههاي فرهنگي

تحليل محتوا اجرا شده ،هدف کشف تشابهات و

در هر دو كشور شده است که در سندهاي همکاري به

تفاوتهاي دو جامعه آماري است ،ازاينرو ارائه فرضيه

اجرا درميآيد.

روال چنين پژوهشهاي نبوده و سعي ميشود يافتههاي

در رابطه با حفظ آثار تاريخي ،سرپرست پژوهشگاه

پژوهش بهصورت کيفي ارائه گردد.

ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري انجام
پروژههاي باستانشناسي و مطالعات مربوط به

روش پژوهش

آسيبشناسي و حفاظت از آثار سنگي را از جمله

روش انجام اين پژوهش «تحليل محتوا» است .اين

فعاليتهاي پژوهشي مشترک بين دو کشور برشمرد و

روش بر ديگر روشها برتري دارد زيرا نيازي به

همکاريهاي صورت گرفته در تخت جمشيد و ارگ

جمعآوري اطالعات نيست ،چون كليه اطالعات

بم را در زمره مهمترين تالشهاي صورت گرفته عنوان

موجود است فقط نياز به تحليل دارند .واحد ثبت نيز

کرد.

براي تحليل محتوايي ،موضوع و اهداف بوده و نيز

حفاظت بازدارنده و مراقبت از مجموعههاي

براي تحليل واژگاني كلمه ميباشد .براي جمعآوري

موزهاي اعم از ظرفيتسازي و اجراي روشهاي

اطالعات از فيش برگه و سياهه كنترل جهت ثبت و

بازدارنده با به اجرا درآوردن طرح نمونه حفاظت و

ضبط ،مقايسه و ارزيابي استفاده شد .روش گردآوري

نگهداري اشياي موزهاي از ديگر موضوعات مورد

اطالعات تحقيق بهصورت كتابخانهاي است و ابزار

توافق بين دو کشور ميباشد.

جمعآوري اطالعات از طريق فيشبرداري و با استفاده

ايرانشناسان فعال ،در حوزههاي فرهنگي ايتاليا و

از اسناد و مدارك بود .جمعآوري اطالعات از طريق

ايران ،مرمت برج يک مجموعه تاريخي ارگ بم از

مراجعه به كتابخانههاي متعدد( ،از جمله كتابخانه

جمله موارد مطروحه و توافق بين دو کشور ميباشد.

تخصصي فرهنگستان هنر ،كتابخانه تخصصي وزارت
امور خارجه و  )...و نمايندگي فرهنگي سفارتخانه

سؤاالت پژوهش

ايتاليا و همچنين استفاده از وبسايتهاي مراكز

سئوال اصلي :کليت سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا

فرهنگي داخل و خارج از كشور كه در زمينه سياست

چه تفاوتها و مشابهتهايي دارند؟

فرهنگي مطالبي را ارائه نمودهاند صورت گرفت.

44
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جامعه آماري اين تحقيق کليه سياستهاي اتخاذ

 6هدف کلي سياست فرهنگي ميباشد که در کل

شده در بخش فرهنگي و گردشگري دو کشور ايران و

 13راهکار عمومي و  11راهکار عملي براي رسيدن به

ايتاليا ميباشد .براي همين منظور يک مطالعه تطبيقي

آنها پيشبيني شده است که به ترتيب زير ميباشد:

بين سياستها و عملکردهاي ايران و ايتاليا در حوزه

 -براي هدف کلي اول 9 ،راهکار عمومي و  3راهکار

فرهنگي و گردشگري با استفاده از اطالعات و منابع
موجود انجام گرفته است .از اين رو از روش تحقيق
کيفي تحليل محتوا استفاده است چون که در اين روش
نيازي به جمعآوري اطالعات نيست ،چون كليه
اطالعات موجود است فقط نياز به تحليل دارند.

عملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي دوم 7 ،راهکار عمومي و  1راهکارعملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي سوم 4 ،راهکار عمومي و  4راهکارعملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي چهارم 4 ،راهکار عمومي و 1راهکار عملي پيشنهاد شده است.

