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 .1مقدمه و بیان مسئله

اگرچه اعمال سیاست در عرصه فرهنگی کشورها ،اندکی متأخر از سایر حوزههای اجتماعی
مورد توجه دولتها و نظامهای حاکمیتی قرار گرفته است؛ اما امروز کمتر کسی را میتوان یافت
که ضرورت و اهمیت آن را کم یا انکار کند .البته در این میان ،رویکردهای متنوع و متفاوتی
مبنیبر چگونگی حضور و نقشآفرینی حاکمیت در عرصه فرهنگ وجود دارد.
در گفتمان سیاستگذاری بحث از اعمال حاکمیت است؛ اما به تناسب نوع رویکرد کشورهای
مختلف به چیستی ،ابعاد و سطوح فرهنگ ،نوع ورود و اعمال حاکمیتشان در حوزه فرهنگ نیز
متفاوت است .بهعبارت دیگر ،الگوی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت است.
مدیران و کارشناسان نهادی و ملی در کشور ما نیز بهرغم دغدغههای فرهنگی فراوان ،در مقام
سیاستگذاری فرهنگی ،اغلب با چالشهای نظری و روشی جدی مواجه بوده و هستند .بنابراین
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در اینگونه موارد یا به رفتارها و تصمیمهای سلیقهای بسنده شده و یا از مبانی و روشهای سایر
حوزههای مدیریتی بهرهگیری شده است که در هر دو صورت ،پیامدهای ناگواری برای عرصه
حساس و مهم فرهنگ کشور بهدنبال داشته است.
برای ترمیم این خأل حیاتی در جمهوری اسالمی ایران ،اگرچه عالوه بر مالحظات دانشی باید
مالحظات ارزشی را نیز جدی انگاشت ،اما نباید از کنار تجربه سایر کشورها بهویژه کشورهای
اسالمی بیتوجه عبور کرد .بر این اساس ،این مقاله ،بهعنوان گامی در راستای تحقق هدفِ ارائه
الگوی مطلوب سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران ،درآمدی است بر بررسی تطبیقی
سیاستگذاری فرهنگی در دو کشور اسالمی ترکیه و مصر 1.به عبارت دیگر ،مسئله اصلی این
تحقیق این است که وجوه تمایز و تشابه الگوی سیاستگذاری کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر
چه بوده و چگونه میتوان از آنها در بازطراحی الگوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی
ایران استفاده کرد.

 .1الزم به ذکر است که این مقاله بخشی از پروژه پژوهشی با عنوان «در آمدی بر بررسی تطبیقی سیاستگذاری
فرهنگی در کشورهای جهان» است که با حمایت مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق( )انجام شده است.
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 .2روش تحقیق

در این تحقیق در مرحله گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و در مرحله تجزیه و تحلیل و
طبقهبندی دادهها از منطق مفهومسازی بنیادی 1استفاده شده است .البته این تحقیق در دو بخش
انجام شده است .در بخش اول ضمن بررسی مطالعات انجامشده در حوزه حاکمیت و فرهنگ
(با روش کتابخانهای) ،مناظر و مؤلفههای اعمال حاکمیت در عرصه فرهنگ با استفاده از منطق
گراندد تئوری طراحی شده است .در بخش دوم نیز ابتدا دادهها و اطالعات مربوط به دو کشور
مصر و ترکیه بهصورت کتابخانهای مطالعه بوده و در گام دوم براساس چهارچوب مفهومی طراحی
و با منطق گراندد تئوری طبقهبندی شده است.
 .3چهارچوب مفهومی (مولفههای مقایسه سیاستگذاری فرهنگی کشورها)

یکی از اشکاالت و ضعفهای جدی در این نوع تحقیقات ،نداشتن چهارچوب مفهومی روشن و
علمی در فرایند بررسی است .ویژگی اصلی این تحقیق آن است که قبل از بررسی کشورهای مورد
مطالعه ،ادبیات نظری حوزه فرهنگ و سیاستگذاری مطالعه و بعد از تجزیه و تحلیل این مفاهیم،
یک چهارچوب مفهومی بهعنوان راهنمای حرکت و انسجامبخش متن تحقیق ارائه شده است.
1ـ .3فرهنگ و سیاستگذاری

سیاستگذاری بهمفهوم اعمال تدابیر و مداخالت حاکمیت در هر حوزهای از حوزههای اجتماعی
مستلزم شناخت درست از چیستی آن حوزه است .بنابراین سیاستگذاری فرهنگی یا تدابیر و
مداخالتی که حاکمیت در مواجهه با یک مسئله فرهنگی اعمال میکند نیز در گرو ارائه تعریف
از فرهنگ است (ارسطا.)1390 ،
شناخت چیستی فرهنگ با تکثر تعریف آن مواجه شده است .این تعاریف را میتوان در یک
طیف حداقلی تا حداکثری طبقهبندی کرد .در يك سو ،فرهنگ را توسعه هنر ،فعاليت تفنني
در مقوالت زيباييشناختي و محصوالت و خدماتی كه اوقات فراغت را پر كند ميدانند؛ ازاینرو
معتقدان به چنين ديدگاهي در عرصة سياستگذاري عمومي در حيطة توليد ،اقليتگرا و در حيطة
مصرف اكثريتگرا (تودهای) عمل ميكنند اما در سوي ديگر دامنة تعاريف ،فرهنگ «روشي است
1. Grounded Theory
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كه افراد در كنار يكديگر زندگي ميكنند ،ارتباط برقرار ميسازند و همكاري ميكنند و همچنين
نحوة توجيه چنين مناسبات متقابلي با استفاده از نظام باورها ،ارزشها و هنجارها است» (گزارش
جهاني فرهنگ.)481 :1998 ،
ما در اینجا بدون آنکه تعریف مختار ارائه کنیم ،بیشتر درصدد هستیم به اهمیت نقش تعریف
فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی اشاره کنیم .بهعبارت دیگر ،در مقایسه نظام سیاستگذاری فرهنگی
کشورها ،اینکه کشورها چه نگاهی به فرهنگ و تعریف آن دارند ،خود از معیارهای مقایسه است.
اما سؤال این است که تعریف فرهنگ چه تأثیری در سیاستگذاری فرهنگی خواهد داشت.
تعیین نوع رویکرد به فرهنگ و تعریف آن حداقل در دو محور ذیل بر سیاستگذاری فرهنگی
مؤثر است (اشتریان:)۱۳۹۱،
1.1تعريف فرهنگ ،دامنه و گستردگي سياستها و حيطة عمل حاکمیت را مشخص ميكند.
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2.2شناسايي و تعيين متغيرها و شاخصها (بهعنوان عامل تمركز برنامهريزيها) را بهصورتي شفاف
و حتياالمكان عيني ،ممكن ميسازد.
بنابراین به تبعِ رویکرد کشورها به فرهنگ ،عرصههای مورد توجه آنها در سیاستگذاری
فرهنگی نیز مشخص میشود .برخی صاحب نظران ،نحوه مداخله کشورها در حوزه فرهنگ را
در دو گروه سیاستهای فرهنگی افقی و عمودی طبقهبندی کردهاند .در سیاستهای فرهنگی
عمودی ،بخشهای خاصی از فرهنگ مورد توجه و عنایت بیشتری قرار میگیرند تا توسعه یابند و
بعضی حوزههای دیگر محدود شده و در برابر آنها ممانعتهای ویژهای ایجاد میگردد .به طوری
که رویکرد تجویزی و مداخلهگرانه به خوبی در آنها مشاهده میشود .امّا در سیاستهای فرهنگی
افقی ،تمامی عرصههای مورد توجه قرار میگیرند و همگان حق رشد و توسعه دارند .این رویکرد
مبتنی بر تنوعگرایی و بسط خالقیتهای فرهنگی به نحو عمومیت یافته است (صباغپور.)1385 ،
2ـ .3نسبت حاکمیت و فرهنگ

درخصوص امکان و ضرورت ورود حاکمیت در امر فرهنگ ،اختالف دیدگاه وجود دارد ازاینرو،
امکان و ضرورت سیاستگذاری فرهنگی مفروض و مورد پذیرش واقع شده است ،بنابراین باید
بحث را به سمت گستره و چگونگی اعمال حاکمیت در امر فرهنگ پیش برد.
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مراد این نوشتار از اعمال حاکمیت در عرصه فرهنگ ،تعیین و تعریف گستره و نحوه همکاری
قدرت سیاسی حاکم و قدرت اجتماعی بخش غیرحاکمیتی در بهبود و اعتالی فرهنگ جامعه است.
 .3-3مؤلفههای کلیدی در نظریه حاکمیت

