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چکیده

«فرهنگ عمومی ،هویت فرهنگی ،س یاس ذگر ی فرهنگی» به تعریف و بر س ی س یاس ذگر ی فرهنگی
س،،
کش و هایی وو ممریاا ،فر سه ه ،کش و هایی که بال مهذعمر بو و یا کنو تتت سذعما لیی بر
می پر ز و سیز بازیهای لمیپک ،ین وی ،جهاسی که مر س فذذاییه م بیا هویت میی کشو میزبا ست و به
ست .سویهن ،ز ویار مقایهه ی سذفا
سوعی مشمول سیاسذگر ی فرهنگی میشو مو مطالعه بر
کر س ت زیر تززیه و تتییلهای مقایه ه ی با به توض ی ییف وسیعی ز سالکهای سیاسذگر ی فرهنگی
میباش ،و منعاس کنن ،ی،ئولوژی سیاسی و سنتهای ی ست.
واژگان کلیدی :سیاسذگر ی فرهنگی ،هویت فرهنگی ،فرهنگ عمومی ،سذعما .
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مقدمه
کذاب «فرهنگ عمومی ،هویت فرهنگی،سیاسذگر ی فرهنگی( ی،گاههای مقایهه ی)» توسط
سال  7102منذشر
کوین مالااهی سگاشذه ش ،ست و توسط سذشا ت پالگریو مک می
ش ،ست .ین کذاب ز و بخش تشایل ش ،ست .بخش ول تتت عنو «سیاست و یمایت»
که شامل سه فصل زیر میباش:،
 فصل ول :فرهنگ ست سامرئی؛ سیهذ ممریاایی یمایت فرهنگی
 فصل وم :ص،و تم ،؛ یپیماسی فرهنگی فر سهه
 فصل سوم :یمایت ز وی ،های بز گ بر ی جهاسی سازی هویت؛ مر س فذذاییه
لمپیک به عنو سیاسذگر ی فرهنگی.
و بخش وم تتت عنو « ی،ئولوژی و هویت» که شامل سه فصل زیر میباش:،
 فصل وها م :سذعما ؛ سیاسذگر ی فرهنگی پها سذعما ی که شامل کشو هایی
وو  :مازیک :تز،ی ،سظر فرهنگی ،کاسا ؛ بازگویی فرهنگی ،مفریقای جنوبی؛
بازسازی فرهنگی و وکر ین؛ ییای فرهنگی
 فصل پنز  :سذعما لیی؛ منایق فرهنگی و سیاست مییگر یی که شامل منایقی
ماسن :،کالک :ز بقا تا جهاسی ش ، ،کاتالوسیا؛ مقاومت فرهنگی ،پرتو یاو؛ سالت
فرهنگ و سااتین :،بازم یی فرهنگ
 فصل شش  :مکا یاسا و فضای فرهنگی کزو ؛ سطالاق ،سازش و صالت

سیاستگذاری فرهنگی
شای ،به لیل ماهیت غیرو بعی جز ی فرهنگ ست که سیاسذگر ی فرهنگی عمومی فاب،
ه ،ف شفاف ،بطعی و مو تو فق میباش .،ین ه ،ف با توجه به ماهیت سیهذ سیاسی و
زشهای ی،ئولوژیای که مسها به تصویر میکشن ،بطو بابل م یظه ی مذفاوت ست .ین
مذغیرها بر وگوسگی تعریف و ک فرهنگ ثر میگر س .،سیاسذگر ی عمومی یک میت بازتاب
و
شال
تزربههای تا یخی و سیهذ های زشی میباش ،که توسعه جذماعی م
منعاس میکن .،بر ی ک
سیاسذگر ی فرهنگی بیشذر تزربههای تا یخی -جذماعی
ک کر زیر ولذها با
سیاسذهای فرهنگی یک کشو  ،بذ ،بای ،فرهنگ سیاسی م کشو
توجه به فرهنگ سیاسیشا مفهوم سازی و جر ی سیاسذهای فرهنگی ،مذفاوت عمل میکنن.،
فرهنگ سیاسی عالا ت ست ز سگرشهای عمومی مو سیهذ سیاسی و سگرشهای لاص
ین سیهذ  .سیاسذگر ی فرهنگی سه تنها به عنو مهائل ی بیاه به
مو سقش لو
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عنو بازتاب مسچه که «جها بینی» سامی ،میشو سیز بای ،ک شو  .جها بینی ،شخصیت
بازگو میکن .،سیاسذگر ی فرهنگی ،جها
جامعه و وگوسگی تعریف شهروس ،ز لو
ئه میکن .،سیاسذگر ی فرهنگی ،ه،فی
کووای ز جها بینی بز گذر سیاسی و جذماعی
صل سیاسذگر ی
مسا و غیب جر ب بر ی یم ت ی،ئولوژیای و بو جه ی میباش.،
فرهنگی مو یزا یوز های عمومی میباش ،که منتصر ً و بهذه به سگیز های سو مو و
زشهای تزا ی سیهت .سیاسذگر ی فرهنگی به عنو مزموع فعّالیذهای ولت با یذر م به
هنرها (شامل صنایع فرهنگی سو مو )  ،سهاسیت و میر ث فرهنگی سظر گرفذه میشو  .میر ث
فرهنگی ،عنصر تعیین کنن ،ی فرهنگ سیاسی میی میباش ،که « کی ز لویشذن» بر ی
شهروس ،مشخص کر و شامل سذر تژیها و فعّالیتهای ولت ست که تولی ،،سذشا ،
باز یابی و مصرف هنرها فز یش و ترویج می ه.،
ما ک شوسذر 0میگوی:،
 .0بر ل ف تصو عموم منطقه من موسهات بهیا ی
میباشن.،