يافتههاي پژوهش
اهداف کلي سياست فرهنگي و راهکارهاي عمومي
و عملي در کشور ايران
بهطورکلي با نگاهي به سياستهاي کلي فرهنگي
ايران مشخص ميشود که ايران داراي:

 براي هدف کلي پنجم 6 ،راهکار عمومي و  4راهکارعملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي ششم 3 ،راهکار عمومي و  1راهکارعملي پيشنهاد شده است.

 5هدف کلي سياست فرهنگي ميباشد که در کل
 15راهکار عمومي و  7راهکار عملي براي رسيدن به

جدول  :3فراواني خصوصيات کلي سياست فرهنگي
ايران و ايتاليا

آنها پيشبيني شده است که به ترتيب زير ميباشد:

كشور

 براي هدف کلي اول 5 ،راهکار عمومي و  3راهکارعملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي دوم 4 ،راهکار عمومي و 1راهکار عملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي سوم 7 ،راهکار عمومي و 3راهکار عملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي چهارم 4 ،راهکار عمومي و 1راهکار عملي پيشنهاد شده است.
 براي هدف کلي پنجم 5 ،راهکار عمومي و 3راهکار عملي پيشنهاد شده است.
اهداف کلي سياست فرهنگي و راهکارهاي
عمومي و عملي در کشور ايتاليا
بهطورکلي با نگاهي به سياستهاي کلي فرهنگي
ايتاليا مشخص ميشود که ايتاليا داراي:

ايران

ايتاليا

هدف

5

6

راهکار

11

63

موارد مبهم

16

33

قوانين اساسي مرتبط

33

37

سازمانهاي مسئول

34

3

اهداف کليه زيرمجموعهها

331

327

موسسههاي وابسته

37

6

شوراهاي اقماري

35

2

بودجه سال ( 1232ميليارد دالر)

5

7

نهادهاي فرهنگي داخلي

31

4

نهادهاي فرهنگي بينالمللي

1

1

خطمشي فرهنگي

37

13

سياستهاي ناحيهاي

5

31

جمع سياستهاي بينالمللي

33

17

سازمانهاي مجري

6

3

163

125

موارد زيرشاخهاي

مجموع
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جدول  :1فراواني خصوصيات سياستهاي فرهنگي در

محتواي سياستهاي فرهنگي

بخش هنرهاي نمايشي

با توجه به اطالعات جدول شماره  ،3مشخص

كشور

ميشود که بهطورکلي سياستهاي فرهنگي دو کشور،
از نظر اهداف ،بودجه و قوانين اساسي داراي تطابق و

موارد زيرشاخهاي

همپوشاني باال ميباشند .ولي موارد با همپوشاني کم
هم ديده ميشود ،مانند راهکارها ،موارد مبهم و
خطمشي فرهنگي که بايد در اين زمينه تالش بيشتري
صورت گيرد .همچنين از بين بردن موارد مبهم در
سياستهاي فرهنگي ايران هم از جمله موارد ضروري
براي همپوشاني بيشتر ميباشد.
صنايع فرهنگي
همانطور که از دادههاي جدول شماره  1مشخص

ايتاليا

ايران

هدف

4

7

راهکار

1

4

سياستهاي کالن

17

14

اهداف برنامههاي بلندمدت

31

9

اقدامات انجام شده

6

37

سازمانهاي مرتبط

1

1

اهداف همه زير مجموعهها

73

56

قوانين اساسي

1

1

اهداف بينالمللي

1

4

مجموع

319

315

ميباشد ،در بخش صنايع فرهنگي تفاوتهاي زيادي
در برخي زير شاخهها وجود دارد مانند اهداف و

ميباشد ،به همين جهت انطباق کمي در اين بخش بين

سازمانهاي وابسته ،اصول سياستهاي اجرايي و کل

دو کشور وجود دارد .از نظر هدف و راهکار ميتوان

بهطورکلي

با حفظ روند فعلي تطابق را حفظ کرد ،ولي در زمينه

مشابهتهايي هم در اين بخش ديده ميشود مانند

تعداد زيرشاخههاي فعال ،ايران بايد بر زيرشاخههاي

راهکارها و وظايف اساســي که داراي تطابق متوســط

فعال در زمينه صنايع فرهنگي بيفزايد که اين کار با

اهداف

سازمانهاي

وابسته،

ولي

اطالعرساني و تبليغات بيشتر در اين زمينه صورت
جدول  :1فراواني خصوصيات سياستهاي فرهنگي در