نظریه حاکمیت میکوشد به سه پرسش اساسی مرتبط با هم پاسخ گوید (ویلیامز.)1379 ،
گفتمان حاکمیت بر پاسخهایی متمرکز است که به این سه پرسش پاسخ داده میشود:
1.1حاکمیت در کجا مستقر است؟ گستره ساختاری و ارکان حاکمیت نیز ذیل همین سؤال مورد
بحث قرار میگیرد.
 2.2چه رابطهای بین حاکمیت دولت و کل جامعه سیاسی وجود دارد؟ به تبع در پاسخ به این سؤال
هم پیرامون نظام ارتباطی میان بخش حاکمیت و بخش غیرحاکمیت جامعه سخن گفته میشود.
3.3چه محدودیتهای هنجاری یا عملی برای اعمال حاکمیت وجود دارد؟
 .3-4جهانی شدن و تأثیر آن در مفهوم حاکمیت

در نگاه نخست ،حاکمیت ،مفهومی سرزمینی دارد اما جهانی شدن از اولویت سرزمین بودن
حاکمیت و اهمیت تمایز امور داخلی و خارجی میکاهد .فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی بهطور روزافزونی دامنهای جهانی مییابد و جدا کردنِ قطعی امور محلی از امور بینالمللی
دیگر ممکن نیست (ویلیامز.)1379 ،
ث یکسانسازى
در میان همه مشخصات جهانى شدن ،دو وجه آن بسیار متمایز است :یکى بح 
فرهنگى و دیگرى یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم بهدلیل گردش سریع اطالعات در سراسر
جهان .اگرچه حرکت جهانىشدن با همه ابعاد وسیعى که دارد هنوز نتوانسته استحاکمیتهاى
ملى را کنار بزند؛ اما قطعاً مفهوم سنتی آن (به معنای اینکه دولت قدرت برتر در یک جامعه است)
را نیز دچار تغییر کرده است.
 .3-5جمع بندی :مناظر و مؤلفههای اعمال حاکمیت در عرصه فرهنگ

مطلب اول :سیاستگذاری فرهنگی را باید رهگذر اعمال حاکمیت در عرصه فرهنگ دانست.
روشن است که این بیان ،به معنای این نیست که فرهنگ در یک کشور همان است که حاکمیت
خواسته باشد بلکه مراد این است که اوالً وقتی سخن از سیاستگذاری به میان میآید ،خود به
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خود نحوه اعمال نقش حاکمیتی مطرح میشود .ثانیاً از همین رهگذر ،عرصه عدم حضور مستقیم
یا غیرمستقیم حاکمیت در بخش فرهنگ نیز روشن خواهد شد و این به معنای اعتبار بخشیدن
و پذیرفتن به نقش بخشهای غیرحاکمیتی در عرصه فرهنگ است .چه اینکه همانطور که بیان
شد ،در مفهوم اعمال حاکمیت ،دو قدرت مسلم دیگر نیز نهفته است .1 :قدرت مردم و  .2قدرت
مؤلفههای جهانی.
بنابراین در مجموع ،سیاستگذاری فرهنگی یا اعمال نقش حاکمیت در عرصه فرهنگ باید
در میان اضالع یک مثلث تعریف شود:
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شکل  .1عوامل مؤثر بر نظام سیاستگذاری فرهنگی کشورها

مطلب دوم :با توجه به پایگاه مقوله سیاستگذاری عمومی و بهطور خاص سیاستگذاری
فرهنگی (یعنی حاکمیت ،بهعنوان متولی امور عمومی جامعه) ،از سه گروه عوامل مؤثر در
سیاستگذاری فرهنگی ،مؤلفههای مفهومی حاکمیت را محور قرار داده و سایر عوامل را در آن
جانمایی خواهیم کرد تا از این مسیر ،به مؤلفههای بررسی تطبیقی نظامهای سیاستگذاری فرهنگی
کشورها (یعنی چهارچوب مفهومی بررسی تطبیقی) دست یابیم .با این توصیف ،چهارچوب مفهومی
مورد نظر این تحقیق ،بهصورت ذیل ترسیم و ارائه میشود:

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

جدول( :)1مناظر و مؤلفههای بررسی تطبیقی نظام سیاستگذاری فرهنگی کشورها (چهارچوب مفهومی
تحقیق)
مناظر

گستره و ارکان حاکمیت در عرصه
فرهنگ
نسبت حاکمیت با بخشهای غیر
حاکمیتی
اصول و قواعد اعمال حاکمیت

مؤلفهها

توصیف

رویکرد به فرهنگ

در اسناد باالدستی کشورها چه تعریف و رویکردی از فرهنگ مدنظر
بوده است؟

عرصههای فرهنگی

براساس اسناد رسمی کشورها ،کدام یک از حوزهها و موضوعات
اجتماعی در بخش فرهنگ طبقهبندی شده است؟

نهادهای حاکمیتی

کشورهای مورد مطالعه برای سیاستگذاری و مدیریت امور فرهنگی
چه نهادهایی را تأسیس و فعال کردهاند؟

نقشها و نهادهای
غیرحاکمیتی

در نظام سیاستگذاری کشورها ،چه نقشی به نهادهای غیرحاکمیتی
داده شده است و این نهادها کدامند ؟

ارتباطات فرهنگی
فراملی

باتوجه به جریان جهانیشدن ،موضع کشورها در قبال تحوالت و
ارتباطات فرهنگی فراملی چه بوده است و چه تدابیری برای این
منظور داشتهاند؟

اهداف فرهنگی

براساس اسناد باالدستی کشورها ،چشمانداز کالن و اهداف کلی
حرکت فرهنگی آنها چیست و چه تأثیری در سیاستهای فرهنگی
آنها داشته است؟

اصول سیاستگذاری

اصول راهنما در پاسخگویی به مسائل فرهنگی در کشورهای مورد
بررسی چیست؟

ابزارهای سیاستی

کشورهای مورد بررسی از ابزارهای سیاستی(ساختاری ،تقنینی و
مالی) چگونه در اجرا و نظارت فرهنگی استفاده میکنند؟

 .4توصیف دادههای شناسایی شده

نتایج این تحقیق میتواند در طرحی ناظر به نظام سیاستگذاری فرهنگی ایران مورد استفاده
قرار گیرد ،بنابراین در این مقاله ،دو کشور اسالمی ترکیه و مصر که دارای تاریخ و تمدن و همچنین
سیاستهای فرهنگی مشخص برای ایفای نقش مؤثر در جهان اسالم و عرصه بینالملل هستند
انتخاب شدهاند.

13

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره ششم /بهار و تابستان1395

 .5توصیف مؤلفههای نظام سیاستگذاری کشور ترکیه
1ـ .5رویکرد به فرهنگ در نظام سیاستگذاری ترکیه