وس ،سیاسذگر ی فرهنگی لیل

 .7ینطو سیهت که میا تمامی ین موسهات و فعّالیتهایشا یول تشایل مفهوم کیی ،جماعی
وجو شذه باش.،
 .3کثر سیاسذگر یهای فرهنگی سذیزه ب ،مات و تصمیمات گرفذه ش ،ب،و بیا بص /،سیت
سیاسذگر ی میباش.،
 .4کثر سیاسذگر یهای فرهنگی تنها سذیزه یمایت مالی مهذقی سیهت بیاه سذیزه م ،ل ت
ی گوساگو سیز میباش.،
سیاسذگر ی فرهنگی شامل مزموعه ی ز فر و سازما های بز گ و ساهمگوسی ست که
لیق ،تولی ،،ئه ،توزیع ،سگه ،ی و مموزش مو میر ث زیالاییشناسی و فعّالیتها،
متصوالت و مصنوعات تفریتی لیل میباشن.،

شال -0م،ل سیاسذگر ی فرهنگی مذعا ل.
1- Mark Schuster
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ه،ف صیی موکر تیز کر فرهنگ ،وشن س،یشی زیالایی شناسی ،باال بر عزت سفس و
توسعه مموزشی شهروس ،میباش .،موکر تیز کر فرهنگ ،منعاس کنن ،یس تو فق یول
زشها و گنزینههای گرشذه میی میباش ،که بخشهای کیی،ی بافت جذماعی و یافظه تا یخی
کشو بشما می وس .،موکر تیز کر فرهنگ ،ویار ی ز باال به پایین ست و ه،ف م ؛
که
فزو مخایالا بیشذر بر ی زش سها به فرهنگ برتر میباش ،زیر ین عذقا وجو
برلی بیاسات زیالایی شناسی ،ذ تاً برتر ههذن .،ولت موکر تیک سمیتو س ،تنها مشوق ترجیتات
زیالایی شناسی بییت ممذاز باش .،سیاسذگر ی فرهنگی موکر تیک بای ،ه ،فش یو ی بیا
کن ،که سشا هن ،ع یق عمومی موجو فرهنگ عمومی باش .،موکر سی فرهنگی ،شناسایی
ظرفیت هنرها و فرهنگ بر ی ییف گوساگوسی ز فعّالیذها ست؛ بخصوص مسهایی که به یذی
جز سییقههای مشذرک عام سمیباشن .،ه،ف؛ یمایت ز فرهنگهای غیر تزا ی و فعّالیذهای مماتو
میباش ،که شامل مو متیی ،فهذیو لها و مااسهای میر ث فرهنگی و سیز سها های عیمی و
مموزشی ،باغ ویشها ،باغ گیا شناسی ،مکو یوم ،ص،لاسهها و موز های تا یخ یالیعی ههذن،
ویار ی مر میتر تعریف و ئه فرصذهای
.موضوع موکر سی فرهنگی ،فر ه مو
فرهنگی بو و وس ،سیاسذگر ی م ؛ ز باال به پایین به سیاسذگر ی پایین به باال تغییر پی،
میکن ،و ولت مهئول یزا فرصت بر ی فعّالیت فرهنگی شهروس ،میباش .،موکر سی
م هر سوع
فرهنگی یامی تاثرگر یی فرهنگی ست .فرهنگ عمومی بهذری ست که
سیاسذگر ی فرهنگی بر میگیر  .تا یخ ،باو ها و زشهای فرهنگ سیاسی عمومی ست که
سمو های ممان هر فرهنگ عمومی شال می ه .،جز ی فرهنگ عمومی عالا تن ،ز :فرهنگ
سخالگا و فرهنگ تو  .بنابر سظر موبعیت سخالگا  ،سیاسذگر ی فرهنگی بای ،بر وی کیفیت
زیالا یی شناسی به عنو معیا ی جهت کماهای مالی عمومی تاکی ،کن .،ین ی،گا معموال ز
یرف سازماسهای فرهنگی بز گ ،هنرمن ،ل ق یوز تعریف ش ،هنرهای زیالا ،منذق،
فرهنگی و مخایالا تتصیل کر ی ینگوسه ز شاال هنر مو یمایت بر میگیر  .مقابل
یرف ،موبعیت تو  ،بر مفهوم شایهذگی هنری کمذر سنذی و بیشذر کثرتگر تاکی ،میکن ،و
مگاهاسه جهذزوی لیق سیاسذگر ی تنوع فرهنگی میباشن .،سخالهگر یی به موکر تیز ش،
فرهنگ و تو گر یی به موکر سی فرهنگی منزر میشو  .ویار یگری سیز فرهنگ عمومی
که و بع ویار ی ترکیالی ست و ز سظر زیالایی شناسی
به سام « ویار تهاهل» وجو
سذرس میباش .،سیاست فرهنگ عمومی تهاهل عین وفا ی به
جامع و بطو گهذر
باالترین سذاس ،های تعالی و بیاسات زیالاییشناسی ،بیشذرین سذرسی ممان بر ی مر م ز
مااسهای جغر فیایی ،الیههای بذصا ی -جذماعی و سو بق مموزشی مخذیف سیز فر ه میکن.،
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بخش اول :سیاست و حمایت
فرهنگ دست نامرئی :سیستم آمریکایی حمایت فرهنگی
ساس