ميگيرد و بايد کار پايهاي بيشتري صورت گيرد

بخش صنايع فرهنگي
كشور

گردشگري

ايران

ايتاليا

هدف

34

5

راهکار

1

1

سازمانهاي وابسته

3

1

وظايف اساسي

13

39

کل اهداف سازمانهاي مربوطه

91

43

مأموريتها

33

9

انجام شده توسط کشور ايتاليا بهمراتب بيشتر از ايران

اصول سياستهاي اجرايي

7

31

بوده است .در کشور ما هم خوشبختانه در سالهاي

تعداد زيرشاخههاي فعال

9

34

اخير سياستهاي خوبي در اين زمينه در حال

سياستهاي کلي

37

31

مجموع

396

315

شکلگيري است و با توجه به جدول  4-4بايد در

موارد زيرشاخهاي

46

همانطور که در جدول شماره  1مشخص ميباشد،
در اهداف و راهکارها ،اهداف بلند مدت و اهداف
بينالمللي در اين زيرشاخه همپوشاني متوسط ديده
ميشود .مشخصاً در زمينه گردشگري انتظار تطابق
پايين هم وجود داشت ،به خاطر اينکه کارهاي پايهاي
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زمينه اقدامات و اهداف و راهکار کارهاي جدي تري
صورت گيرد.

نتيجهگيري
تدوين سياست فرهنگي امري است سابقهدار که
کشورهاي ديگر نيز به دنبال آن نظر دارند .در ايران قبل

هنرهاي نمايشي

از انقالب اين سياست وجهه خاصي را دنبال ميکرد

جدول شماره  4مشخصههاي بخش هنرهاي

ولي پس از انقالب نميتوانست بهسرعت و سادگي

نمايشي را براي دو کشور ايران و ايتاليا نشان ميدهد.

انجام بپذيرد .انقالب اسالمي که پايههاي آن بيشتر

از نظر اهداف تطابق بااليي وجود دارد .در زمينه اصول

فرهنگي بود ،از همان ابتدا با مشکالت و مسائل

و سياستها و دستورالعملهاي قانوني تطابق متوسط

گوناگون و پيچيدهاي روبرو شد .درآميختگي عوامل

برقرار ميباشد .بهطور کل تطابق در اين زمينه در حد

متعدد از انديشهها و ديدگاهها گرفته تا فرهنگهاي

متوسط ميباشد .دليل بعضي عدم همپوشانيها در اين

گوناگوني که از جامعه پيش از انقالب بجا مانده بود،

زير بخش را ميتوان به بعضي اعتقادات فرهنگي کشور

وضعيتي را به وجود آورد تا امر تدوين راه و روش

ما نسبت داد که در اولويت باالتري قرار دارند ،ولي

فرهنگي ،در لواي سياست فرهنگي سريعتر انجام

بهطورکلي بايد باز هم در زيرشاخههاي فعال اقدامات

پذيرد .بنا کردن اصول و سياستهاي فرهنگي در

بهتري صورت گيرد و تعداد آنها افزايش يابد.

جامعهاي اين چنين پرتالطم و پر تحول و نيز
بهرهگيري از پشتوانه مالي عظيمي که از ذخاير فکري و

جدول  :4فراواني خصوصيات سياستهاي فرهنگي در

گاهي دشوار مينمود( .صالحي )3136

بخش هنرهاي نمايشي
كشور

فرهنگي و ديني و علمي و تاريخي به ارث رسيده بود.
بايد گفت حفظ کردن فرهنگ دشوارتر از به دست

ايران

ايتاليا

هدف

4

1

بهعنوان عاملي اصلي در تحليلهاي جامعه شاختي

راهکار

6

6

مورد استفاده قرار گرفته است و نقش و کارکرد آن

اصول و سياستها

11

13

نسبت به گذشته بيشتر شده .به همراه آن ضرورت

دستورالعملهاي قانوني

33

33

هماهنگي و همسويي صاحبنظران و کارشناسان و

موارد حمايتي

34

13

برنامهريزان هر کشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز

تخلفات و مجازاتها

13

11

بيشتر احساس ميشود.

