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  در اروپا: همگرايي يا واگرايي گفرهنسياست و 
  

 احمد نقيب زاده

 استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

  )31/6/92تاريخ تصويب  -23/3/92(تاريخ دريافت 
  

  چكيده
از آنجا كه ابعاد سياسي فرهنگ به هيچ روي قابل انكار نيست و رابطة فرهنگ و مشروعيت 

يافت كه نسبت به امر فرهنگ  توان نميي را است، هيچ دولت شناسان جامعهسياسي مورد تأييد همة 
 هاي سياست در. اما تفاوت گرداند ميباشد. فرهنگ سلطة سياسي را تسهيل و مشروع  تفاوت بي

اقتدارطلب به  هاي رژيم. ورود شود ميفرهنگي به نوع رژيم و تاريخ و فرهنگ هر جامعه مربوط 
و لطيف است.  آرامدموكراتيك  هاي مرژيدخالت  كه درحاليحوزة فرهنگ مستقيم و زمخت است 

از هم تفكيك كرد: الگوي فرانسوي كه  مي تواندر اروپاي معاصر دو الگوي سياست فرهنگي را 
و الگوي انگليسي كه فرهنگ را به  شود ميبا دخالت دولت از طريق وزارت فرهنگ مشخص 

الگوها را به هم نزديك . آنچه اين كند ميو دولت از دور نظارت  سپارد ميدست نهادهاي مدني 
توان  بايد ديد چگونه مي فرهنگي است. هاي سياست سازي يكسانفشار اتحاديه اروپا براي  كند مي

  اي را از بين برد؟ تخالف بين سياست ملي و سياست منطقه
 

  ، اروپا، همگرايي، واگراييفرهنگسياست،  واژگان كليدي:
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  درآمد

قرار گرفت و از چنگ تعاريف كوچه پس از آنكه فرهنگ موضوع مطالعات علمي 
و بازاري رهايي يافت، بعد سياسي آن به سرعت آشكار گرديد. برونيسالو مالينووسكي 

منتشر ساخت و فرهنگ را از  1944را در سال  "يك نظريه علمي از فرهنگ"كتاب 
آن را  هاي ويژه كارزاويه مكتب كاركردگرايي به مثابه يك سيستم منسجم تعريف و 

رابطه فرهنگ  به). از آن پس كارهاي زيادي Malinowski-1968:37كرد ( مشخص
 كاربر غناي ادبيات سياسي افزود. پس از او كليفورد گيرتز به  وو سياست اختصاص 

 ويژه كارپرداخت كه از آن ميان  مند نظامفرهنگ به عنوان يك كل منسجم و  هاي ويژه
). زيرا Geertz-1973:63داشت ( يا ويژه اهميتتأسيسي آن از بعد امر سياسي 

به فرهنگ، آن را به رويارويي با اصحاب قرارداد از هابز تا روسو  ويژه كارانتساب اين 
. زيرا از نظر اصحاب قرارداد مؤسس جامعه يك قرارداد سياسي نانوشته دهد ميسوق 

بود كه افراد بشر را از حالت توحش خارج و در قلمرو حاكميت يك دولت سامان 
. حال آنكه در نظر فرهنگ گرايان همه امور جامعه از جمله سياست تابعي از داد يم

. زماني الزم بود تا اين نظريه افراطي، تعديل و تسليم شد مينظام فرهنگي قلمداد 
نسبيت شود تا استقالل نسبي حوزه سياست نيز به رسميت شناخته شود. آنگاه مشخص 

ه از يك سو به حوزه سياست و از سوي ديگر كه فرهنگ وجهي دوگانه دارد ك شد مي
. شكي نيست كه خاستگاه فرهنگ گردد ميبه جامعه مدني و حوزه عمومي مرتبط 

و متوليان قدرتمند فرهنگ  گيرد ميجامعه مدني است و قوت و قوام خود را از آنجا 
مانند  پردازند ميمانند روشنفكران و كساني كه به صورت تخصصي به امور فرهنگي 

اعران، هنرمندان، نويسندگان و سينماگران در درون جامعه مدني قرار داشته و گاه از ش
. رابطه فرهنگ و سياست در مكتب هاروارد و طلبند ميرا به چالش  ها دولت جا همان

از سوي تالكت پارسونز به شيوه قابل قبولي تشريح گرديد. از نظر پارسونز هر  ويژه به
 زيرسيستماز:  اند عبارتتشكيل شده است كه  مجموعهزيرنظام اجتماعي از چهار 
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سياسي.. رابطه اين  زيرسيستمفرهنگي و  زيرسيستماقتصادي،  زيرسيستماجتماعي, 
است. براي  متفاوتبر حسب شرايط هر جامعه  ها آن وزنهسيال و  زيرسيستمچهار 

ررنگ بود مثال در دورة گذار از قرون وسطي به قرون جديد صبغه سياسي دين بسيار پ
از عصر روشنگري به بعد دين به حوزة خصوصي پس رانده شد. به همين  كه درحالي

و در  كند ميدر امور فرهنگي ايفا  اي كننده تعيينجوامع سياست نقش  اي پارهسان در 
 قدري بهدر اين خصوص  ها بحثديگر سياست تابعي از نظام فرهنگي است.  اي پاره