ک یمایت عمومی ز هنرها

ممریاا ،فق ،هرگوسه سابقه م ،لیه مهذقی میی

میباش .،فق ،یمایت عمومی ل بر بی فرهنگ بو مر م ممریاا سیهت بیاه صولی وو
تشایل
ولت مت،و  ،بذصا ست سامرئی و فر گر یی جزم س،یش ،وها ووب توجیهی م
می ه .،پایه ویار ممریاایی به فرهنگ ،جذناب ز هرگوسه م ،لیه جمعی ولت میباش .،هیچ
وز ت فرهنگی ممریاا وجو س . ،پا تماسی سط کابینه مهئول سیاسذگر ی فرهنگی
ییف وسیعی ز فعّالیذهای هنری ست .سیاست ولت ممریاا ز یریق فرمین ،معافیت
و
مالیاتی ،عطای یا سه غیرمهذقی به سازماسهای هنری به همر کماهای لیرلو هاسه عمل میکن.،
بنابر ین ولت ممریاا با به ترویج هر سوع بیا فرهنگی ب،و یزا فرهنگ میی سمی بو
و سازما فرهنگی ممریاا معموال سها ی لصوصی و غیر سذفاعی میباش ،که به سام )500(c) (3
سظامسامه مالیاتی سامگر ی ش ،ست و ز یریق مم ،کهب ش ، ،کماهای سها وسذاسه
فر ی و یمایت مالی شرکذها و کماهای مت،و ولت مو یمایت بر میگیر  .مسچه که
ممریاا «تزا ت سرگرمی»
بهیا ی ز کشو ها به سام "صنایع فرهنگی" ز م یمایت میشو
سامی ،میشو  .زشهای زیالایی شناسی به صو ت ولویذهای فر ی و فعّالیذهای فرهنگی؛ ساساً
به عنو سذخابهای سرگرمی ممریاا ی ،میشوس .،ممریاا ممان ست سیاسذگر ی فرهنگی
که شر یط م بخش فرهنگی با میساز تتت
میی س ،شذه باش ،ما سیاست مالیاتی میی
کماهای لیرلو هاسه لصوصی و غیر سذفاعی سها ی بر گیر  .م،ل سیاسذگر ی فرهنگی
ممریاا « ست سامرئی» میباش ،که با مشخصههای فرهنگ سیاسی ممریاا که هما ولت مت،و ،
مت،و یت مهئولیذهای عمومی و لصوصی سازی ست سازگا ست « .ست سامرئی»
سشا هن ،فق ،سذو لعمل سیاسذی لاص و تخصیص ولویذهای فرهنگی توسط باز
مز ( گر سه بطو عا السه) میباش .،ین باز مز ست که سیهذ ممریاایی یمایت فرهنگی
به بهذرین شال مشخص میکن .،فرهنگ عمومی ممریاا به لیل مقاومت تع ،زیا ی ز
بر بر مفهوم « ولت بز گ» بطو عام و « ولت فرهنگی» بطو لاص ون ،مو
ممریااییا
سذقالال بر سمیگیر  .هویت ممریاایی همچو موز ییای ست که م هر فرهنگ بخایر
منتصر به فر بو سش سذو میشو و کنا یا،یگر فرهنگ میی تشایل می هن .،م،ل
« ست سامرئی» ،کماهای مالی عمومی مشمول معافیذهای سظامسامه مالیاتی جهت سزام فعّالیذهای
غیر سذفاعی میباشن .،یقیقت بهیا ی ز سها های فرهنگی عمومی ممریاا سازماسهای
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غیر سذفاعی بو و ی،ئولوژی ست سامرئی بر وگوسگی مفهوم سازی سیاسذگر ی عمومی
ممریاا یاک ست .ولت میی ممریاا ز ی ،یزا فرهنگ عمومی مذت ،که ولت م به
عنو یامی صیی هنرها میباش ،جذناب کر ست .فرهنگ سیاسی ممریاا به م ،لیه عمومی
سیاسذهای جذماعی به ی ،تر ی ،میسگر و بطو کیی م ،ل ت باز  ،بخش لصوصی و
غیر سذفاعی ترجی می ه .،سیاسذگر ی عمومی ممریاا بطو کیی مهئولیت عمومی
مت،و میساز  .ولت ممریاا با سذفا ز ویار «لههفر» و با عطای مشوقهای مالیاتی به
فر بر ی سزام فعّالیذهای فرهنگی ،فرهنگ بطو غیر مهذقی مو یمایت بر می ه.،
بیشک سقش بخش غیر سذفاعی ،کشو ممریاا ز یگر میتها مذمایز سالذه ست .ولت
ممریاا با سذفا ز سگیز های مالیاتی ،ب ،ت سیاسذگر ی بیشذری به سها های لصوصی
سالال میکنن ،و زمینههای
عطا میکن ،که ین سها های لیرلو هاسه؛ ه ،ف گوساگوسی
مرهب ،س مت ،مموزش ،فا جذماعی و فرهنگ فعّالیت س .،بطو کیی مشخصههای
برسامههای فرهنگی ولت ممریاا عالا تن ،ز :برسامهها بخش بخش بو  ،توسط موسهات ی
گوساگوسی یزا ش ،س ،،تتت سظا ت کمیذههای مخذیف کنگر میباش ،،پشذیالا و پاسخگوی
ع یق گوساگو بو و سماین ،ی،گاههای سیاسی بخشهای مخذیف یوز فرهنگی میباش .،ین
گههذگی سها ی ،منعاس کنن ،ماهیت پر کن ،فعّالیذهای هنری ممریاا و ترس ز ثر ت
بو وکر سی فرهنگی یاپا وه بر سذق ل بیا هنری میباش .،و بع ولت سهام ،کووای
تزا ت فرهنگی میباش.،