سازمانهاي وابسته

1

1

جامعه پويا در برخورد با پاسخهاي نوين فرهنگي،

کل اهداف زيرمجموعهها

14

17

جوابهاي قانع کننده دارد چرا که در تقابل با اين

قوانين اساسي

3

3

تحرک جامعه پويايي خود را از دست ميدهد .شرط

اهداف بينالمللي

1

6

الزم براي تحقق چنين مطلوبي آن است که در هر

315

314

کشور زمامداران اصولگرا و واقعنگر بتوانند بهمنظور

موارد زيرشاخهاي

مجموع

آوردن آن است .نقش فرهنگ در جوامع امروزي

همراهي با جريان عظيم و اصيل فرهنگ در جامعه و
نيز پاسخ به نيازهاي تازه فرهنگي ،سياستگذاري و
برنامهريزي کرده و محورهاي الزم را براي اين حرکت
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تشخيص و تعيين کنند .بنا بر نقش فرهنگ مذهبي که

واقعيت مشهود و روند عيني امور چنين نشان ميدهد

در تمامي هنجارها و ارزشهاي جامعه ما ريزش دارد،

كه جهانيشدن به موازات زمينهسازي در جهت تحقق

از همين رو آنچه به نام سياستگذاري فرهنگي با

يكساني و عامگرايي و تقارب فرهنگها و خرده

اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي خوانده

فرهنگهاي موجود در برخي سطوح ،خاص گرايي و

ميشود ،بايست با بهرهگيري از اراده و ايمان معنوي و

تنوعگرايي را نيز حتي بيشتر از گذشته تشديد و تقويت

الهي مردم بهطور هماهنگ و همسو ،سياستگذاري و

كرده است .سازمان علمي -فرهنگي يونسكو نيز با

برنامهريزي شود .سياست فرهنگي را ميتوان اصول

عطف توجه به اين واقعيت ،دولتها را در جهت حفظ

راهنماي کارگزاران فرهنگي و مجموعه عالئم و

و تقويت فرهنگ و خرده فرهنگهاي متنوع موجود

نشانههايي دانست که مسير حرکت را نشان ميدهد به

بهعنوان سرمايههاي اصيل بشري و ميراث نياكاني

عبارت ديگر نوعي دستورالعمل فرهنگي است که

ترغيب و تشويق كرده و تنوعگرايي را كه مظهر

روشنگر حرکت و اتخاذ از جهانبيني و انسانشناسي

شكوفايي خلّاقت طبيعي بشر است ،مانع از شکلگيري

اسالمي است( .سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي)

جامعه جهاني واحد بر اساس مشتركات روزافزون

روند بيوقفه جهانيشدن تقريباً همه عناصر خرد و

تلقّي نكرده است .سياستهاي فرهنگي جمهوري

کالن جامعه بشري را در سطوح گوناگون در معرض

اسالمي نيز همسو با اين استراتژي ،در جهت تقويت

تغيير قرار داده است .از اين ميان مقوله فرهنگ بهعنوان

قوميتها و تنوع گونه فرهنگي رقم خورده است

رکنيترين ،گستردهترين ،عميقترين و پرنفوذترين

(.)Featherstone 1999

مؤلفه زيست جهان انساني ،بيش از ساير مؤلفهها اين

در پاسخ به سئوال اصلي پژوهش با توجه به

تغييرات را در خود بازتاب داده است .در بيان نحوهي

يافتههاي پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که سياستهاي

ارتباط ميان جهانيشدن و فرهنگ ،چهار نظريه از سوي

فرهنگي دو کشور در حوزه اهداف ،بودجه و قوانين

فرهنگ شناسان ارائه شده است .عدهاي جهانيشدن را

اساسي داراي مطابقت بيشتري با هم دارند و در

موجب يکسانسازي و همگني تدريجي فرهنگهاي

زمينهي راهکارهاي اجراي سياستهاي فرهنگي

متنوع موجود در مسير شکلگيري و استقرار يك

اختالف قابل مالحظهاي مشاهده ميشود.