مفاهیم کلیدی رویکرد ترکیه به امر فرهنگ ،عبارتند از:
الف) اندیشه تمدني :ترکها در سیاستگذاری فرهنگی خود ساخت یک تمدن اسالمی را
پیگیری میکنند که بهمثابه الگویی برای سایر کشورهای اسالمی باشد و بر این باورند که فرهنگ؛
اساس تمدن است 1.فرهنگ متشکل از ایمانِ معین ،جهانبینی ،مفهوم زندگی و توانمندیهای
زبانی و تاریخی است .ازاينرو خط مقدم ساخت تمدن اسالمي ـ تركي ،تقويت و ترويج فرهنگ
است .اين رويكرد تمدني و نگاه جهاني به مقوله فرهنگ ،جهتگيريهاي سياست فرهنگي اين
كشور را روشن ميکند.
شایان ذکر است که دیدگاههای متنوع و مختلفی درباره جریانهای فکری در ترکیه مطرح
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شده است .برخی معتقدند که عثمانیگرایی ،پانترکیسم و الئیسیته سه گفتمان مسلط یک صد
سال اخیر در ترکیه هستند (تقی پور .)۱۳۹۳ ،عدهای دیگر بر این باورند که گفتمانهای فکری
ظهور یافته در ترکیه معاصر را میتوان در سه طیف اصلی طبقهبندی کرد :پان ترکیسم (غربگرا)،
مارکسیستی(شرقگرا) و اسالمگرا ،که خود به دو طیف اسالمگرای سیاسی و اسالمگرای اجتماعی
تقسیم میشود (نوروزی.)۱۳۹۲،
دین سکوالر :تعریفی که ترکها در چند دهه اخیر از دین ارائه میدهند مشابه رویکرد
ب) ِ
سکوالرها به دین است .یعنی دین را مقولهای فردی در نظر میگیرند نه امری عمومی .بنابراین
با اسالمگرایی سیاسی و حزبِ سیاسی شدن ،به این معنا که مجری شریعت در جامعه باشد،
مخالفت میکنند .از اینرو به اسالمگرایی سیاسی اربکان ،حکومتهایی مانند ایران و عربستان
انتقاد دارند .به بیان دیگر در بحث دین و فرد ،ایجاد تعادل راهحل مناسب است .افراد باید در
نوع دین و انجام مناسک و یا عدم آن آزاد باشند .در مورد اسالم نیز بر این باورند که بخش اعظم
احکام اسالمی در باب زندگی شخصی افراد و انسانهاست .در این رویکرد کارویژه دولت در مورد
 .1براساس تعریف وبستر ،تعریف جمعگرایانه از فرهنگ ،عبارت است از :عقاید ،عادات(رسوم) ،مهارتها و
هنرهای گروهی مشخص در دورهای مشخص یعنی تمدن .به عبارت دیگر ،وقتی روابط میان افراد از الگوی
خاصی پیروی میکند ،این روابط الگودار مبنای شکلگیری یک فرهنگ میشوند)Julien Bauer ، 2000( .
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دین از حالت سیاسی خارج شده و بیشتر ماهیت فرهنگی بهخود میگیرد .زیرا کشورداری را
بیشتر مقولهای عرفی میدانند تا دینی .از سويي ديگر دين در تركيه به لحاظ پيروان نيز داراي
پراكندگي است :مسلمانان به دو دسته كلي اهل سنت و علويان تقسيم ميشوند ،اهل سنت به
حنفيها ،شافعيها و ساير مذاهب ،علويها نيز به دستههاي مختلفي تقسيم ميشوند .در كنار
مسلمانان پيروان ساير اديان نيز وجود دارند .بنابراین رويكرد تساهل و تسامح بين مذاهب در اين
كشور دور از انتظار نيست.
ج) جامعه بر محور فرد :از آنجا که دین در ترکیه بیشتر امری فردی محسوب میشود ازاینرو
برای ساخت جامعهای اسالمی باید افراد بهگونهای اسالمی تربیت شوند تا جامعه اسالمی شکل
بگیرد و اساساً مهمترین رکن تمدن اسالمی افراد هستند ،نه حکومت اسالمی.
د) اقبال به جریان جهانیشدن :در نظام سیاستگذاری فعلی ترکیه رویکرد مثبت به
جهانیشدن وجود دارد .در این رویکرد جهانی شدن به این معناست که افراد بتوانند افکار و
ایمانشان را حفظ کنند و در پناه صلح به تعامل با سایر فرهنگها بپردازند .بهبیان دیگر جهانیشدن
بهمعنای یکسان کردن ایمان ،تفکر ،سنتها ،آداب ،رسوم و مفاهیم ملتها نیست؛ بلکه ملتها
باید برای حفظ موازنه و جایگاه خود در موازنه ملتها و کشورها چه در حال حاضر و چه در آینده
توانایی خود را بیابند .از این منظر ،توجه به فرهنگ در جریان جهانی شدن اهمیت پیدا میکند
زیرا مانع از بین رفتن ملتها میشود.
هـ) بهرهبرداری از مدرنیته غربی :ترکهای معاصر به پیروی از اندیشمندان خود مانند
«سعید نورسی» و «فتحاهلل گولن» بر ارتباط میان اسالم با عقل ،علم و مدرنیته تأکید دارند و
اندیشه مطلوب برخورد شرق و غرب را رد میکنند و معتقد به استفاده از عقل در مسائل مربوط
به اعتقادات اسالمی هستند .در این رویکرد ،غرب با شرق و اسالم ضدیتی ندارد؛ بلکه باید از
مزایای غرب استفاده و از معایب آن اجتناب کرد .این رویکرد در بعد فرهنگی هم تسری یافته
است و بهمعناي نفي ساير عناصر هويتي مانند اسالم و يا ناسيوناليسم تركي نيست .از منظر این
اندیشه ،بايد مدرنيته را بهعنوان يك متغير در كنار ساير متغيرها ديد.
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2ـ .5عرصههای فرهنگی در نظام سیاستگذاری ترکیه

رویکرد كثرتگرايان ه در حوزه فرهنگ ،سبب شده است عرصهها و موضوعات فرهنگی در ترکیه
را بتوان در بخشهاي سنتي ،مدرن ،بومي و جهاني تقسيمبندي کرد .بهگونهای که موضوعات
فرهنگي مورد توجه در سیاستگذاری فرهنگی در این کشور ،عرصههای آداب و رسوم و سبك
زندگي ،هنر،ادبيات،رقص ،موسيقي ،فيلم ،آثار باستاني و میراث تاريخي را در برمیگیرد .همچنین،
امور دینی در ترکیه از بخشها و عرصههای مهم و قابل توجه محسوب میشود.
3ـ .5نهادهای فرهنگیِ حاکمیتی در ترکیه

حاکمیت بهعنوان مفهومی عرفی در ترکیه در جریان است و بنابراین حکومت اسالمی بهمعنای
خاص کلمه مطرح نیست و مأمور به اجرای سیاست (شريعت) اسالمی هم نیست .امروزه حاكميت
در تركيه در راستاي هويت فرهنگي تركها در حركت است و اين هويت است كه بهشدت حاكميت
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و فرهنگ را در تركيه به هم پيوند ميزند .به بیان ديگر ،فرهنگ بهعنوان يكي از مؤلفههاي اساسي
قدرت نرم در تركيه بهشدت مورد توجه واقع شده و در سياستگذاري فرهنگي در نظر گرفته ميشود.
اعمال این نقش حاکمیتی در ترکیه ،با مداخله و نقشآفرینی پارلمان ترکیه ،چند دستگاه دولتی
و عمومی و نیز مراکز دولتی محلی صورت میپذیرد 1.مهمترین دستگاههای دولتی نقشآفرین در
حوزه فرهنگ ترکیه عبارتند از:
 .5-3-1وزارت فرهنگ و گردشگری

2

وزارت فرهنگ در ترکیه از سال  1971فعال شده و امور فرهنگ ،هنر و گردشگری این کشور
را مدیریت میکند .محور فعاليتهاي اين وزارتخانه معرفي فرهنگ و تمدن ترك و جذب توريست
در داخل و خارج كشور است که در اين ارتباط به فعاليتهايي همچون برگزاري هفته فيلم در
كشورهاي مختلف ،برپايي نمايشگاهها ،سمينارهاي علمي و تحقيقي و هنري ،چاپ و نشر بروشورها
و كتابهايي در زمينه معرفي كشور تركيه به ميزاني قابل مالحظه ميتوان اشاره كرد .وزارت
فرهنگ و گردشگری ترکیه ،در سالهای اخیر ،توجه ویژهای به توسعه گردشگری داشته است.
 .1گزارش آموزش و فرهنگ اروپا ،جمهوری ترکیه 16 ،نوامبر .2005

2. Ministry of Culture and Tourism
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 .5-3-2وزارت آموزش ملی:

این وزارتخانه وارث سازمانهایی است که در دوره امپراطوری عثمانی جهت تنظیم برنامههای
آموزشی فعالیت میکردند .این وزارتخانه موظف است احتیاجات آموزشی کشور مانند کتاب را
تامین نماید و با کشورهای خارجی روابط آموزشی-فرهنگی برقرار کند (دلبریپور.)1390 ،
 .5-3-3سازمان آموزش عالی:

این سازمان همانند شورای امنیت ملی(ویژه آموزش عالی) فعالیت میکند .سازمان آموزش عالی
موظف است کادر مدیریت دانشگاهها را تعیین کند ،تحقیقات دانشگاهی را کنترل کند و(...همان).
 .5-3-4ریاست امور مذهبی (دیانت)

1

در امپراتوری عثمانی ،شیخاالسالم و یا دفتر شیخاالسالم ،مسئول اداره امور مذهبی بود .این
دفتر در سال  1920به یک وزارتخانه با عنوان «وزارت اوقاف» تبدیل شد .اما این سازمان در سال
 1924برمبنای جدایی دین از سیاست منحل شده و یک نهاد باعنوان «ریاست امور مذهبی»
وابسته به دفتر نخستوزیر تشکیل شد .قانون تشکیالت این نهاد در سال  1927تصویب شده
و تاکنون چندبار و از جمله در سالهای  1961و  ،1982تغییراتی در آن بهوجود آمده است.
مأموریت این نهاد ،سازماندهی و ارائه خدمات دینی به مسلمانان در ترکیه است .مدیریت امور
مربوط به اعتقادات دینی ،اخالق و تبلیغات دینی برای مردم ترکیه در داخل و خارج کشور و نیز
مدیریت اماکن مذهبی از جمله اهداف این سازمان است.
 .5-3-5مؤسسه عالي فرهنگ ،زبان و تاريخ آتاتورك

2

این مؤسسه در سال  1983در آنکارا تأسیس شده است و در واقع از بهم پیوستن مرکز
فرهنگی آتاتورک ،مؤسسه زبان ترک ،مؤسسه تاریخ ترک و مرکز تحقیقات آتاتورک بهوجود آمد
كه در زمان آتاتورك تأسيس شده بودند .این مؤسسه بهعنوان یک مؤسسه رسمی دولتی هرساله
كنفرانسها و همايشهايي را بهمنظور حفاظت از فرهنگ تركيه برگزار ميكند.