صدور تمدن :دیپلماسی فرهنگی فرانسه
گرشذه میتها بر ی یرح سیاستها و فز یش ب ،تشا ز بز ی وو جنگ ،یپیماسی
و بذصا سذفا می کر س ،ما فرهنگ سیز م،تها ست که به عنو بع ،وها م سیاست بین لمیل
مو سذفا بر میگیر  .فرهنگ ،شیو زس،گی کر میباش ،و ه،ف ز به کا گیری م
گهذرش سفوذ جذماعی ست تا ب ،ت سیاسی .بز تاثیرگر ی شامل مامو یت مموزشی ،بو س
تتصییی ،سمایشگا هنری و برگز ی کنهرت توسط گروههای موسیقی میباش ،و باز زماسی
م بین ،م،ت ست سه کوتا م،ت .ین بالیل فعّالیذها بالب مفهوم کییتری که شامل (عی و
تانولوژی) سیز میشو توسط جوزف سای «ب ،ت سرم» سامی ،ش ،ست .ب ،ت سرم بنا بر تعریف
جوزف سای عالا ت ست ز جایگزینی ترغیب به جای عمال فشا  .زماسی که سرمهای فرهنگی
یک میت جر ب و مزاب کنن ،به سظر برسن،؛ بقیه میذها سیز تمایل به تعقیب م ب،و سذفا
ز ب ،ت سخت میکنن .،ب ،ت سرم سه تنها مامل سه بز صیی ذکر ش ،میباش ،بیاه
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تاثیرگر ی م بر سیاست لا جی میذها سیز بیشذر ست .ب ،ت سرم همر با ل بیت فرهنگی،
س .،به لیل تعه،
بز ب ،تمن،ی بر ی تأیی ،یضو فر سهه جامعه بین لمییی تشایل
لل و لا ج ز کشو  ،همو
بین ،م،ت ولت فر سهه به ترویج و توسعه سها های فرهنگی
بع ،فرهنگی یپیماسی عمومی م،سظر بو ست و م،تها ز ب ،ت سرم ،ین منالع عظی ؛ بر ی
به وهر بین لمییی و شهرت فرهنگی ش سذفا کر ست .گر بخو هی به جای
شال
ب ،ت سرم ز و ژ یگری سذفا کنی میتو ز و ژ تزا ی «برس،سازی» سذفا کر که به
معنای یفظ تصویر میی مذمایزی ست که پای ،و بابل شناسایی ست و زش تقیی . ،ک
زش برس،سازی میی به کشو ها کمک میکن ،تا منایقی که تصویر جهاسی ،مسها تتت
تأثیر بر می ه ،سرمایهگر ی کنن .،یپیماسی فرهنگی زمر سیاست لا جی فر سهه به
م،ت بیش ز  011سال بو ست .یپیماسی فرهنگی فر سهه بر ی ترویج زبا فر سهه و پرسذیژ
بین لمییی ین کشو به کا گرفذه میشو  .تمایز ساسی میا یپیماسی سنذی و یپیماسی
فرهنگی عالا ت ست ز یناه :یپیماسی سنذی مذوجه تعام ت میا بازیگر میی سظام
بین لمییی ست یالیاه یپیماسی فرهنگی ص ،تاثیرگر ی بر مر ما لا جی ز یریق
سازماسهای غیر سمی پژوهشگر  ،هنرمن ، ،وشنفار و وزسامهسگا میباش .،ه،ف
یپیماسی فرهنگی با توجه به جهتگیری سیاسذهای بین لمییی میا بازیگر عم ،سها ی
مذفاوت میباش .،ین ه ،ف شامل ترویج تم ،سازی منایق ی منافع سذر تژیک ،یفظ
سفوذ بر وی مهذعمر های بالیی و یفظ بطه با مهاجر سشا و یا بز گ ،شت فرهنگ میی و
عذالا هنری ست .یپیماسی فرهنگی فر سهه یشه مموزش زبا شذه ست .هماسطو که
یمو م و بیا کر ست« :فرهنگ فر سهه ،زبا ست و ین زبا و ی تفاوتهای سیاسی،
بذصا ی و جذماعی می باش .،جهت ساسی یپیماسی فرهنگی فر سهه عالا ت ست ز :ترویج
زبا و تم ،فر سهوی» .سگر سیهای زیالایی شناسی ،زبا شناسی و سالک شناسی ،موضوعات
یرین سیاسی بو س ،که تعه ،بوی فر سهه به یپیماسی فرهنگی یزا کر س .،یالیاه
ب ،ت سظامی ،سیاسی و بین لمییی فر سهه کاهش یافذه ست ،فرهنگ به عنو عنصر کیی،ی
برس،سازی مطیوب فر سهه سظام جهاسی ،همچنا بابی ماس ،ست که ین مر میتو س ،برس،
میی فر سهه عذالا  /تقا ه .،ماهیت سیاسذگر ی فرهنگی فر سهه ز مسزایی که جزئی ز
هویت میی ین کشو میباش ،،و بیمرو فرهنگ سیاسی سیز ش ،ست سذیزه ولت ز
که یمایت ز بیا های مخذیف فرهنگی به
سو ع هنرها پشذیالاسی کر و ین عذقا وجو
هر شایی که باشن ،وظیفه ی وینپرسذاسه و بخشی ز تعه ،سیاسی میباش .،بر ی بهیا ی ز
میتها ،فرهنگ بیا هویت میی ست و به عنو مهئولیت عمومی بای ،ترویج و یمایت شو .
فرهنگ عمومی ممریاا ،شمن برتری زیالایی شناسی و سنذهای فرهنگی فر سهه شنالذه ش،
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ست .ع میه یوسهاو (کنو سهیو یفظ و ترویج تنوع بیا های فرهنگی) سال  7112به سالال
زش بائل ش ،به ت ش میذها (بخصوص فر سهه و کاسا ) جهت عمال مت،و یت بر وی
یضو فر گیر فرهنگ عامه ممریاا ز یریق ب ،مات یمایذی لیی بو و بطو لاص ع م
کر که یمایت ز صنایع فرهنگی مشمول سقض تزا ت مز سمیباش .،ین ع میه ،لو ها
یزا ماسع بر ی تولی ،ت فرهنگی ممریاا سالو بیاه یق کشو ها بر ی ترویج مثا فرهنگیشا
 .بر ی ممریاا ین ته،ی،ی عییه سه صا ت متصوالت سرگرمی ش
مو تأیی ،بر
زش سها به فرهنگهای منتصر به فر میی
باز متهوب میش .،ع میه یوسهاو پیروزی
متهوب میش ،و همچنین مخالف ین عای ممریاا بو که یذی ب ،مات یمایذی بر ی تشویق
فرهنگ متیی سقض صول تزا ت میباش.،
حمایت از رویدادهای بزرگ برای جهانی ساازی هییت :مراسم افتتاحیه اممپی به
عنیان سیاستگذاری فرهنگی
ز بذ ،ی بر 70؛ بز گذرین وی ،صی ممیز