ن كتاب است. نكته اساسي در اين نوشتار اين است زياد است كه خود محتاج چندي
سؤال مطرح  ايناست. با اين گزاره  انكار غيرقابلرابطة اين دو حوزه درهم تنيده و 

كالن جامعه چگونه نگاهي به  هاي سياستمدرن به عنوان متوليان  هاي دولتكه  شود مي
اگفته پيداست كه هيچ . نشود ميچگونه تنظيم  ها آنامور فرهنگي داشته و تعامل بين 

. اين كند مينبوده و به نحوي از انحا در آن دخالت  تفاوت بيدولتي نسبت به فرهنگ 
دخالت تا كنون دو دسته از انديشمندان علوم سياسي را رو در روي يكديگر قرار داده 

دولت در امور فرهنگي  هاي دخالتهستند  ها ماركسيستاست. يك دسته كه بيشتر از 
براي سلطه بيشتر توصيف كرده و دستگاه ايدئولوژيك دولتي و  ها آنتالش  را دنبالة
سركوب دولتي مكمل يكديگر معرفي  هاي دستگاهفرهنگي آن را در كنار  هاي سياست

را ليبرال  ها آنبا مسامحه  توان مي). اما دسته دوم كه Althusser-1970( كنند مي
سياسي و تالش  پذيري جامعهعنوان  را ذيل ها دولتفرهنگي  هاي سياستتوصيف كرد 

قبول  با. اما به نظر ما دهند ميبراي وحدت اجتماعي و از اين قبيل مورد تحليل قرار 
 ها آنبه خصلت و ذات  ها آندر امور فرهنگي، نحوة مداخلة  ها دولتاصل مداخله همه 

گ پنجه مانند اتحاد جماهير شوروي بر كليت فرهن خواه تماميت. يك دولت گردد برمي
 كه درحالي؛ انداخت نميهيچ وجهي از آن را از قلم  توانست ميو تا آنجا كه  افكند مي

و يك  كند ميبه نظارت و هدايت كلي فرهنگ بسنده  معموالًيك دولت دموكراتيك 
منتقدان  حال درعين. گيرد ميدولت اقتدارطلب وجوه سياسي فرهنگ را زير نظر 
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 هيچ سرخواه بوده و از  تيبه نحوي تمام ها دولتهمه  غربي براين باورند كه هاي نظام
. گذرند نميباشد  ها آنامري كه بوي سياست و قدرت بدهد يا بتواند در خدمت سلطة 

يا اسما دموكراتيك فقط در نحوة  رسماً هاي دولتتمامتخواه و  رسماً هاي دولتفرق 
ستقيم در جوامع دموكراتيك از زمختي و حضور م هاي دولت. هاست آنعمل 
و به  غيرمستقيماما نظارتي  پرهيزند ميرا خوش ندارند  ها آنكه مردم حضور  هايي حريم

بدون آنكه رد پايي از خود برجاي بگذارند. تأثير فرهنگ  كنند مي اعمالمراتب مؤثرتر 
 بافرهنگيا بايد خود را  ها دولت. گذارد نميباقي  اي شبههبر مشروعيت سياسي جاي 

كنند. اما  هدايت وخود تنظيم  هاي خواستهبا  مطابقدهند و يا فرهنگ را موجود تطبيق 
دوطرفه هرگز در كوتاه مدت به دگرگوني يك نظام  چه وباشد  طرفه يكاين رابطه چه 

 هاي قسمتو  ها برگ ومورد نظر ماست به شاخ  چه آب. انجامد نميفرهنگي 
. كاهش نقش شود ميي مربوط فرهنگ مثل هنر، ادبيات و كاالهاي فرهنگ افزاري نرم

كه بر قبول  مدرن پستدر امور بنيادين از يك سو و حال و هواي دوران  ها دولت
را به امور روزمره  ها دولتتأكيد دارد از سوي ديگر، نقش  ها فرهنگ خردهو  ها تفاوت

كه  شود مي. براين اساس نوشتة حاضر به سه بخش اساسي تقسيم كاهد ميفرهنگي فرو 
كالن  هاي سياستمشترك فرهنگ و سياست در اروپا و  هاي حوزهبه  يك بخش

اروپايي در امور فرهنگ  هاي دولتفرهنگي اختصاص دارد و بخش ديگر به نحوة عمل 
و  ها تالشفرهنگي مانند هنر و ادبيات. بخش سوم هم  هاي شاخه سرعامه و 
  .گذراند ميفرهنگي اتحاديه اروپا را از نظر  هاي سياست

  اروپايي هاي دولتكالن فرهنگي  هاي استسي - 1
به  ها تمدنو اين  گردد برميتمدن و فرهنگ غرب به يونان و رم باستان  هاي پايه

كمك يك نيروي مادي يعني حملة بربرها و يك نيروي معنوي يعني دين مسيح بر 
 اين كنار وكه از آن پس در گوشه  هايي قدرتسراسر قارة اروپا گسترش يافت و تمامي 