)1. The Presidency of Religious Affairs (Turkish: DiyanetİşleriBaşkanlığı
2. Atatürk Higher Institute of Culture, Language and History
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 .5-3-6وزارت توسعه

1

وزارت توسعه در سال  2011جايگزين سازمان طرح و برنامه دولت 2شد .اين وزارتخانه طراحي
برنامه و راهنمايي فرايند توسعه تركيه را در سطح كالن انجام داده و بر انسجام سياستها و
استراتژيهاي توسعه كشور تمركز دارد .در واقع اين وزارتخانه رهبري توسعه در كشور تركيه را
برعهده دارد و بهتبع در حوزه فرهنگ نیز مداخله داشته و نقشآفرین است.
4ـ .5نقشها و نهادهای فرهنگی غیرحاکمیتی در ترکیه

نهادها و مؤسسات فرهنگی غیرحاکمیتی ترکیه را میتوان شامل دو گونه مؤسسات بررسی
کرد .نوع اول مؤسساتی هستند که با هدایت و نظارت دولت و با مجوز و نظارت آن و در قالب
ساختارهای غیردولتی فعالیت میکنند و دیگری ،مؤسسات فرهنگی که بهوسیله متنفذین ترک
ولی خارج از اراده مستقیم دولت شکل گرفته و با انگیزههای ملی و دینی به فعالیت فرهنگی در
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داخل و خارج ترکیه اشتغال دارند .برخی از نهادها و دستگاههای غیردولتی ترکیه عبارتند از:
 .5-4-1مؤسسه گولن

اگرچه مؤسسه گولن یک مجموعه غیروابسته به دولت ترکیه است؛ اما نمیتوان آن را یک نهاد
غیردولتی درون حاکمیت دانست .مؤسسه گولن ،یک شبکه فرهنگی گسترده است که بهوسیله یک
فعال فرهنگی و دینی ترک ،فتح اهلل گولن ،اداره میشود و نه کشور ترکیه .با این وجود مؤسسه
گولن با دارا بودن صدها مرکز آموزشی و فرهنگی در قالب مدارس ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی،
خوابگاه و  ...در کشورهای جهان که با انگیز ه گسترش فرهنگ ترک و آموزههای اسالمی فعالیت
میکند ،یک پدیده فرهنگی غیرحاکمیتی است که قابل مطالعه است .بسیاری معتقدند که جریان
گولن ،درحالیکه به تحقق سیاستهای فرهنگی ترکیه کمک فراوانی داشته و دارد؛ ولی در عین
حال بر نظام سیاستگذاری و حاکمان ترکیه نیز اثرگذار است.
پس از سالها فعالیت آموزشی و تبلیغی و اقتصادی ،فتح اهلل گولن به یکی از جریان های فکی
قوی ترکیه تبدیل شده است ،به طوری که به اعتقاد کارشناسان ،او طرفداران فراوانی در ساختار
1.) MINISTRY OF development
2 . the state planning organization
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حاکمیتی ترکیه دارد( .امینیمنش )1394 ،و موضع دولت ترکیه در جریان کودتای سال 2016
نسبت به گولن ،خود گویای این واقعیت است.
 .5-4-2بنياد فرهنگ تركيه

1

اين سازمان در سال  2000تأسيس شد و نهادي آموزشي ـ علمي است كه درصدد است با
اتكا به پژوهش ،چاپ و  ....به تقويت فرهنگ تركي بپردازد .اين بنياد ،سازماني مردمنهاد است كه
با تكيه به كمكهاي مردمي اداره ميشود و در بوستون ،واشنگتن و استانبول دفاتري براي اين
امر دارد .اين بنياد با تحقيق در مورد ميراث فرهنگي و هنري تركيه مانند هنر،ادبيات ،هنرهاي
سنتي ،سينما و تئاتر تالش دارد هم از فرهنگ ترکیه محافظت کند و هم دانش تركها و ساير
ملل در مورد ميراث فرهنگي تركيه را افزایش دهد.
 .5-4-3مؤسسه فرهنگي كوثر (شيعيان تركيه)

مؤسسه کوثر اولین مؤسسه رسمی شیعیان ترکیه است که از سال  1992فعالیت خود را
در زمینه علمی -فرهنگی آغاز کرده است .از جمله فعالیتهای عمده این مؤسسه چاپ کتاب
و مجله به زبان ترکی است که در این راستا میتوان به ترجمه آثار شهید مطهری( ،)امام
خمینی( )و تفسیر المیزان اشاره کرد .مؤسسه کوثر با مدیریت یک گروه  12نفره فعالیت
میکند و دفتر اصلی این مؤسسه در استانبول قرار دارد .این مؤسسه در شهرهای دیگر ترکیه
همچون آنتالیا ،ازمیر و آنکارا نیز دارای چندین دفتر نمایندگی است.
موسسه فرهنگی کوثر ،پس از سالها پیگیری و مذاکره با افراد مختلف ترک و خارج از ترکیه
در سال  2012موفق شد اولین کانال تلویزیونی خبری ( 14اون دورت) را تأسیس نماید .مأموریت
اصلی این کانال تلویزیونی نشر اخبار رورزانه از ترکیه و جهان به صورت صحیح و سریع تعریف
شده است (امینیمنش.)1394 ،
 .5-4-4مؤسسه بررسيهاي فرهنگ ترك

اين مؤسسه در سال  1961در آنكارا تاسيس شد .اين مركز بررسي ويژگيهاي نژادي ،فرهنگ
عامه ،لهجهها و همچنين وضعيت سياسي ،تاريخي ،اقتصادي ،ديني ،قومي وپراكندگي جغرافيايي
)1. Turkish cultural foundation (TCF
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تركها را در گذشته و حال در برنامه مطالعاتي خود قرار داده است .از جمله مجلههاي اين مؤسسه
ماهنامه فرهنگ ترك و نشريه بررسيهاي فرهنگ تركي است.
5ـ .5ارتباطات فرهنگی ترکیه در عرصه فراملی

مهمترین هدف ترکها در عرصه بینالملل ارتقای تصویر فرهنگی خود در خارج از این کشور و
جهانیسازی فرهنگ و شخصیتهای فرهنگی خود است .روابط بين فرهنگي تركها از سيستمي
يكپارچه برخوردار است و با برنامهريزي در حال گسترش است .به بیان ديگر در وراي روابط بين
فرهنگي با ساير حوزههاي فرهنگي و تمدني سياست جذب به فرهنگ تركي و تمدن اسالمي تركي
وجود دارد .از اينرو شاهديم كه خانههای فرهنگ ،مؤسسات آموزشی بینالمللی و ...مختلفی وجود
دارند که توسط ترکها در کشورهای مختلف بهمنظور ترویج فرهنگ ترکی تأسیس شدهاند .اساس
کار فرهنگی ترکیه در بعد بینالملل ،ایجاد ارتباط با حوزههایی است که از مشترکات زبانی ،فرهنگی
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و تاریخی با ترکیه برخوردارند مانند قفقاز .عالوه بر این ترکیه توانسته است در بخش توریسم و
گردشگری از کارنامه مقبولی برخوردار شود .ترکیه در بین  10کشور اول جهان در بخش گردشگری
قرار دارد و این امر نشان از کامیابی این کشور در معرفی آثار فرهنگی خود به سایر نقاط جهان دارد.
در مجموع میتوان گفت ،برمبنای مبانی سیاستگذاری فرهنگی ترکها که از سه عنصر
ملی ،دینی و غربی ساخته شده است ،در سیاستگذاری فرهنگی بینالمللی نیز این فاکتورها
مراعات میشود .به این معنا که در یک بخش بر ناسیونالیسم برمبنای زبان مشترک ترکی تکیه
میکنند ،و پس از آن در حوزههایی که این قابلیت وجود ندارد از مذهب مشترک بهعنوان عامل
برقرار ارتباطات فرهنگی بهره میبرند.
6ـ .5اهداف کالن فرهنگی ترکیه

امروزه ترکها برای خود رسالتی فراملی قائل هستند .مهمترین هدف ترکها جهانیسازی
فرهنگ خود است و بر این باورند که اساساً بهترین فرهنگ برای ساخت یک تمدن اسالمی،
فرهنگ ترکی است .در درون این چشمانداز فرهنگی کشور ترکیه ،جلوههایی از اسالمگرایی،
ترکگرایی ،شرقگرایی و غربگرایی دیده میشود .در این تفسیر ،در ظرف معرفتی «انسان
ترکیهای» سه عنصر هویتی یعنی مسلمان خاورمیانهای ،ترک اوراسیایی و شهروند اروپایی بودن