جها  ،مر س بازیهای لمپیک میباش ،که

هر وها سال یاالا برگز میگر  .فرمین ،سمایش بازیهای لمپیک سیاز به توسعه سمالولهای
 .ه،ف صیی ین سشاسههای فرهنگی،
فرهنگی مناسب ز بالیل «سشاسهها ،میینها و تصاویر»
یزا «برس،ی» ست که ه سمای ن ،جذماع متیی و ه سماین ،سیای بیرو باش ،و زشهای
جهت سذیابی به شنالت بین لمییی سشا ه .،لمپیک ،فرصذی بر ی بیا
میی کشو میزبا
برتری سیاسی ،بذصا ی ،جذماعی و فرهنگی و همچنین موفقیذهای و زشی میباش ،و ز همه
مه تر؛ بازیهای لمپیک ،یای ز بز گذرین وی ،های ساسه ی ست که ی پذاسهیل عظیمی
بر ی ب ،مات سیاسی سمالولیک میباش .،مروز تمرکز بازیهای لمپیک بر وی بیا زشهای
میی با ه ،ف سیاسی میباش .،ین زشها ممان ست بازتاب مفاهی تا یخی سنذی مرتالط با
هویت میی و یا مفاهی تتریف ش ،جهت یفظ منافع ژی ِ بر سر کا باش .،هر ک ،م ز مر س
فذذاییه بازیهای لمپیک که مو بر سی بر میگیرس ،به سوعی بیا هویت میی ههذن ،که به
لذصا عالا تن ،ز:
المپیک  6391برلین( المپیک هیتلر) :مشاا ترین مو سذفا ز میا ین لمپیک بر ی ه ،ف
صل سمایش بهیا باشاوهی بو که ز لمپیک بر ی
تالییغاتی بو  .بازیهای  0331برلین
مشروعیت بخشی ،به ژی و ئه تصویری به جها به عنو میذی صی جو ،مذم ،و لشنو
سذفا کر .
المپیک  6391لسآنجلس( المپیک کارآفرینی) :میتو س ،بازیهای جنگ سر سیز سامی ،شو
زیر بازتاب تتری کر شو وی به ت فی تتری بازیهای سال  0391شو وی ز یرف ممریاا
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به لیل م ،ل ت شو وی فغاسهذا بو  .بازیهای  0391و  0394و بع فرصذی بو بر ی
برتری سظامهای ی،ئولوژیک و برب ،ت .همیت و بعی بازیهای (0394که لمپیک
سشا
مک وسال ،سیز سامی ،میشو ) به تایه بیسابقه بر یمایت مالی شرکتها و سذفا ز لوگوی
 .ین لمپیک سموسه ی ز وگوسگی سو مو بو بازیها
مسها بر ی تأمین مالی مر س  ،شا
و همچنین موفقیذی زمینه تغییر ی ،ها مو تأمین مالی مر س لمپیک بو .
المپیک  8009پکن( المپیک نظم و هماهنگی) :و ویژگی کیی سیاست «وین ج،ی »،که
عالا تن ،ز« -0:م ،سیذه و بقا» که و بع ترکیب
سشا
مر س فذذاییه لمپیک لو
جامعه بذصا ی ب ،تمن ،وین معاصر با فرهنگ  2111ساله ش میباش« -7 ،سظ و هماهنگی».
و بع لمپیک پان سوعی یپیماسی سرم بو  .لمپیک زمهذاسی  7104سووی :مر س فذذاییه
سووی ،سمایش باشاو سیاسی ،فرهنگی و به بت برسامه یزی ش ،ی بو که به لیل هزینههای
بذصا ی صرف ش ،و متالوبیت بازیهای زمهذاسی ،سموسه ی
میشو .