فرهنگ واحد جهان شمول ميدانند .عدهاي

در پاسخ به سئوال فرعي اول نتايج پژوهش نشان

جهانيشدن را موجب تکثرگرايي و تنوعگرايي فرهنگي

ميدهد که صنايع فرهنگي دو کشور در زمينه اهداف و

و به بيان ديگر تثبيت وضع موجود و بسترسازي براي

سازمانهاي وابسته ،اصول سياستهاي اجرايي و کل

رويش خرده فرهنگهاي متنوع و احيا و تقويت

اهداف سازمانهاي وابسته مشابهتهايي خيلي کمتري

خردههاي حاشيهاي؛ دسته سوم به ظهور چيزي تحت

وجود دارد ولي د زمينه راهکارها و وظايف اساسي

عنوان وحدت در عين كثرت كه نمايانگر ظهور توأمان

صنايع فرهنگي بهطور نسبي و بهصورت حداقلي با هم

نوعي يكساني و همگني در برخي سطوح و تنوع و

مشابهت و مطابقت دارد.

تكثر در ساير سطوح است و در نهايت ،نظريه چهارمي

در پاسخ به سئوال فرعي دوم ،نتايج پژوهش نشان

كه جهانيشدن را موجب آشفتگي و اختالط فرهنگي،

ميدهد که سياستهاي فرهنگي دو کشور در زمينه

در هم آميختن مرزها و شکلگيري نوعي بريكوالژ

گردشگري ،در اهداف و راهکارها ،اهداف بلند مدت و

فرهنگي (چهل تكه شدگي) ارزيابي کردهاند.

اهداف بينالمللي همپوشاني متوسط دارند

48

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و چهارم /تابستان 9313

بررسي سياستهاي فرهنگي ايران و ايتاليا در حوزه صنايع فرهنگي ،گردشگري و هنرهاي نمايشي با رويکرد تطبيقي

در پاسخ به سئوال فرعي سوم ،نتايج پژوهش نشان

 )۲تقويت آسيبشناسي فرهنگي

ميدهد که سياستهاي فرهنگي دو کشور در زمينه

در حال حاضر وضعيت موجود کشور بهطور دقيق

صنايع فرهنگي از نظر اهداف تطابق بااليي وجود دارد

مورد شناسايي قرار نگرفته است .نقطه ضعفها و

و در عين حال در زمينه اصول و سياستها و

آسيبها را بايد شناسايي نمود سپس وضعيت مطلوب

دستورالعملهاي قانوني تطابق متوسط برقرار ميباشد.

را شناسايي نمود و بعد راههاي رسيدن به اين وضعيت
مطلوب را پيدا کرد .در اينجا با سه چالش در مقوله
فرهنگي مواجه هستيم:

الگوي پيشنهادي
 )3اصالح مديريت فرهنگي
مفهوم درستي از مديريت فرهنگي و مهندسي

الف) نبود يک استراتژي مشخص
ب) چگونگي اجراي اين استراتژي

فرهنگي نداريم .بهعنوان مثال پس از پيروزي انقالب

ج) نظارت و ارزيابي

اسالمي با در هم ريختن وضعيت فرهنگي رژيم

فقدان يک استراتژي مشخص در ارتباط با فرهنگ

گذشته هم به دليل شرايط اجتماعي :سياسي خاص

کشور موجب شده است تا نقاط ضعف و آسيبهاي

موجود و هم به دليل شتابزدگي ،دچار نوعي

موجود در اين عرصه بهطور دقيق مورد شناسايي قرار

ظاهرگرايي شديم.