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

پیش
با یکدیگر پیوند منطقی و معناداری برقرار میکنند .بنابراین میتوان گفت سه هدف کالن ِ
روی نظام فرهنگی ترکیه قرار دارد:
1.1ایفای نقش رهبری در جامعه ملتهای ترک تبار،
2.2ارائه یک «مدل ترکیهای» بهعنوان راهحل مسائل فرهنگی به کشورهای منطقه و نهايتاً هم
تسري اين الگو به كل جهان اسالم،
3.3حفاظت و توسعه فرهنگ ملی.
7ـ .5اصول سیاستگذاری فرهنگی در ترکیه

در راستای اهداف پیش گفته ،اصول کلی سیاستگذاری فرهنگی در ترکیه که توسط بسیاری
از نهادهای اجرایی فرهنگی پیگیری میشود بهطور خالصه عبارتند از:
1.1پذیرش تحمل و تنوع فرهنگی و ايجاد همگرايي و تفاهم فرهنگي در حوزه داخلي؛
2.2گسترش تبادل فرهنگي در عرصه خارجي (شناخت ساير فرهنگهاي جهاني و ايجاد ارتباط
مؤثر و مثبت با اين فرهنگها)؛
3.3تأثيرگذاري فرهنگي بر حوزههايي كه به لحاظ فرهنگي و زباني از اشتراكات با تركيه برخوردارند
مانند منطقه آسياي ميانه.
8ـ .5ابزارهای سیاستی برای اجرای سیاستهای فرهنگی در ترکیه

در نظام سیاستگذاری ترکیه نیز ،بهجز ابزارها و شیوههای مرسوم در اجرای سیاستها مانند
مقرراتگذاری در حوزه فرهنگ ،مدیریت توزیع و تخصیص بودجه در حوزه فرهنگ و نیز پرداخت
تسهیالت در حوزه فرهنگ و چند شیوه مشخص نیز مورد تأکید است که عبارتند از:
1.1حمایت از مهاجرتهای فرهنگی و ترویجی،
 تأسيس مؤسسات متعددـ كه تقريباً به  1000مؤسسه فرهنگي و آموزشي ميرسدـ در خارجاز تركيه نشاندهنده نگاه خاص تركها به مقوله تبادل فرهنگي است.
2.2گسترش جذب توريست،
3.3تأسيس مؤسسات فرهنگي ،آموزشي و فعاليت هاي تبليغي.
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 .6توصیف مؤلفههای نظام سیاستگذاری کشور مصر

1

1ـ .6رویکرد به فرهنگ در نظام سیاستگذاری مصر

در اواسط دهه هفتاد ،مفهوم فرهنگ در مصر به اقتصاد و باطبع به تعدادی از صنایع فرهنگی
(مانند موزهها ،صنعت تئاتر و صنایع دستی از جمله منسوجات ،فرش ،سفال ،سرامیک و شیشه و
فلز صنایع دستی و غیره) ناظر بوده است .این نگاه را میتوان ناشی از رویکرد تمدنی به فرهنگ
دانست .چون این هنرها و صنایع نشاندهنده هویت ،تاریخ و مفاهیم فرهنگی مردم است .اکنون
تعریف ملی از فرهنگ در مصر را میتوان به هویت دینی مرتبط دانست .شواهد معرفِ بنیانهای
فکری ،معرفتی مصر حکایت از رویکرد تمدنی و قومگرایانه نظام سیاستگذاری مصر به امر فرهنگ
دارد .مؤلفههای کلیدی این رویکرد عبارتند از:
الف) اندیشه باستانی :در طول تاريخ ،مصر شاهد تمدنهاي مختلف از جمله مهد تمدن
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فراعنه ،شكلدهنده تمدن روم ـ يونان ،چراغ تمدن قبطي و مدافع تمدن اسالمي بود .تمدن
باستانی مصر همواره بهعنوان یکی از شاخصهها و نمادهای معرفی این کشور در عرصه جهانی
شناخته میشود.

2

دین سکوالر :اگرچه دولتمردان این کشور تظاهر به اسالم میکنند؛ اما مخالف همراهی
ب) ِ
دین با سیاست و حکومت هستند .دولت و حزب دموکرات ملی ،مخالف برقراری حکومت اسالمی
بر اساس شریعت در مصر است؛ در حالی که دیگر سازمانهای مذهبی برای اجرای برنامههای
خود از آزادی کامل برخوردار بودند؛ اما حزب دموکرات ملی ،با اعمال سخت به مبارزه با مسلمانان
میپردازد.
ج) تأکید بر عروبیت :اعراب ،امروزه بخش اعظم جمعيت مصر را تشكيل ميدهند .انگارههاي
قومي و فرهنگي اعراب مصر چندان تفاوتي با همتايانشان در ساير كشورهاي عربي ندارد .آنان
بيشتر ،مسلمان و سني مذهب هستند و نسبت به سنتهاي قومي عرب نيز تعصب زيادي دارند.
به همين سبب ،تدوينكنندگان قانون اساسي اين كشور در بيانيه آغازين اين قانون ،درباره اهميت
 . 1با توجه به تحوالت سالهای اخیر در مصر ،مطالب این بخش با نگاه به گذشته این کشور است و برآورد
دقیقی از وضعیت ثبات آینده آن نمیتوان داشت.
 . 2به نقل از http://www.sis.gov.eg/year2003/html/history.htm :
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وحدت قومي عرب نوشتهاند« :ما ملت عرب يقين داريم ،وحدت اعراب نداي تاريخ ،آينده و
سرنوشت اجتنابناپذيري است كه تنها ميتواند از طريق ملت عرب جامه عمل بپوشد و قادر به
رفع هرگونه تهديدي باشد».

1

با وجود محوریت عروبیت ،سوابق تاريخي نشان ميدهد كه مسلمانان با ديگر مذاهب و
بهخصوص قبطيها در كنار يكديگر زندگي آرامي داشته و به حقوق يكديگر احترام گذاشتهاند.
2ـ .6عرصههای فرهنگی در نظام سیاستگذاری مصر

فرهنگ در مصر ،گستره بهنسبت وسیعی را در بردارد .عرصههای فرهنگی مصر شامل این
محورهاست :آثار باستانی و تاریخی ،امور مذهبی ،ادبیات و فرهنگ عامه ،امور خانواده ،باورها و مسلکها،
مناسبتهای ملی مذهبی ،موسیقی ،تئاتر ،سینما ،صنایع دستی ،معماری ،آموزشو پرورش ،مطبوعات
و وسایل ارتباط جمعی ،اینترنت ،ماهوره ،کتاب و کتاب خوانی ،نمایشگاهها و موزهها.
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3ـ .6نهادهای فرهنگیِ حاکمیتی در مصر

نهادهای حاکمیتی دارای مأموریت فرهنگی در مصر نیز متنوع و متکثر است .معرفی اجمالی
وزارتخانههای حوزه فرهنگ بدین شرح است:
 .6-3-1وزارت فرهنگ

با توجه به تاریخچه مصر و ضرورت حفظ و معرفی قابلیتها و میراث معنوی این کشور،
وزارت فرهنگ مصر ،مأموریت «حفظ و ترویج فرهنگ مصر» را بر عهده دارد و سه حوزه اصلی
آن عبارتند از:
1.1شورای عالی فرهنگ،
2.2سازمان عمومی اماکن فرهنگی،
3.3دارالکتب.
تعیین چشمانداز کلی و تدوین برنامههای کاربردی ،توسعه پایگاههای فرهنگی در سراسر کشور،
تعامل با فرهنگهای جهان از طریق تبادل فعالیتهای فرهنگی و مشارکت فعال در رویدادهای
بینالمللی و ترویج کتاب و کتابخوانی از مهمترین وظایف این وزارتخانه است.
1. www.memory.loc.gov/grd/sc/egtoc/html
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 .6-3-2وزارت جهانگردی

مصر از نظر امكانات سياحتي و آثار تاريخي يكي از كشورهاي طراز اول دنيا است ازاینرو
توسعه صنعت گردشگری ،در راستای منافع ملی مورد توجه مسئوالن این کشور بوده است .در این
چهارچوب ،اهم وظایف وزارت گردشگری مصر عبارتنداز :تدوین و صدور قوانین الزم برای توسعه
گردشگری ،جذب سرمایهگذار به حوزه گردشگری و انجام تحقیقات و مطالعات در حوزه گردشگری.
 .6-3-3وزارت امور جوانان