حفظ هويت اروپايي  هاي راهقاره شكل گرفتند در حفظ اين ميراث كوشا بودند. يكي از 
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و مفاهيمي  ها واژهبود.  ها رمييونانيان و  راهبردسازي بود كه خود جزئي از  غيرت
مانند بربرها، ساراسن ها (لقب تحقيرآميزي كه مسيحيان در خالل جنگهاي صليبي به 

و عناويني  شناسي شرقرار آن در قرون جديد و در قالب ) و استمدادند ميمسلمانان 
جهان سوم جمله در راستاي تمييز و تفكيكي صورت  باألخرهمانند استبداد شرقي و 

 در. زدند ميمرزهاي فرهنگي خود را با ديگران رقم  ها غربيآن،  وسيله بهكه  گرفت مي
و مشخص  شود يممشاهده  وضوح بهاينجاست كه درهم آميختگي سياست و فرهنگ 

و از سوي ديگر عناصر  هاست فرهنگكه از يك سو سياست موتور محركة  شود مي
و  ها زبان. تمام گيرند ميقرارمي گرفته و  ها دولتبنيادين فرهنگ در خدمت ساخت 

و اين سياست و قدرت  اند داشتهدر آغاز به يك قبيله يا خانواده بزرگ تعلق  ها فرهنگ
 تاريخ درپراكنده ساخت. مصداق اين گزاره  المللي بينوح ملي و را در سط ها آنبود كه 
مدرن) در قرون شانزده تا  هاي دولت(به عنوان مرحله اول  مطلقه هاي دولتاروپا 

هيجده بودند كه همت خود را بر ايجاد يك پيرامون اجتماعي همگن استوار ساختند و 
آداب و رسوم مشترك و بر پايه يك زبان و يك مذهب و  سازي ملتاين سرآغاز 

 "پويايي غرب" هاي كتابهويت واحد بود. نوربرت الياس چگونگي اين فرايند را در 
)N.Elias-1975 (تمدن آداب" و" )Elias-1973 دهد مي) نشان داده و توضيح 

اجتماعي و سياسي، عادات دربار را به اشراف و از اشراف به  مراتب سلسلهچگونه 
است و از طريق اين مكانيسم، زبان و عادات و آداب يك  زيردستان منتقل مي كرده

جامعه تسري يافته  پايينجماعت محدود كه در رأس هرم قدرت قرار داشتند به سطوح 
در درجه اول  ها قدرت. در واقع مرزهاي طبيعي شوند ميو به فرهنگ ملي تبديل 

سياسي را  شعاع و برد يك قدرت "هويت"مرزهاي فرهنگي هستند. به عبارت ديگر 
كه  كنند ميمشتركي پيدا  هاي حوزهاست كه فرهنگ و سياست  گونه اينرقم مي زند. 

  .دهيم مياينك موارد آن را در اروپا مورد مطالعه قرار 
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  زبان. الف
ناسيوناليستي تبديل شد  هاي كشمكشزبان پس از آنكه در قرن نوزدهم به محور  

نشست و ابعاد سياسي آن  شناختي جامعهو فلسفي  هاي تحليلدر قرن بيستم در كانون 
متفاوت از آنچه در قرن نوزدهم وجود داشت آشكار گرديد. هيچ كس بهتر  اي گونهبه 

از پي ير بورديو به ترسيم ابعاد سياسي زبان نپرداخت. همو بود كه نشان داد چگونه 
ارن با تعريف يك زبان ملي همسو و متق جامعهيك مركز سياسي واحد در يك  ساخت

) پس از تشريح Bourdieu -2001:67-88( زبان و قدرت نمادينبود. وي در كتاب 
 ترين مهمديدگاه خود در مورد صالبت و اهميت قدرت نامرئي نمادها، زبان را به عنوان 

براي تفهيم  بورديوخود از سلطه و قدرت قرار داد.  هاي تحليلنظام نمادين در مركز 
روابطي  پايه بركه  گيرد ميقتصادي و سياسي را در نظر نظريه خود سه بازار زباني، ا

در يك  جانبه همهو وحدت  كنند ميديالكتيك در جهت وحدت و يكپارچگي حركت 
يك زبان رسمي ملي كه در  گيري شكلجامعه بر محور وحدت زباني يا به عبارت بهتر 
). Bourdieu -2001 :77-80( گيرد ميواقع گسترش همان زبان دربار باشد صورت 

تاريخ قرون جديد فرانسه هم مؤيد نظريه بورديو است. زيرا زبان اُي كه زبان دربار و 
قدرت در پاريس و دربار پادشاهان بوربن بر  تمركزبود همگام با  "ايل دو فرانس"

 در اي گستردهزبان اُك كه در پهنة  ويژه بهديگر فرانسه مانند برُتن، بورگوند و  اي زبانه
). يكي از داليلي F.Brunot -1968:77-78غلبه يافت ( رفت ميبكار  فرانسه جنوب

كه دولت فرانسه نسبت به آموزش و پرورش حساس بوده و هست، نقش سياسي 
مدارس بود. مدارس دولتي فرانسه يك كارگاه صرف آموزشي نبود بلكه دستگاهي بود 