تا یخ بازیهای لمپیک متهوب

بخش دوم :ایدئیمیژی و هییت
کشو های که بال ً مهذعمر بو س،؛ همیت
مشخصه مذمایز سیاسذگر ی فرهنگی
شالگیری هویت و سیاستهایی ست که تعریف مسها سقش س .،سذعما فقط مربوط به
یاومت لا جی یا و بهذگی بذصا ی سمیباش ،بیاه سیطه فرهنگی سیز بر میگیر که
یاشیه
منزر به یزا و بط سامذقا میا مرکز و پیر مو  ،میا هژمو یاک و یگر
میشو  .ین شر یط یناه وه ویزی مشمول « فرهنگ صیل» میباش ،و ین فرهنگ وگوسه
هویت میی شال می ه ،،سگر سی صیی سیاسی و جذماعی میباش .،سذعما « ،یای ز
لالصترین شاال تخریب فرهنگی ست» زیر بایعاسه لویشذن بینی مر ما تتت سذعما
تضعیف میکن .،فق ،یاکمیت فرهنگی منزر به مت،و یت یا ماسع سذق ل سیاسی میشو .
و پها سذعما ی بر ی تتقق کامل یاکمیت ،سیازمن ،یزا فرهنگ عمومی منتصر به فر و
فرهنگ سیاسی مذمایز میباش .،بر ی « ز مهذعمرگی هاش ،ها» ،سیاست تغییر فرهنگی مامل
بازسازی سیاسی میباش .،گفذما پها سذعما ی بر سقش فرهنگ بر عمال بو سین مپریالیهذی و
مز ی ز مپریالیه تأکی ،میکن .،میتهای پها سذعما ی به سالال لیق تمایز ت فرهنگی ههذن،
تا ژی ج،ی،شا به سمیت شنالذه شو  .سیاسذگر ی فرهنگی فقط شامل یمایت ز هنرها
سمیباش ،بیاه مطرح کر مفاهی عم ،سیاسی و جالر میر ث سذعما سیز بر میگیر .
جو مع پها سذعما ی میباش.،
لیق فرهنگ عمومی
« صالت» ،عنصر ضرو ی
سیاسی ،وضعیت
سیاسذگر ی فرهنگی بر ی یزا یس هویت به تزربههای تا یخی،
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جغر فیای سرزمینی ،همالهذگی مر می و تطابق مییّت با ولت بهیا و بهذه ست .ز همه مه
تر یناه هیچ سیاسذگر ی فرهنگی جایی که مییت موضوعی کشماشهای سیاسی میباش،
سمیتو س ،هویت میی یزا کن.،

استعمار :سیاستگذاری فرهنگی پسا استعماری
ین بخش سیاسذگر ی فرهنگی کشو های ی سابقه سذعما
می هی که شامل مازیک ،کاسا  ،مفریقای جنوبی و وکر ین میباش.،