با توجه به اهمیت و نقش جوانان در عرصههای مختلف اجتماعی ،کشور مصر ،اعتالء و گسترش
این نقش را از طریق وزارت امور جوانان دنبال میکند .ازاینرو وظایفی از قبیل قانونگذاری پیرامون
امور جوانان ،توسعه مراکز جوانان ،اجرای برنامهها و فعالیتها در مراکز جوانان ،آموزش و استخدام
جوانان ،راهاندازی کانونهای اشتغال و کار و همچنین ساماندهی پروژه کار فشرده برای جوانان در کنار
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مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و برنامههای آموزش و پرورش مدنی بر عهده وزارت امور جوانان مصر است.
 .6-3-4وزارت اوقاف

تعداد قابل توجهی از مساجد مصر ،مساجد دولتی هستند 1.دولت از طريق نهاد رسمي خود
يعني وزارت اوقاف ،بهدنبال هماهنگ كردن فعاليتهاي مذهبي و سياستهاي خود ،توسط اشخاصي
است كه بهعنوان امام جماعت در اين مساجد انتخاب میشوند .وزارت اوقاف و االزهر ،بررسي كتب
مذهبي ،نظارت بر مجامع ،سمينارهاي اسالمي ،كنترل نظام آموزشي و آموزشهاي مذهبي در
مدارس غيردولتي ،انجام پژوهشهاي اسالمي و قرآني ،ارائه آموزشهاي تبليغي مذهبي به افراد
مختلف ،انتشار كتاب و نشريات مذهبي ،بررسي فعاليتهاي مختلف فرهنگي و هنري و تطبيق با
ارزشهاي اسالمي ،برگزاري مسابقات بينالمللي قرائت قرآن و تحقيق در زمينه وضعيت زندگي
و مسائل مسلمانان را زير نظر دارند (رضادوست.)1385 ،
4ـ .6نقشها و نهادهای فرهنگی غیرحاکمیتی در مصر

به نظر میرسد ،تنوع و تعدد دستگاههای دولتی مصر در عرصه فرهنگ ،باور جدی به نقش
آفرینی بخش غیرحاکمیتی را کمرنگ کرده باشد .ازاینرو ،شاید بتوان گفت حتی مؤسسات و
 .1بیش از  170هزار مسجد در مصر وجود دارد که حدود  30هزار مسجد ،دولتی محسوب میشود.
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نهادهای غیرحاکمیتی نیز بهنوعی رنگ و بوی حاکمیتی بهخود گرفتهاند .برخی از این نهادها و
مؤسسات عبارتند از:
 .6-4-1دانشگاه االزهر

االزهر را میتوان مهمترین و مؤثرترین نها ِد خارج از ساختار دولتی مصر بهویژه در نقطه تماس میان
ش عالي در مصر است كه
دین و فرهنگ دانست .این دانشگاه از قديميترين و معروفترين مراكز آموز 
هدف آن در ابتداي تأسيس ،نشر و تبليغ شيعه اسماعيلي در زمان فاطميون بود؛ ولي هماكنون كار اصلي
اين دانشگاه در مصر نظارت بر دروس و آموزشهاي مذهبي است .دانشجويان علوم ديني از كشورهاي
اسالمي بهصورت بورسيه در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند .نقش ديگر اين دانشگاه ،حفظ اسالم
و نشر دعوت اسالمي است .ازجمله وظایف االزهر تربیت و آمادهسازی مبلغان و مروجان دینی برای
تبلیغات دینی است .مهمترین اهداف االزهر بهشرح زیر معرفی شده است( :فالحزاده)35 :1383 ،
1.1محافظت از شریعت اسالمی و اصول و فروع آن و حفظ زبان عربی و نشر آن،
2.2تربیت دانشمندانی برای آموزش علوم دینی،
3.3نظارت بر نشر قرآن کریم و نیز نظارت بر نشر و انتشارات کتب و منشورات برای عدم مخالفت
با تعالیم و آداب اسالمی.
 .6-4-2کتابخانه اسكندريه

كتابخانه اسكندريه یکی از مهمترين بناهاي فرهنگي مصر است .اين كتابخانه میخواهد كه
دروازه مصر بهسوي جهان و پنجره جهان بهسوي مصر باشد.
 .6-4-3مركز خالقيت اسكندريه

اين مكان يك كاخ سلطنتي است كه در دهه  1960به يك مركز خالقيت تبديل شده است.
بهتازگی اين مركز ارتقا يافته و به شكل جديدي تبدیل شده است كه شامل تئاتر ،نمايشگاههاي
هنري كوچك و بزرگ ،كتابخانه ،سالن فناوري اطالعات ( ،)ITسينما ،كتابخانه و سالن موسيقي
است .اين مكان در واقع مركزی براي پرورش و باال بردن سطح استعدادها و تحقيقات هنري،
حمايت و راهنمايي تواناييهاي مختلف هنري است.
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5ـ .6ارتباطات فرهنگی مصر در عرصه فراملی

موقعیت ممتاز جغرافیایی مصر همیشه عاملی برای تعامل فرهنگی با کشورهای دیگر بوده
است .مصر بهعنوان مقر اتحادیه عرب همواره بهدنبال ارتقای فعالیتهای فرهنگی مشترک عربی
بوده است؛ ازاینرو تهیه یک چشمانداز مشترک برای تقویت روابط فرهنگی با کشورهای جهان
عرب همواره مورد نظر دولتمردان مصر بوده است .در عرصه فرامنطقهای نیز مصر همواره از عامل
فرهنگ وارتباطات فرهنگی بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده کرده است.
6ـ .6اهداف کالن فرهنگی مصر

با توجه به اینکه در مصر توسعه فرهنگی بهمنزله یک عنصر در توسعه انسانی مورد نظر است،
بنابراین اهداف کالن زیر دنبال میشود:
1.1حفظ میراث فرهنگی و آزادسازی ظرفیت نوآوران در تمام زمینههای هنر ،ادبیات و علوم از
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طریق تولید دانش برای همه مردم،
2.2تصحیح تصورات نسبت به سکوالریسم.
7ـ .6اصول سیاستگذاری فرهنگی در مصر

پیشینه سیاستهای فرهنگی مصر گویای آن است که این سیاستها مبتنی بر نوعی
تمرکزگرایی و مداخله حداکثری دولتی بوده است .این الگو تحت تأثیر سیستم اقتصادی
سوسیالیستی دهه شصت میالدی بود .در اواسط دهه هفتاد ،نظام اقتصادی در مصر به سمت
آزادسازی بازار تغییرکرد ،بنابراین سطح یارانه عمومی به فرهنگ عامه ،تئاتر و سینما کاهش یافت.
براساس اصول نئولیبرالی که اولویت را به سرمایه و سود میداد ،بخش عمدهای از یارانهها به آثار
باستانی ،برای توسعه گردشگری اختصاص یافت .کاهش نقش دولت در ارائه خدمات فرهنگی،
به دخالت نهادهای جامعه مدنی در گسترش برخی از صنایع فرهنگی از قبیل هنر مردمی و
محصوالت صنایع دستی منجر شد .برخی از مؤسسات نیز عالقهمند به ایجاد یک فضای فرهنگی
در جامعه مصر از طریق اجرای کنسرت بهوسیله گروههای معروف مصری و بینالمللی ،سازماندهی
سمینارها و حمایت و یا برگزاری مسابقات برای نوآوری در بسیاری از زمینههای فرهنگی بودند.
دولت مصر اقدامات فرهنگی خود را با توسعه سیاست فرهنگی براساس سازماندهی و هدایت

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

فعالیتهای فرهنگی ،مطابق با ارزشهای اجتماعی مورد اجماع ملی ،برای رسیدن به ثبات ،صلح
و توسعه ،دنبال میکند .بنابراین اصول زیر را مورد نظر دارد:
1.1تأکید بر توسعه و مبارزه با فقر،
2.2ظرفیتسازی و تقویت روشهای همکاری در زمینه تولید دانش جدید و نوآوریهای تکنولوژیک،
3.3حمایت از گفتگوی بین فرهنگی بهمنظور یکپارچهسازی فرهنگی،
4.4پشتیبانی از جوانان و زنان

1

8ـ .6ابزارهای سیاستی برای اجرای سیاستهای فرهنگی در مصر

1.1اهم ابزارهای سیاستی برای اجراییسازی اصول و سیاستهای فرهنگی مصر عبارتند از:
2.2ایجاد و تأمین مالی زیرساختهای فرهنگی،
3.3تأمین سختافزارهای الزم برای عمل،
4.4تمهید و تدوین مقررات مناسب برای باال بردن خالقیت ادبی ،هنری و فرهنگی،
5.5تضمین آزادی و تأکید بر دموکراسی در زندگی فرهنگی در تمام سطوح.
 .7جمعبندی و نتیجهگیری