كه  شدند ميخارج  وارد و از سوي ديگر آن در حالي هويت بيكه از يك طرف آن افراد 
بودند. اين فرايند در زمان انقالب كبير كه بعد  شده تبديلبه يك شهروند فرانسوي 

ميالدي هنوز  1900آن قابل انكار نيست، به اوج خود رسيد. اما در سال  گرايي ملي
. در كردند ميبوده و به ندرت به فرانسوي تكلم  سواد بينيمي از مردم سرزمين فرانسه 
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هبي هنوز زبان التين اهميت بيشتري داشت. قانون الئيسيته كه در سال مدارس مذ
 يكبه تصويب رسيد، آموزش و پرورش را به طور  ها سوسياليستبه اصرار  1905
در اختيار دولت قرار داد تا بتواند از آحاد مردم فرانسه يك ملت يكپارچه و  جانبه

 اي گونهپايي هم اين فرايند به متكلم به زبان فرانسوي بسازد. در ساير جوامع ارو
متفاوت در جريان بود. پراكندگي زباني در آلمان وجود نداشت در عوض حقارت 

و  گفتند ميباسواد به زبان فرانسه سخن  هاي آلمانيزباني وجود داشت و اغلب 
. به همين دليل اولين گام در جهت وحدت ملي آلمان ارج نهادن به زبان نوشتند مي

 هم بهكه چند پادشاهي اين سرزمين  1706در انگلستان زبان دربار از سال آلماني بود. 
 وجود به) را Unated Kingdom( "پادشاهي متحده"پيوستند و بريتانياي كبير يا 

در سراسر اين جزيره پراكنده شد. از آنجا كه پراكندگي زباني به  سرعت بهآوردند 
ن به فكر تحميل مقتدرانه زبان ملي دولت انگلستا گاه هيچراحتي به وحدت گرائيد، 

از آن نتيجه بگيريم اين است كه وحدت قدرت با وحدت زباني  خواهيم مينيفتاد. آنچه 
نيايد وحدت سياسي نيز كامل نخواهد  وجود بههمسو بوده و مادام كه وحدت زباني 

ر مدرن اعم از اروپايي يا نمونة تقليدي آن د هاي دولتبود. به همين دليل تمامي 
تنگاتنگ  اي رابطهو زبان هم در  اند نبوده تفاوت بيكشورهاي ديگر نسبت به زبان 

به اين  توانيم مي. حال دهد ميرا تشكيل  ها فرهنگقرار داشته و بستر رشد  بافرهنگ
با گسترش اقتدار انگلستان  المللي بيننتيجه برسيم كه گسترش زبان انگليسي در سطح 

  بوده است. در همين سطح متقارن و همسو
  . هويتب

مديد پس از  هاي مدتفرهنگي است كه ممكن است  اي مقوله اساساًهويت 
به اين  حال درعينباقي بماند.  ها آندگرگوني در تابعيت سياسي افراد همچنان شاخص 

پيوند خورده است  هم بهگرچه انديشه فرهنگ و هويت "نكته هم بايد توجه داشت كه 
فرايندي است  عمدتاًيكي دانسته يا خلط كنيم. فرهنگ  باهمرا  ها آنولي نبايد 
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). Cuche -1996:83-( دارد تعلقهويت به حوزة خودآگاه  كه درحاليناخودآگاه 
زيگموند بومان، انديشمند انگليسي لهستاني االصل كه خود از مشكل تعارض بين 

خ به اولين در پاس برد ميانگليسي خود رنج -هويت اوليه زادگاه خود و هويت اكتسابي
- Z.Bauman( "هويت چيزي ابداعي است و نه كشف كردني":گويد ميسؤال 

ابتدا به ساكن خلق شود. هويت از نامي كه  تواند نمي). در عين حال اين ابداع 2010:25
هم به آن اضافه  بخش هويتو به تدريج عناصر ديگر  شود ميآغاز  اند نهادهبر ما 

پوشيده مانده بود، بعد سياسي شناسنامه  ها مدتزبان  . همان طور كه بعد سياسيشود مي
يا ملي است يا مذهبي و  اند گذاشتههم اغلب ناشناخته باقي مانده است. نامي كه بر ما 

اجتماعي خود را دارد. در مراحل بعد، -يا تقليدي كه هر يك از اين وجوه داليل سياسي
ن تعلق داريم دخيل شده و از ما خانواده و كشور و آگاهي از تاريخ و تمدني كه به آ

سياسي  اي مسئله. اما چگونه مسئله هويت به سازد ميانساني با هويت خاص خود 
 كنند ميشناسنامه افراد تحت حاكميت خود را صادر  ها دولتتبديل شد؟ همان طور كه 

ي و ك كنيم مي، كي ازدواج ايم رفته، كي به مدرسه ايم شدهبدانند كي زاده  خواهند ميو 
، همچنين از افراد تحت حاكميت خود ميريم ميكي  باألخرهو  شويم ميوارد بازار كار 

  و نمادهاي كشور خود باشند. ها نشانهكه هستند حامل  جا هركه  خواهند مي
مدرن، دين از بعد سياسي قوي برخوردار بود و به  هاي دولتدر مراحل آغازين 