مو

بر سی بر

مکزی
برسامه سقاشیهای یو ی ،بخشی ز سیاسذگر ی فرهنگی با پشذیالاسی مالی ولت زمینه
یمایت ز ل بیت هنری بر ی به تصویر کشی ،مییگر یی بو  .ین برسامه ،گرشذه بومی مازیک
جشن میگرفت و منزر به بروز سهاسس فرهنگی ش .،سذو کا سیاسی بر ی سقاشیهای
یو ی ،شامل صول  4گاسه زیر بو :
 .0لیق فرهنگ میی مشذرک بر پایه ی ساوال
 .7سمی کر سهخه ی ،مل ز گرشذه
به مشا کت مر م غیر بومی
 .3تفهیر تا یخ میی جهت ولویت
 .4ئه مزموعه ی ز سمالولهای میی معمول پریرفذهش ،و یا بو ی ز بهرماسا میی.
کانادا
کاسا برباسی سذعما سالو ست مّا مسها م،تها ست ز ین موضوع مگا س ،که ب ،ت «تزا ت
سرگرمی» ممریااییها منزر به غام بیشذر هویذهای فرهنگیشا ش ،ست .ز ی ،کاسا ییها،
ین مر ستصا فرهنگی متهوب میشو  .تأثیری که صنایع فرهنگی ممریاا و سهای مخذیف
و میا مخایالا لاص شذه ست؛ یس ترس ش،ی،ی سهالت به «ممریاایی ش » ،کاسا
کات کام مذفاوتی
میا مسا بر سگیخذه ست .به لتاظ سیاسذگر ی عمومی ،ممریاا و کاسا
ز ماهیت فرهنگ س .،فرهنگ ز سظر ممریااییها کاالیی کام بابل فروش میباش ،و ساسا
معا ل سرگرمی ست که به سذی توسط باز تخصیص یافذه ست .کاسا ییها جناله کاالیی
فرهنگ بالول کر و به م همیت می هن ،ما فرهنگ به عنو منالع جذماعی یا کاالی
عمومی سیز سظر میگیرس .،کاسا هماسن ،بهیا ی ز میذها ،فرهنگ؛ بیا هویت میی ست
که هماسن ،مهئولیت میی بای ،ترویج و یمایت شو .کاسا ییها فرهنگ پ،ی ،ی و ی سرگرمی
میبینن ،و مهائل مربوط به هویت میی ،میر ث فرهنگی و سهزام جذماعی مطرح
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میکنن.،کاسا به لیل سز یای فیزیای به همهایه ی ب ،تمن ،که مشا ت لاصی بر ی فرهنگ
کاسا و همینطو سیاسذگر ی فرهنگی م یزا کر ست؛ لط مق،م ع میه یوسهاو بو .
ز لتاظ و سی سیز کاسا ییها ز یناه به عنو «ممریاای کووک» سظر گرفذه شوس ،،یهاس
سا یذی میکنن .،مسچه که سیاسذگر ی فرهنگی کاسا همیت ؛ بطه بین هویت فرهنگی
و یاکمیت سیاسی میباش.،
آفریقای جنیبی
فهذیو ل هنرهای میی 0به لیل یفای سقش بازسازی هویت و فرهنگی میّی ،مثال بابل
توجهی زمینه سیاسذگر ی فرهنگی مفریقای جنوبی میباش .،ین برسامه ،سموسه ی ست ز
پیشرفت زشهای فرهنگی همزما با تغییر ت سیاسی که مفریقای جنوبی سی بر لیر تزربه
کر ست .ظهو سماین،گی فرهنگهای بومی ،سشا ز تخریب فرهنگ عمومی سفی ،متو و
وپایی ،یر کییشه های مفریقایی سذعما ی و بازسازی هویت صیل مفریقای جنوبی با کمک
سنتها ،میر ث و مشخصههای فرهنگی مر ما بومی م میباش.،
اوکراین
وکر ین سال  0330به عنو کشو مهذقل ج،ی،ی شنالذه ش ،ما فاب ،هویت فرهنگی
که  %29م ز لتاظ بومی ،وکر ینی و
مشخص و مو تو فق بو  44 .میییو سفر جمعیت
مابقی وسی ههذن %19.،به زبا وکر ینی و  %31به زبا وسی صتالت میکنن .،بهیا ی ز
شهروس ،وکر ینی و زباسه ههذن ،همین تقهی فرهنگی /زباسی ست که مهمذرین جناله
تفربه س ،ز جامعه وکر ینی میباش .،ز سظر وسیه ،زبا وکر ینی( وسیه کووک) هرگز وجو
باسو ساسی
س ،شذه ست .مییگر یا وکر ین بر ی پاک کر میر ث سذعما ز فرهنگشا
بوضوح ع م کر س ،که زبا میی وکر ین ،زبا وکر ینی میباش .،مشخصههای مییت که
شامل جه باالیی ز زشهای مشذرک ،سنذهای همگاسی و پریرش بیبی ،و شرط سها های ولذی
میباش ،کشو وکر ین وجو س. ،

استعمار داخلی :مناطق فرهنگی و سیاست ملیگرایی
منطقه فرهنگی ،ساییه ی جغر فیایی ست که م گروهی با لصایص فرهنگی لاص
ولذهای ون ،مییذی ز بالیل ممریاا و شاله ولت -میتها
مذمرکز ش ،س .،منایق فرهنگی
و ولذها
بوجو میمین .،بعضی ز مو  ،منایق فرهنگی سشا هن ،میذهای ج،
1- National Arts Festival
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و ولت سگیهذا میباش .،مسها سگییهی سیهذن،
میباش .،به عنو مثال سااتین،؛ میذی
ما سااتین،ی ههذن ،،منطقه و میت فرهنگی ج ( ،ما سه ولت) .منایق فرهنگی که توسط
ساکنین و ب ،ت مهیط( هرون ،با کر ) به سمیت شنالذه ش ،س ،ممان ست تقاضای زیا ی
به سمیت شنالذن یقوق زباسی ،بر بری مرهالی و بومی ز لو سشا هن .،هر ک ،م ز ین
عو مل جمعیت شنالذی ممان ست منزر به تنشهای سیاسی شو  .سرزمینهای مو بر سی
ین بخش عالا تن ،ز :کالک ،پرتو یاو ،سااتین ،و کاتالوسیا .هر ک ،م ز مسها ،ه،ف شاال مخذیفی
ز تالعیضهای فرهنگی ،سیاسی و جذماعی بر گرفذه س:،
کب  :حاشیهسازی زبانی
کنف ،سیو کاسا بابی ماس ،ست ما سموسه موفقی عا هویت
کالک با یناه همچنا
مذمایزش میباش .،سیاسذگر ی فرهنگی کالک بر ی یمایت ز هنر و هنرمن ، ،میر ث
فرهنگی و زش سها به زبا فر سهوی میباش .،زبا  ،مؤلفه صیی هویت فرهنگی کالک
میباش .،زبا فر سهوی ،زبا سمی کالک و مشخصه فرهنگ م بشما می و  .سیاسذگر ی
فرهنگی کالک سذشا و مصرف متصوالت فرهنگی فر سهوی زبا  ،سذرسی عموم به ماا های
میر ث فرهنگی فر سهوی و مو هنری معاصر ترویج میکن ،و برگفذگو با گروهای بومی غیر
فر سهوی و مر م بومی منطقه تأکی ،میکن.،
پرتیریکی :انقیاد مستعمراتی
سیاسذگر ی فرهنگی پرتو یاو ز یریق و برسامه ئه ش :،بخش مموزش و پرو ش
جامعه) 0(DIEDCOو بنیا فرهنگی پرتو یاو) .7(ICPین برسامهها ،مییگر یی فرهنگی ز
یریق سیاسذهای فرهنگی ترویج می هن .،و سها فوق ،سذگا ی،ئولوژیک ولت بو س ،و ز
برسامههای فرهنگی با ویار باال به پایین -مرکز و پیر مو سذفا میکنن.،
اسکاتلند :کلیشههای قیمی
کاتالوسیا و سااتین ،هرگز مهذعمر سالو س ،ما به م،ت  011سال بخشی ز سپاسیا و سگیهذا
بو س .،کنهول هنرهای سااتین ،ز سال  7101سازما صیی بر ی سرمایهگر ی ،توسعه و
یمایت ز فرهنگ و هنرها میباش .،سذر تژی فرهنگی میی سااتین ،،فرهنگ پایه و ساس