نگيرد ،در نتيجه مسئوالن فرهنگي در تصميمات و

بنابراين در مصداق بايد ديد منظور از فرهنگي

برنامهريزيهاي خود توجهي به اين مشکالت

چيست؟ آيا اين صرفاً نهادهاي فرهنگي هستند که بر

نداشتهاند .از آنجا که استراتژي فرهنگي در يک کشور

فرهنگ تأثير گذارند ،آيا سازمانهايي مانند وزارت

با توجه به هدفهايي که در آن کشور دنبال ميشود

ارشاد و سازمان تبليغات اسالمي صرفاً متولي فرهنگ

تدوين و طراحي ميشود بنابراين بايد در تدوين

جامعه هستند؟ و يا مقصود عام است ،يعني منظور همه

استراتژي فرهنگي کشور به اين اهداف نيز توجه شود.

نهادهايي است که در عرصه فرهنگسازي مؤثرند ،آيا

نکته ديگر ابزارهايي است که براي اجراي اين

دستگاههاي اقتصادي و سياسي کشور فرهنگساز

استراتژي الزم است؛ در حال حاضر مشخص نيست

نيستند ،طبيعي است که همه نهادها تأثير گذارند فقط

براي رسيدن به اهداف مورد نظر از چه ابزارهايي بايد

چند نهاد مورد توجه نميباشد بلکه در مقوله فرهنگي

بهره جست .در برخي از کشورها بر ابزارهايي چون

همه اين نهادها بايد مورد توجه قرار گيرند .در اينجا

تنبيه و تشويق ،ايجاد شغل ،امکانات فرهنگي ،قوانين و

مهم اين است که مصاديق را شناسايي نماييم.

مقررات بهعنوان ابزارهاي نيرومند و مؤثر در

سوء فهم در مفهوم و مصاديق يک مشکل مهم

سياستگذاري فرهنگ تأکيد ميشود.

براي فرهنگ کشور است؛ چون دقيقاً مشخص

بهمنظور تحقق اهداف يک استراتژي بهويژه در

نميباشد که مفهوم «فرهنگ و فرهنگي» چه ميباشد،

عرصه فرهنگ الزم است تا استراتژي مزبور بهطور

از اين رو برخورد سطحي با فرهنگ صرفاً به يک

مستمر مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد .چون

سلسله تغييرات ظاهري در عرصه فرهنگ منجر خواهد

ابزارهاي نظارتي موجب خواهد شد تا استراتژي مزبور

شد و ما را به اهداف فرهنگي نخواهد رساند.

مورد بازبيني قرار گرفته و ابزارهاي اجراي آن مورد
بررسي قرار گيرد .در اين صورت چنانچه ابزارها،
کارايي الزم براي نيل به اهداف استراتژي مورد نظر را
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نداشته باشند ،ميتوان آنها را تغيير داد يا اصالح نمود.

گسترش يابد ،اما نتيجه چه شد؟ روشن است که به

آنچه امروز در کشور ما در ارتباط با استراتژي فرهنگ

مسئله فرهنگ نبايد بهعنوان يک کاالي صنعتي نگاه

مطرح است اينکه هيچ برنامهاي براي برخورد با اين

کرد ،چون فرهنگ با ارزشها و باورهاي مردم سر و

چالشها وجود ندارد.

کار دارد بنابراين نميتوان با پول و بودجه آن را هدايت
و مديريت نمود؛ در تمامي برنامههاي اول و دوم و
سوم جمهوري اسالمي ايران هر يک از دولتها

 )1نگرش درست به فرهنگ
بسياري بر اين باورند که به هنگام سياستگذاري

بهمنظور بهبود وضعيت فرهنگي جامعه بودجهاي را

فرهنگي بايد به تمامي عرصهها و جوانب زندگي توجه

اختصاص دادند اما هيچ يک نتوانستند مشکالت

نمود؛ به اعتقاد اين دسته از صاحبنظران فرهنگ ،در

فرهنگي جامعه را حل نمايند ،حتي بسياري از

سياستگذاري فرهنگي بايد به آداب و سنن و تاريخ

مشکالت فرهنگي به حال خود رها شدند.