خونيني شد كه قسمت آخر آن  هاي جنگهمين دليل اختالفات مذهبي موجب 
سي ساله مذهبي نام گرفت. اينكه هانري ناوار پيش از آنكه پادشاه فرانسه  هاي جنگ

پروتستانتيسم) بود ولي پس از پادشاهي  هاي شاخهبشود رئيس فرقه هوگه نو (يكي از 
) و اندكي بعد فرمان نانت را 1593مذهب خود را رها و به مذهب كاتوليك گرويد (

 هراست. زيرا فرانسه قبل از  فهم قابل كامالً) 1598مذهبي صادر كرد ( آزاديبر مبتني 
اين تركيب را برهم زند و حمايت  خواست نميهويتي كاتوليك داشت و پادشاه  چيز

لغو و  1685چهاردهم فرمان نانت را در سال  لوئيمردم را هم از دست بدهد. سرانجام 
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الم كرد تا هويت كاتوليك مردم فرانسه به مذهب كاتوليك را مذهب رسمي كشور اع
قطعيت برسيد. سپس او دستور داد تا هركس با آن فرمان مخالف است جالي وطن كند 
(مقارن همين دوران صفويه هم مذهب رسمي ايران را تشيع قرار داد). به اين ترتيب 

ك هويت فرانسوي بر پايه زبان شمال (فرانسه كنوني) و مذهب كاتولي هاي بنيان
شد تا به تدريج آداب و رسوم و عادات مشترك و لباس يكسان و ساير  گذاري پايه

تمامي عناصر  شود ميبه آن افزوده گردد. همان طور كه مشاهده  بخش هويتعناصر 
نسبت به هويت و  ها دولتمقوم يك هويت خاص از مقوله فرهنگ هستند و حساسيت 

. زيرا قدرت دولت برخاسته از انسجام هاست آنسياسي  هاي ويژه كارفرهنگ به دليل 
مگر با عناصر فرهنگي كه در كورة تاريخ  شود نمياجتماعي است و اين انسجام ميسر 

اروپايي در جهت ايجاد يك  هاي دولتنسوج پايدار هويت ملي را شكل دهند. سياست 
 يپذير جامعهكه از آن به اجتماعي كردن سياست ( شود ميهويت ملي به فرايندي ختم 

تا در  گردد مي. اين فرايند با آموزش به عنوان محرك بيروني آغاز شود ميسياسي) ياد 
تبديل و در نهايت به كنش سياسي نظير مشاركت در  "فكر طرز"ذهن افراد به نوعي 

). از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه M.Chebel-1998:130انتخابات ختم گردد (
. دولت فرانسه به هاست هويتي داخلي، جنگ و حت المللي بين هاي جنگبسياري از 

و آلمان پرداخت تا هويت ملي خود را تحكيم و  اتريش بامدت دو قرن به جنگ 
برتري بخشد. هويت زدايي در مستعمرات كه جزئي از فرايند استعمار بود به منظور 

. از همين رو گرفت ميتبعيت مردم مستعمره از فرهنگ و هويت استعمارگران صورت 
است. تاريخ معاصر  تر برجستهعد سياسي هويت در روزگار معاصر از ابعاد ديگر آن ب

در اروپاي قرن نوزدهم موجب پيدايش  ها هويتاروپا تأييدي بر اين مدعاست. جنگ 
بلژيك، ايتاليا، مجارستان،  هاي پادشاهيجديدي مثل امپراتوري آلمان و  هاي دولت

كه در گوشه و كنار دنيا  اي پراكنده هاي جنگ لهستان، روماني و چكسلواكي شد. هنوز
عليه بسنيائيها يا جنگ  ها صربهويتي دارند: مانند جنگ  هاي انگيزه افتد مياتفاق 
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عليه فرانسه و اسپانيا و غيره. بايد يادآور شد كه جنگ زبان و هويت از زمان  ها باسك
گاه ملي مانند مدرن باب شد وگرنه پيش از آن هويت ديني و  هاي دولت پيدايش

و زبان اهميت كمتري در مسائل  شد ميموجب جنگ  ها رميايرانيان و يونانيان يا 
  سياسي داشت.

  . مشروعيتج
ارزشي دارد كه محور اصلي هر نظام  منظومة زيرمشروعيت سياسي رابطة نزديكي با 

ست. ا مرتبطايدئولوژي  وبا دين، اسطوره  معموالًفرهنگي است و اين زير منظومه هم 
اگر دين در تاريخ اروپاي جديد جاي خود را به ايدئولوژي داده باشد، اسطوره 
جانشيني نخواهد داشت. هرچند در عصر مدرنيته اين باور وجود داشت كه علم نافي 

جديدي دست زد كه  هاي اسطورهاسطوره است، ولي مدرنيته خود به خلق 
 مرد ويژه بهو  شناسان جامعهاز در حال افشاي آن است و هنوز بسياري  مدرنيته پست

. طلبد ميرا  اي جداگانهكه بحث  گويند ميجديد سخن  هاي اسطورهاز خلق  مشناسان
مشروعيت خود را از دين  هجدهمتا قرن  ها دولتدر اروپا هم مانند ساير مناطق، 