1- Division of Community Education
2- Institute of Puerto Rican

فرهنگ عمومی ،هویت فرهنگی ،سیاستگذاری فرهنگی ...

هر سوع سیاست و هویت فر ی
فرهنگیشا میباش.،
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سظر میگیر  .ه،ف ،سااتین،ی مگا و مفذخر به میر ث

کاتامینیا :سرکیب رسمی
میر ث فرهنگی و زبا کاتالوسیا ،معرّف ویژگی هویذی و میی کاتاال ها میباشن .،سیاست
زباسی کاتالوسیا ،به سالال تقویت هویت میی و کمک به وس ،میتسازی بو و وسییه ی بر ی
یزا پیوس،های مشذرک میا شهروس ،کاتالوسیا با پیشزمینههای گوساگو میباش .،سذشا زبا
کاتالوسیایی بر ی تشویق شهروس ،غیر کاتالوسیایی به پریرش هویت کاتالوسیایی ز یریق جرب
فرهنگی و زباسی سوعی سیاست فرهنگی -م،سی سیز صو ت میگیر .
آکادیانا و فضای فرهنگی کجین
ساییه مکا یاسا جنوب غربی یالت لوئیزیاسای ممریاا ست که ی،و  4میییو سفر جمعیت
 .کزو ها ،هویذشا بر پایه پیوس،های همگاسی و شیو زس،گی مشذرک با موز ییک فرهنگی
ممریاایی بنا سها س ،و فذخا زیا ی میکنن ،که ه کزو ههذن ،و ه ممریاایی ما عین
یال سگر یفظ «فضای فرهنگی» 0لو میباشن .،کزو ها لو با شیو زس،گی ممریاایی
وفق س ،س ،و همچنا به یفظ فرهنگ لو شا به عنو سیرویی ییاتی و مذمایز مه می هن.،
ج ،ز
با همگنی بومی ،ثالات جمعیت و زشهای معنوی مشذرک ،کزو ها هویت لو شا
باو های مهیط یزا کر س ،ما سه بطو لصومتممیز یا تززیهییالاسه .هویت کزوسی یشه
و تضعیف هر یک ز ین عناصر ماسن ،کاهش فر سهوی زباسا ،
زبا  ،فولایو و مرهب
یضو سالاهای زس،گی معاصر و کاهش بذ ،ل بی کاتولیاها منزر به ته،ی ،ماهیت هویذی
کزو ها میشو  .بطو ل صه وضعیت منایق فرهنگی به شرح ذیل میباش:،
 زماسی که هویت منطقه ی مذمایز به عنو ته،ی ،سظر گرفذه ش ،ست ،تقاضا




بر ی یاکمیت فرهنگی مطرح ش ،ست.
ین ته،ی،ها ممان ست شامل سرکوب فرهنگی سمی(کاتالوسیا) ،فشا بر ی
سطالاق زباسی(کالک) ،سگر سیها مو یاها سازی فرهنگی(پرتو یاو) و وضعیذی
ز ع،م تقا جذماعی و یاشیهسازی سیاسی( سااتین )،باش.،
یاکمیت فرهنگی جهت یمایت ز هویت مذمایز؛ با سذق ل سیاسی همر لو ه،
ش.،

 -0فض ای فرهنگی ش ا به منایق جغر فیایی کووک فرومیی با گرش ذه مش ذرک
تزربه سار لشوست سذعما یائز همیت میباشن.،

که به جای س ،ز و جمعیذشا  ،بر ی
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سذق ل سیاسی تاثیر گر ترین ضامن بر ی یمایت فرهنگی میباش .،گر کشو
هویت و تمامیت ضی سگر باش،؛ مقاومت ش،ی،ی
مرکز مو ز ست
بر بر عای سذق ل بوجو لو ه ،مم.،

سخن پایانی
به سظر می س ،مین ،زمینه سیاسذگر ی فرهنگی ،سها های هنری به جای تایه بر یا سه
ولذی بیشذر به سمت لصوصیسازی پیش بروس .،م،ل ممریاایی لصوصیسازی فرهنگ بر ی
ولذهایی که لو ها کاهش یا سههای فرهنگی لو ههذن ،بهیا جر ب به سظر می س .،لالذه
فضای فرهنگی لصوصی ش ،کمذر به مهائیی وو تنوع زیالاییشناسی ،سذرسی عمومی و
سماین،گی فرهنگی میپر ز  .سیاسذگر ی فرهنگی مناسب با یمایت ز هویت فرهنگی و
گفذما زیالاییشناسی که بخشی ز گفذگوی م،سی ههذن ،منزر به فز یش فا عمومی میشو .