خاص گروههاي نژادي و زبانهاي گوناگون توجه
نمود .آنچه امروز ميتواند بهعنوان يک خطر جدي
براي فرهنگ کشور تلقي شود همين برداشت نادرست
از فرهنگ است ،کساني که با نگاهي جزئي نگر به
فرهنگ نگاه ميکنند در واقع به ميراث فرهنگي گذشته
بياعتنايي ميکنند .در خصوص سياستگذاريهاي
فرهنگي در کشور ما اين انتقاد اساسي وارد است که
چرا پس از انقالب اسالمي ميان حال و گذشته تفکيک
قائل شديم ،آيا اين تفکيک به مفهوم گسستن از ميراث
گذشته فرهنگي خود نميباشد.

تفکيک پرورش از آموزش چالشي اساسي در برابر
مبحث فرهنگي کشور است .پس از اينکه نهادهاي
فرهنگي شکل گرفت عدهاي چنين پنداشتند که اين
نهادها فقط بايد کار فرهنگي بکنند ،يا هنگامي که
پرورش را از آموزش در سطح مدارس جدا کردند،
افرادي که کار آموزشي ميکردند ديگر کاري به مسائل
تربيتي و پرورشي نداشتند.
 )۶توجه به تأثير ساير بخشها بر فرهنگ
در عصر حاضر فرهنگ بالقوه نميتواند خود توليد

 )۴برخورد درست با فرهنگ
آنچه ما در حال حاضر با آن مواجهيم فرهنگ
نيست بلکه يک صنعت است ،منابع و بودجه و بعد
نهادهايي را در نظر ميگيريم تا آن را اجرا نماييم؛
سئوال در اينجا اين است که آيا مناسبات ميان نهادها به
يک شيوه فرهنگي منجر ميشود؟
پس از پيروزي انقالب اسالمي در برنامههاي اول،
دوم و سوم دولتها يکي پس از ديگري در ارتباط با
فرهنگ برنامهاي را در پيش گرفتند .گفته ميشد
فرهنگ متعلق به مردم است .هر يک از دولتها
نهادهايي را تعريف کردند تا بتوانند بودجه و اعتباري
را جذب نمايند .قصد اين بود تا مبحث فرهنگي
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 )۵همگرايي امور پرورشي و آموزشي

کند ،بلکه ساير بخشها چون اقتصاد و سياست نيز در
توليد فرهنگ نقش دارند .هنگامي که نهادهاي فرهنگي
ميگوييم مانند وزارت ارشاد و يا کميسيون فرهنگي يا
حوزههاي علميه و سازمان ارتباطات وظيفه
بودجهريزي دارند آيا اين بدين معنا است که ساير
نهادها و حوزهها بر فرهنگ تأثير ندارند؟ توليدات ساير
کشورها فرهنگ خود را به هنگام صدور به ديگر
کشورها ميبرد؛ محصوالت ژاپني به هنگام صدور
فرهنگ اين کشور را نيز با خود ميبرد .امروز تمام
کشورهاي دنيا باور کردهاند که بايد به يک زبان زنده
دنيا يعني انگليسي مسلط باشند ،زبان انگليسي همهاش
فرهنگ بريتانيايي است .به هر حال بايد ديد رابطه ميان
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صنعت و فرهنگ و رابطه ميان اقتصاد و فرهنگ چه

منابع و مآخذ

ميباشد؟ آيا يک رابطه منطقي ميان اين دو حوزهها و

 )3ايسار ،يودهيشتر .)3173( .ميراث فرهنگي:

حوزه فرهنگ وجود دارد .آيا سياستهاي اقتصادي،

چالشها و ضرورتها .ترجمه داود حيدري .تهران:

فقر ،اعتياد ،بيکاري بر فرهنگ تأثير ندارند؟ آيا در نظام

آينده پويان.

اداري رشوهگيري ،کاغذبازي بر فرهنگ تأثيرگذار

 )2کاوند ،ر .و ج .کاوند .)3137( .سياستگذاريهاي

نيستند؟ آيا دروغ گفتن ،به حقوق ديگران تجاوز کردن

فرهنگي در سي سال انقالب اسالمي و

بر فرهنگ تأثير ندارد؟ بدين ترتيب بايد يک طرح و

آسيبشناسي آن .همايش ملي سي سال انقالب

نقشه کلي تدوين شود تا همه نهادهاي رسمي تأثيرگذار

اسالمي؛ دستاوردها ،آسيبها و فرصتها.