مختلف كه از سوي پيامبران خدانشناس  هاي ايدئولوژي. از آن زمان به بعد گرفتند مي
جاي دين را گرفتند. آنتونيو گرامشي براين باور  شد ميرن يعني روشنفكران عرضه مد

است كه پايگاه اصلي قدرت جامعه مدني است و نفوذ در اين پايگاه هم جز به مدد 
 ايدئولوژيكي). لوئي آلتوسر هم دستگاه 55: 1358-(گرامشي شود نميايدئولوژي ميسر 

كه دركناردستگاههاي سركوب  كند ميمعرفي  ها آن بقاءرا عامل  داري سرمايه هاي دولت
- L.Althusser( سازد ميمتقاعد  داران سرمايهدولتي مردم را به پذيرش سلطه 

كساني مانند ساموئل آيزنشتاد بر اين باورند كه انواع كلي  حال درعين). 1970:3-33
ز اديان بزرگ اروپايي، آسيايي و شرق دور برخاسته ا هاي نظامسياسي مانند  هاي نظام

اين مناطق يعني به ترتيب برخاسته از مسيحيت، هندوئيسم و بوديسم هستند. شاخص 
كه اين اديان بين زمين و  گردد برمي اي رابطهو نظام سياسي به نوع  ديناصلي در رابطه 
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 پايه بر). Eisenstadt-1981( كنند ميآسمان يا بين عالم ناسوت و الهوت برقرار 
كه  كند مي) چنين القاء 1379-(بديع "كتاب دو دولت"تران بديع در همين انديشه، بر

اسالم به سياست، اقتصاد و فرهنگ  گرايانه وحدتكشورهاي اسالمي به دليل نگاه 
نخواهند رسيد. دموكراسيهاي غربي از نظر او محصول تفكيك  ساالري مردمبه  گاه هيچ
  مسيحي است. هاي آموزهديني و سياسي در  هاي حوزه
. اند قائلاهميت خاصي  ها اسطورهديگر از انديشمندان هنوز به نقش  اي ارهپ

، گيرند ميپوپوليست و فاشيست مورد توجه قرار  هاي رژيمكه بيشتر از سوي  ها اسطوره
بودند. نيرويي كه اسطوره ايجاد  آفرين نقشدست كم براي يك دوره از تاريخ اروپا 

. هيتلر در آلمان، آيد ميات عقالني به دست وراي نيرويي است كه از محاسب كند مي
تا مخالفان  گرفتند ميموسوليني در ايتاليا و مارشال پتن در فرانسه از همين نيرو مدد 

خود را كه اغلب از روشنفكران و عقال بودند به خاك سياه بنشانند و در همان حال از 
در  ها اسطورهبست پشتيباني مردم هم برخوردار باشند. كارل اشميت كه متخصص كار

عليه  ويژه بهابزاري عليه عقالنيت سياسي  توان ميسياست بود، معتقد بود از اسطوره 
 هاي سرچشمهيعني توجه به  ها اسطورهدموكراسي ساخت. از نظر او توجه به -ليبرال

اصلي كنش تاريخي. زيرا اسطوره به عقل و تأمل وابسته نيست بلكه ريشه در غرايز 
- ). اما بايد اذعان كرد كه در همين ليبرالZarka-2009:11ارد (حياتي انسان د

و براي مشروعيت  افتد ميديگر اتفاق  اي گونهدموكراسيها هم اسطوره گرايي به 
-R.Girardet( شود ميخاص دولتي از آن استفاده  هاي برنامهو  ها سياستبخشيدن به 
1986:163s.(  

ي اساسي شد. علم و فناوري بر تحول خوش دستبه بعد  هجدهماز قرن  اروپا 
زندگي مردم و ارتباطات اجتماعي اثر گذاشت و عناصر جديد فرهنگي مانند احترام به 

علم خوانده  آنچه هرفردي و پيروي از  هاي آزاديحوزة خصوصي افراد، فردگرايي و 
به رمزگانهاي اساسي فرهنگ اروپا تبديل شد. در نهايت آنچه باعث مشروعيت  شود مي
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كه  گردد برمياجتماعي  هاي ديدگاهاز باورها و  اي مجموعهبه  شود ميسياسي  هاي منظا
. از نظر آلموند و پاول و اند يادكرده "فرهنگ سياسي"آمريكايي از آن به  شناسان جامعه

رابطه  كند ميحكومت  ها آنوربا بين فرهنگ سياسي هر ملت و نوع رژيم سياسي كه بر 
نگ دموكراسي با نظام دموكراتيك، فرهنگ انقيادي با مستقيمي برقرار است: فره

  استبدادي. هاي رژيمبا  خبري بياقتدارگرا و فرهنگ  هاي رژيم
هر زاويه كه نگاه كنيم فرهنگ و عناصر فرهنگي نقش مهمي در مشروعيت  از 

از زاويه  بار يك. پي ير بورديو از دو سو به نقش فرهنگ توجه دارد. كنند ميسياسي ايفا 
اقتصادي و اجتماعي در خدمت بازيگر قرار  هاي سرمايهفرهنگي كه در كنار  هاي مايهسر
هم از زاويه اشراف بر ميدان مبارزه. يعني هر چه بازيگر به رموز  بار يكو  گيرد مي

فرهنگي و دنياي ذهني جامعة خود اشراف و آگاهي بيشتري داشته باشد از موفقيت 
  بيشتري هم برخوردار خواهد بود.