عرصه فرهنگی از جمله حوزههای خطیر و حساس در نظامهای مدیریتی و سیاستگذاری
کشورهای جهان محسوب میشود .اگرچه مطالعات در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ،اندکی متأخر از
سایر حوزههای اجتماعی مورد توجه نظامهای حاکمیتی بوده است؛ اما امروزه بیتوجهی یا کمتوجهی
به این حوزه به هیچوجه مقبول نیست .البته در این میان رویکردها و نگاههای متفاوتی به نحوه حضور
بخشهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در عرصه فرهنگی وجود دارد .در این تحقیق تالش شد الگوی
سیاستگذاری دو کشور اسالمی مصر و ترکیه در قالب یک چهارچوب مفهومی (از سه منظر و هشت
مؤلفه) مورد بررسی قرار گیرد و وجوه تمایز و تشابه این الگوها با یکدیگر شناخته شود.
مهمترین نتایج بهدست آمده از این مقاله براساس چهارچوب مفهومیِ ارائه شده بهشرح زیر است:

1. http://www.worldcp.org/egypt.php.
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 .7-1منظر اول :گستره و ارکان حاکمیت در عرصه فرهنگ
 .7-1-1رویکرد به فرهنگ در نظام سیاستگذاری فرهنگی

منابع و اسناد حوزه فرهنگی کشورهای مورد بررسی نشان میدهد ،دو کشور مصر و ترکیه ،تالش
کردهاند نوع نگاه خود به حوزه فرهنگیشان را براساس اصول و ارزشهای ملی و حاکمیتیشان
مشخص و معرفی کنند .این رویکرد را به نوعی باید «نظریه سیاستی پایه» برای نظام سیاستگذاری
فرهنگی کشورها نامید که رویکردی غیر از نظام اهداف فرهنگی کشورهاست .این رویکرد پایه،
موضوع سیاستگذاری فرهنگی کشورها را تعریف و تدقیق میکند .در یک جمعبندی کلی،
موضوع نظام سیاستگذاری مبتنی بر رویکردهای متفاوت به فرهنگ از جمله این موارد است:
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موضوع کالن نظام سیاستگذاری فرهنگی

ناشی از رویکرد

بهبود و ارتقای شیوه زندگی فردی و اجتماعی

فرهنگ بهمثابه الگوی تمدنی و زیستاجتماعی

توسعه آفرینشهای هنری

فرهنگ بهمثابه خالقیتهای زیباییشناختی

حفظ و ترویج میراث فرهنگی

فرهنگ بهمثابه میراث گذشتگان

گسترش تولید و مصرف کاالهای فرهنگی

فرهنگ بهمثابه کاالی مصرفی(اقتصادی)

بهبود و گسترش ارتباطات فردی و اجتماعی

فرهنگ بهمثابه (پیامد) اشتراک ظرفیتهای انسانی

زمینهسازی توسعه و پیشرفت

فرهنگ بهمثابه ایدئولوژی توسعه

نظام سیاستگذاری کشورهای مورد بررسی ،اغلب ترکیبی از رویکردها و موضوعات مذکور
را در کانون توجه قرار دادهاند.
پوشش نظام سیاستگذاری فرهنگی
ِ
 .7-1-2عرصههای تحت

با مطالعه اسناد و مدارک گردآوری شده ،موضوعاتی که در کانون توجه سیاستگذاری فرهنگی
کشورها قرار داشت به شرح جدول زیر استخراج گردید:

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

جدول( :)2عرصههای فرهنگی موردتوجه در سیاستگذاری ترکیه و مصر
ترکیه

مصر

صیانت و گسترش هنر و ادبیات

*

*

امور خانواده و سبک زندگی

*

*
*

توسعه صنایع فرهنگی
حفاظت و ترویج میراث فرهنگی

*

*

مدیریت امور دینی

*

*

کنترل و گسترش رسانه ها و مطبوعات

*

بهبود و گسترش آموزش و پرورش

*
*

گسترش ارتباطات میان فرهنگی

 .7-1-3نهادهای حاکمیتی سیاستگذاری فرهنگی

بخشی از تشکیالت دولتی کشورها ،به رسالت حاکمیت در حوزه فرهنگ اختصاص یافته
است .اگر وزارتخانهها را عالیترین مرجع سیاستگذاری و اجرا در حوزههای مختلف بدانیم ،در
کشورهای مصر و ترکیه چند وزارتخانه(یا نهادی همتراز) در باالترین سطح ،مداخله حاکمیتی به
حوزه فرهنگ دارند .عنوان و حوزه مأموریتی نهادهای مذکور به تناسب رویکرد کشورها به حوزه
فرهنگ متفاوت است .عالوه بر این ،مشخصاً یک نهاد به مسائل و فعالیتهای دینی میپردازد.
تصویر کلی نهادهای حاکمیتی کشورهای مورد بررسی در جدول زیر ارائه شده است:
جدول( :)3تصویر کلی نهادهای حاکمیتی ترکیه و مصر
کشور
ترکیه

مصر

وزارتخانه یا نهاد حاکمیتی اصلی
1.1وزارت فرهنگ و گردشگری
2.2ریاست امور مذهبی (سازمان دیانت)
1.1وزارت فرهنگ
2.2وزارت جهانگردی
3.3وزارت اوقاف
4.4وزارت امور جوانان

سایر سازمانها یا نهادها
3.3مؤسسه عالي فرهنگ ،زبان و تاريخ
آتاتورك
4.4وزارت توسعه
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 .7-2منظر دوم :نسبت حاکمیت با بخشهای غیرحاکمیتی
 .7-2-1نقشها و نهادهای فرهنگی غیرحاکمیتی

تقریباً هیچ دولت یا حاکمیتی در اصل این مطلب که نظام سیاستگذاری بدون حضور و
نقشآفرینی نهادهای غیرحاکمیتی ناقص و ناکارآمد است ،تردید ندارد .بحث اصلی در نحوه
ساماندهی و گسترش این نهادهاست .با توجه به بررسیهای انجام شده چند مطلب در این بخش
قابل ذکر است:
 .7-2-1-1حضور و نقشآفرینی بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ از حرف تا عمل

به نظر میرسد الگوی مشارکتخواهی و شکلدهی به نقشآفرینی بخش غیردولتی در حوزه
فرهنگ در حال متحول شدن است .آنچه غالباً مرسوم بوده و هنوز هم در خیلی از کشورها وجود
دارد ،حضور بخش غیردولتی ،صورت مستتری از نقشآفرینی دولتی است .اگرچه زمینههای
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تاریخی حضور مردمی در حوزه دین و فرهنگ در کشورهای اسالمی پیشینه قابل توجهی دارد؛
اما گویا در شرایط تقابل سنت و مدرنیته ،بخشی از این الگوها ،رنگ باخته و امروز حاکمیت در
کشورهای اسالمی اینگونه مشارکتهای غیردولتی در حوزه فرهنگ را به میزان حداقلی کاهش
داده است .البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی جریانهای غیردولتیِ خودجوش (و نه
برآمده از درون حاکمیت) در کشورهای اسالمی ،الگوهای قابل مطالعه و تکثیری را در معرض
دید قرار داده است که الگوی مؤسسه «گولن» از آن جمله است.
 .7-2-1-2ضرورتهای حضور بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ

ضرورتهای حضور و نقشآفرینی بخش غیردولتی در عرصه فرهنگ را میتوان از چند منظر
مورد توجه قرار داد :
1.1چنانچه فرهنگ بهمثابه امر اشتراک ظرفیتهای انسانی قلمداد شود ،این امر ،جز با حضور
مستقیم و فراگیر مردمی میسر نخواهد بود.
2.2گسیل ظرفیتهای مالی مردمی به حوزه فرهنگ (چه از حیث منابع خیریه و چه از حیث
سرمایهگذاری در صنایع فرهنگی) عالوه بر ترمیم خأل منابع مالی حوزه فرهنگ ،خود سبب انگیزش
مضاعف اشتراک ظرفیتهای مردمی است.