بر فرهنگ بر اساس آن عمل کنند.
در گذشته و حال در کشور ايران به تأثير ساير
نهادها بر فرهنگ کشور توجهي نشده است ،هيچ مقام
مسئولي در اينجا وجود نداشته است تا از ساير بخشها
سؤال نمايد که توليدات شما چه تأثير مثبت يا منفي
ميتواند بر فرهنگ کشور داشته باشد.

 )3آگوستين .ژ .)3333( .سياست فرهنگي .ترجمه
علي هاشمي و پروانه سپرده و عبدالحميد زرين
قلم .تهران :مركز پژوهشگاهي بنيادي.
 )4حسين لي ،رسول .)3331( .اصول و مباني سياست
فرهنگي در آسيا و آفريقا .تهران :نشر آن.
 )5ژيرار ،آگوستين .)3171( .سياست فرهنگي .ترجمه
علي هاشمي و پروانه سپرده و عبدالحميد زرين

 )۷پيوند ميان اجزاي فرهنگي

قلم .تهران :مركز پژوهشهاي بنيادي.

چالش ديگري که فرا روي فرهنگ قرار دارد اينکه

 )6سازمان ايرانگردي و جهانگردي.)3331( .

ميان اجزاي فرهنگي پيوند الزم وجود ندارد اين بدين

خالصهاي بر يافتههاي سند ملي توسعه گردشگري.

معنا است که مهندسي فرهنگي وجود ندارد .دانشگاه

سايت فرهنگي ايتاليا در ايران.

آزاد اسالمي ،دانشگاههاي دولتي و ساير نهادهاي
فرهنگي هر يک راه خود را ميروند؛ هنگامي که ميان
دانشگاه و ديگر مراكز فرهنگي ارتباطي وجود ندارد.
مهندسي فرهنگي يعني اينکه بتوان از قابليتها و

 )3ستاري ،جالل .)3363( .نزاع بر سر قدرت فرهنگ.
تهران :انتشارات توس.
 )3صالحي اميري ،سيد رضا .)3336( ،مفاهيم و
نظريههاي فرهنگي .تهران :ققنوس.

توانمنديهاي جامعه ارزيابي دقيقي داشت تا بر اساس

 )1گوردن ،ک و ماندي ،س .)3333( .ديدگاههاي

آن بتوان آن را در کنار يکديگر قرار داد و در نتيجه

اروپايي سياست فرهنگي .ترجمه هادي غبرائي.

توانائيهاي فرهنگي را افزايش داد .بر اساس مهندسي

تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

فرهنگي کشور ميتوان گفت در حال حاضر بايد چه

)31نگاهداري ،بابک .)3332( .سياستهاي فرهنگي

تعداد دانشگاه داشت ،اينکه در هر کوي و بر زن هر

کشورهاي جهان .مترجمين کامبيز پارتازيان ،قباد

کس که يک توان مالي داشت دانشگاهي بسازد اين

شيرازي .تهران :ايلياگستر.

بدين معنا است که متولي بهخصوص در امر فرهنگي

)33وحيد ،مجيد .)3131( .سياستگذاري و فرهنگ در

در کشور وجود ندارد .شوراي عالي انقالب فرهنگي

ايران امروز .تهران :مركز بازشناسي اسالم و ايران.

که متولي اين مهم است متأسفانه از اهداف خود دور
شده است.
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 مجموعه.)3333( .)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي32
.قوانين و مقرّرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
. سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد:تهران
.)3333( . جنكيز. مايكل و جان ام،) هال33
 ترجمه محمد اعرابي و.سياستگذاري جهانگردي
. دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران.داود ايزدي
 ترجمه. فرهنگ و برنامه ريزي.)3333( .)يونسكو34
 پژوهشكده علوم ارتباطي و: تهران. چنگيز،پهلوان
.توسعه ايران
 صنايع فرهنگي (مانعي بر سر راه.)3331( .)يونسكو33
: تهران. ترجمه مهرداد وحدتي.)آينده فرهنگ
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