به دنياي  ها دولتاين است كه تمام  شود ميحاصل  ها گزارهاز اين  آنچهنتيجه: 
ذهني مردم كه بخش وسيعي از آن از عناصر فرهنگي پر شده است، توجه دارند. آنچه 

 هاي دولت. هاست آنو گسترة مداخالت  ها آننحوه نگاه  گذارد ميفرق  ها آنبين 
 ها اسطورهاعي و موسيقي تا باورهاي ديني و انتز هاي سبكفاشيست نسبت به نقاشي و 

فرهنگي و هنري، مستقيم و زمخت  هاي عرصهبه  ها آنو ورود  دهند ميحساسيت نشان 
نامرئي و لطيف به مداخله  اي گونهدموكرات به -ليبرال هاي دولت كه درحالياست 

از طريق  جانبه همهپرداخته و ذهنيت مردم خود را طي يك فرايند طوالني و 
كه در  كنند ميبه سمت خاصي هدايت  چسب دلو تبليغات مداوم و  پذيري جامعه

  قابل مشاهده است.  ها آنروزمره فرهنگي  هاي سياست
  اروپايي هاي دولت فرهنگي روزمره هاي سياست – 2
ماري اُتاسيه* استاد انستيتو مطالعات اروپايي در -كه با خانم آن اي مصاحبه در 

و  Culture Europe Internationalرمقاله نويس روزنامه و س 8دانشگاه پاريس 
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  پژوهشگران  ترين متخصصيكي از 
سياتهاي فرهنگي  توان ميفرهنگي اروپا داشتم از او پرسيدم آيا  هاي سياست

آشكار باشد؟ وي ابتدا  ها آنكرد كه تفاوت  بندي دسته اي گونهاروپايي را به  هاي دولت
به سه نگاه متفاوت فرهنگي در اروپا  1950هاي دهة  سالبروشوري را نشان داد كه در 

 اي مقولهاشاره داشت: يكي كشورهايي مانند انگلستان و ايرلند كه هنر و فرهنگ را 
؛ دوم كشورهايي مانند فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي كه كردند ميخصوصي تلقي 

سوم كشورهاي  و دانستند ميمتعلق به سياست عمومي  اي مقولهفرهنگ و هنر را 
كمونيستي در جامعه تلقي  هاي نگرشكمونيستي كه فرهنگ را ابزاري براي بسط 

دو دسته سياست فرهنگي را در اروپا از  توان مي. وي افزود به طور كلي امروز كردند مي
هم تفكيك كرد: يكي كشورهاي تمركزگرا مانند فرانسه كه مستقيم و اشكارا به تدوين 

و ديگري كشورهايي كه مانند انگلستان و هلند از دور  پردازند يمفرهنگي  هاي سياست
به مطالعه  بندي تقسيم. ما نيز بر پاية همين كنند ميبر مسائل فرهنگي نظارت 

فرهنگي كشورهاي اروپا پرداخته و در پايان با استفاده از مقاالت و  هاي سياست
فرهنگي  هاي سياستشريح به ت قراردادبروشورهايي كه خانم اُتاسيه در اختيار ما 

  .پردازيم مياتحاديه اروپا 
  فرهنگي گذاري سياست فرانسوي . الگويالف

 داند مياينكه دولت فرانسه خود را متولي همة امور جزئي و كلي جامعة فرانسه 
خود ريشه در فرهنگ سياسي اين جامعه دارد. برتران بديع و پي ير بيرن بوم در كتاب 

 آن در كه دارند اشاره فرانسويان محوري –فرهنگ دولت  به "دولت شناسي جامعه"
 كشور اين داري سرمايه دولت از بايد قاعدتا كه فرانسه كمونيست حزب حتي
 را او و داده قرار خود هاي خواسته همة مخاطب را دولت برعكس باشد، گردان روي

ديده را ناشي از لت كند. نويسندگان كتاب اين پدخا امور همة در بايد كه داند مي قدرتي
مانند كُلبرتيسم* را نشان حك شدن  هايي واژه(اتاتيسم) دانسته و  گرايي دولتفرهنگ 
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سيزدهم وارد فرهنگ  لويياز زمان  كه كنند مياين كد در ذهن فرانسويان توصيف 
استقالل  1517). دولت فرانسه در سال و 157: 1387- فرانسه شده است (بديع/بيرن بوم

گاليكانيسم احراز و از همان  ترين دكنسبت به واتيكان را در قالب  كليساي فرانسه
دولتي كه در فرانسه  اساساًزمان به دستگاه تعليم و تربيت نگاهي قيم مĤبانه پيدا كرد. 