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

3.3دموکراسی در حوزه فرهنگ با هر دو برداشتی که از آن شده است:
الف) حضور آزادانه مردم در فعالیتهای فرهنگی و
ب) فراهم ساختن دسترسی فراگیر به فعالیتها و کاالهای فرهنگی ،بهجز از طریق حضور
فعاالنه بخش غیردولتی میسر نخواهد بود.
 .7-3منظر سوم :اصول و قواعد اعمال حاکمیت
 .7-3-1اهداف کالن در نظامهای سیاستگذاری

این تحقیق در بررسی اهداف کالن بهدنبال شناخت اهداف محتوایی و موضوعی عرصه فرهنگی
کشورها نبود؛ بلکه درصدد بود تا اهداف سیستمی نظام سیاستگذاری کشورها را شناسایی کند.
اگرچه تمایز این دو مقوله بسیار دشوار است .بهعبارت دیگر ،مراد از این مفهوم این بوده است که
بدانیم ،نظامهای سیاستگذاری مورد بررسی فعال در چه موقعیتی هستند .با این توصیف ،بیانیه
اهداف سیاستگذاری فرهنگی کشورها در جدول زیر مرور میشود:
جدول( :)4بیانیه اهداف کالن نظام سیاستگذاری فرهنگی
کشور

ترکیه

مصر

بیانیه اهداف کالن نظام سیاستگذاری فرهنگی

 ایفای نقش رهبری در جامعه ملتهای ترک تبار ارائه یک «مدل ترکیهای» بهعنوان راهحل مس��ائل فرهنگی به کشورهای منطقه و در نهايتتسري اين الگو به سراسر جهان اسالم
 حفاظت و توسعه فرهنگ ملیحف��ظ میراث فرهنگی و آزادس��ازی ظرفیت نوآوران در تم��ام زمینههای هنر ادبیات و علوم از
طریق تولید دانش برای همه مردم
تصحیح تصورات نسبت به سکوالریسم

در مجموع میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برمبنای اینکه فرهنگ امری اصلی دانسته شود
یا تبعی و ابزاری ،دو نوع انتظار از نظام سیاستگذاری فرهنگی وجود دارد:
1.1نظام سیاستگذاری بهگونهای عمل کند که ظرفیتهای فرهنگی جامعه متعالی شود.
2.2نظام سیاستگذاری بهگونهای عمل کند که فرهنگ در خدمت توسعه جامعه قرار گیرد.
بر این اساس احتماالً بتوان گفت ،این دو هدف ،دو سوی یک پیوستار را تشکیل میدهد در این
پیوستار ،نظام سیاستگذاری مصر معطوف به هدف دوم تعریف شد ه است و نظام سیاستگذاری
ترکیه در میانه پیوستار و ناظر به هر دو هدف طراحی شده است.
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 .7-3-2اصول حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی

اصول حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی کشورهای مورد بررسی تا حدود زیادی متأثر از دو
هدف پیشگفته است .اساساً این اصول به عنوان خطوط راهنمای کلی ،سیاستگذاران را در
تصمیمگیریهای فرهنگی یاری میرساند .بررسی اصول سیاستگذاری فرهنگی کشورهای مورد
بررسی حکایت از آن دارد که این اصول در محورهای ذیل ،راهنمای عمل سیاستگذاران است:
1.1شناخت مسائل فرهنگیِ پیشِرو ،مانند «حمایت از گفتگوی بین فرهنگی» یا «هنر برای ادغام
فرهنگی و همبستگی اجتماعی»،
2.2یافتن راهحل برونرفت از مسائل فرهنگی؛ مانند «پذیرش تحمل و تنوع فرهنگی و ايجاد
همگرايي و تفاهم فرهنگي» یا «پشتیبانی از جوانان و زنان»،
3.3تعیین چهارچوب و ابزارهای اجرای سیاستها مانند «حمایتگری دولتی در عرصه فرهنگی»
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یا « تمرکززدایی فرهنگی».
 .7-3-3ابزارهای اجرای سیاستهای فرهنگی

اهم ابزارهای سیاستی مورد استفاده در نظامهای سیاستگذاری فرهنگی کشورها را میتوان
اینگونه طبقهبندی کرد:
1.1ابزارهای مالی؛ مانند تنظیم مقررات بودجهای ،اعطای تسهیالت و اعتبارات مالی،
2.2ابزارهای ساختاری و تشکیالتی؛ مانند ایجاد ،ادغام و تفکیک مؤسسات فرهنگی،
3.3ابزارهای حقوقی و قانونی؛ مانند معافیتها و تشویقهای مالیاتی ،وضع مقررات مربوط به
حقوق معنوی و ...
و  .4ابزارهای رسانهای مانند :اطالعرسانی و جریانسازیهای فرهنگی.
 .7-4ارتباطات فرهنگی فراملی

تحوالت ارتباطاتی و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی از یکسو و بهتبع آن ظهور ادبیات
جهانیشدن ،عواملی هستند که سبب شدهاند تقریباً نظامهای سیاستگذاری کشورها ،موضوع
ارتباطات میان فرهنگی را مورد توجه جدی قرار دهند .اهم نکات قابل ذکر در این محور عبارتنداز:

بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی

 .7-4-1اهداف کالن در ارتباطات فرهنگی فراملی

اهداف ،سیاستها و فعالیتهای ناظر به این موضوع را تقریباً در دو محور کلی میتوان توصیف کرد:
1.1استفاده از زمینههای فرهنگی برای دستیابی به مقاصد سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در عرصه
بینالملل.
2.2استفاده از زمینههای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی برای گسترش ارزشها و نمادهای فرهنگی
در عرصه بینالملل.
 .7-4-2زمینههای ورود و ساماندهی ارتباطات فرهنگی

همچنین باید اشاره کرد ،کشورها به این منظور ،از زمینههای زیر بهره میبرند:
1.1مشترکات زبانی،
2.2مشترکات مذهبی،
3.3مشترکات قومی.
 .7-4-3تحول گفتمانی بهمنظور محافظت از فرهنگ خود و مقابله با هجمههای فرهنگی

بهرغم چهره صلحجویانه موضوع ارتباطات فرهنگی در عرصه بینالملل ،به مرور این ادبیات اغلب
کشورها را نگران کرد .شاید بتوان گفت ،در این تقابل ،آمریکا و فرهنگ آمریکایی در قامت مهاجم
ظاهر شدند و در مقابل کشورهای اروپایی با محوریت فرانسه راهبرد تدافعی بهخود گرفتند .در
ادامه این جریان هم بهتبع کشورهای آسیایی و جهان سوم به قربانیان اصلی این مواجهه شناخته
شدند .در مجموع این روند در قالب سه گفتمان مطرح قابل توصیف است:
1.1گفتمان جهانی شدن فرهنگ مشابه جهانی شدن اقتصاد،
2.2گفتمان تمایز فرهنگی،
3.3گفتمان تنوع فرهنگی
 .7-4-4اقتصاد مبتنی بر کاالها و صنایع فرهنگی در گستره بینالمللی (فرصت یا تهدید)

امروز ،بازار کاالها و صنایع فرهنگی ،صنایعی همچون توریسم ،فیلمسازی ،موسیقی ،رسانه،
اسباببازی و بازیهای رایانه در حکم تیغ دولبه هستند و این مسئلهای بسیار مهم در نظام
سیاستگذاری فرهنگی کشورها است.

33

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره ششم /بهار و تابستان1395

منابع
1.1ارسطا ،محمدجواد( ،)1390نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران ،قم :بوستان کتاب.
2.2اشتریان ،کیومرث( ،)1391مقدمهای بر روش سیاستگذاری فرهنگی ،تهران :انجمن جامعه شناسان.
3.3امینیمنش ،محمدجواد( ،)1394جمهوری ترکیه ،تهران :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.
4.4تقیپور،سحر( ،)۱۳۹۳نشست چالشهاى گفتمان سكوالريسم در تركيه ،پژوهشکده مطالعات استراتژیک
خاورمیانه.
5.5دلبریپور ،اصغر( ،)1390جریانهای فکری فرهنگی ترکیه تحوالت روندها و موقعیت،تهران :مرکز مطالعات
فرهنگی بینالمللی.
6.6رضادوست ،کریم ( ،)1385مردمساالری در مصر؛ چالشها ،موانع و محدودیتها ،دانش سیاسی ،شماره
چهارم ،ص .139-119

34

7.7صباغپور ،علیاصغر( ، )1385توسعه فرهنگی و ساختار فرهنگی ایران ،راهبرد ،شماره  42ص .41-65
8.8فالحزاده،محمدهادي( ،)1383آشنايي با كشورهاي اسالمي،جمهوري عربي مصر ،تهران :مؤسسه فرهنگي
مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر.
9.9گزارش آموزش و فرهنگ اروپا( ،)2005جمهوری ترکیه.
1010نوروزی ،رسول( ،)1392فرازو فرود جریانهای اسالمی در ترکیه معاصر ،پژوهشهای منطقهای ،شماره2
ص .16

1111ویلیامز ،مارک( ،)1379بازاندیشی در مفهوم حاکمیت ،ترجمه اسماعیل مردانی گیوی ،اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،شماره  155و  ،156ص .132-141
12. www.sis.gov.eg/year2003/html/history.htm.
13. www.memory.loc.gov/grd/sc/egtoc/html
14. www.ankara.icro.ir

پینوشت :اگرچه ضعف پیشینه تحقیق و نیز فقر منابع علمی معتبر به زبان فارسی ،کار را قدری مشکل
و زمانبر کرد ،اما به فضل خدا و همکاری گروهی از محققان مقاله آماده شد .الزم است از زحمات
وتالشهای محققان گرامی آقایان دکتر رسول نوروزی و حمزه نجاتی آرانی تشکر و قدردانی شود.