شكل گرفت از نظر بديع و بيرن بوم نمونة آرماني يك دولت مدرن بود كه الگوي 
هرگز از نظر  ها دولتگرفت. اما اين كشورهاي پروس، اسپانيا و ايتاليا هم قرار 

دولت فرانسه وقتي موفق "نهادينگي و نظارت كامل بر پيرامون به پاي فرانسه نرسيدند. 
شد به دولت مطلقه تبديل شود، توانست جايگاهي را كه متضمن قدرت فائقه و حاكمه 

ب كبير تا چهاردهم و از انقال لوييباشد، به دست آورد. اين دولت از هوگ كاپه تا  آن
بر سلطة خود در برابر جامعة مدني افزود و يك ماشين  وقفه بيناپلئون سوم و دوگل 

- (بديع/بيرن بوم "آورد وجود بهعظيم اداري را براي سلطه بر پيرامون اجتماعي خود 
است به  ممكندريافت كه چنين دولتي تا چه حد  توان مي). با اين گزاره و 157: 1387

اجتماعي حساس باشد. ما قصد نداريم زياد به عقب  هاي رگونيدگمسائل فرهنگي و 
تاريخي متوسل و براي آزمون آن در روزگار كنوني به  هاي دادهبرگرديم ولي ناچاريم به 

 دريعني جماعت روشنفكران و هنرمندان  سازان فرهنگعناصر حامل فرهنگ و  جايگاه
  كنيم. توجهبا دولت  ها آنساختار اجتماعي سياسي و رابطة 

 وزير نخستبه گفتة برنارد فوردارسيه**كه زماني مشاور عالي لران فابيوس (اولين 
 را) arteدولت ميتران) در امور فرهنگي بود و بعدها كانال تلويزيوني مستندساز آرته (

هاي ميان دو جنگ جهاني از طريق وزارت فرهنگ و  ابداع كرد، دولت فرانسه در سال
يعني در دومين سال  1959نظارت داشت تا آنكه در سال آموزش بر امور فرهنگي 

تأسيس شد تا تمامي  فرهنگيحكومت دوگل در جمهوري پنجم، وزارت امور 
  فرهنگي و هنري را بر پايه سياستي يكپارچه هدايت كند. هاي فعاليت

آندره  بهنامجالب است بدانيم كه حكم وزارت اين وزارتخانه تازه تأسيس 
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البي و چپ گرا صادر شد. مالرو انقالبي پرشوري بود كه خود نيز در مالرونويسندة انق
داخلي  هاي جنگاسپانيا در طول  خواهان جمهوريپيكارهاي سياسي از جمله در كنار 

) شركت كرد و اين در حالي بود كه ژنرال دوگل در خط راست 1936-39اين كشور (
و طرفدار تمركز قدرت بود.  راگ دولتو بسيار  داشت قرارفرانسه  كار محافظهسنتي و 

كه چگونه دوگل با تروتسكيستي كه خواهان محو دولت است كنار آمده از  تخلفاين 
دوگل از قدرت در سال  گيري كنارهفرانسة معاصر است. وزارت مالرو تا  هاي شگفتي
  ادامه يافت. 1969

مدني هستند جامعة  دررابطة دولت با روشنفكران كه متوليان امور فرهنگي  اتفاقاً
فرهنگي يك دولت است و فرانسه از اين  هاي سياستتحليل  هاي شاخصخود يكي از 

كه با ديگر كشورها متفاوت است. وجود  گذارد ميجهت وضعيت خاصي را به نمايش 
هاي پيش و پس از انقالب كبير در عرصة  از روشنفكران در سال اي مالحظه قابلتعداد 

 باهريك جريان اجتماعي تبديل كرد و دولت فرانسه را به  ها آنسياسي فرانسه، 
روشنفكري  هاي جريانگرايشي كه بوده، از اين لحاظ كه روشنفكران فرانسوي پيشگام 

در جهان باشند بر خود باليده است. ولي رابطة خود دولت با روشنفكران تابع يك 
ه عبارت ديگر . بگردد برميفرانسه  گر نظارتدوگانگي بوده و هست كه به ذات دولت 

همخواني دارد.  كامالًروشنفكران ارگانيك و آزاد با وضعيت فرانسه  ازتعبير گرامشي 
معتبر فرانسه بر اين باور است كه رابطة دولت فرانسه  شناسان جامعهپي ير بيرن بوم از 

است كه در آمريكا بين اين دو وجود دارد. به  اي رابطهبا روشنفكران، نقطة مقابل 
گر عدم تمركز در دولت آمريكا دليل عمدة حذف روشنفكران از حلقة عبارت دي

در فرانسه اساتيد دانشگاه و  كه درحالي). Birnbaum-1982:59سياستمداران است (
سياسي گره خورده و بر كار  بازندگيروشنفكران به خوبي در سطوح ملي و محلي 

رة دوگل از شمار ) جالب است كه بدانيم در دوIbid:61( كنند ميدولت نظارت 
را گرفتند.  ها آنروشنفكران در هيئت دولت كاسته شد و صاحب منصبان اداري جاي 
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درصد  6براي مثال شمار دانشگاهيان در مجلس ملي فرانسه كه در جمهوري چهارم به 
درصد كاهش يافت و شمار وزيران دانشگاهي كه در  3در دورة دوگل به  شد ميبالغ 

). ولي Ibid:63( يافتد بود به يك نفر در زمان دوگل تقليل درص 5/4جمهوري چهارم 
پس از دوگل دوباره بر شمار روشنفكران در دولت افزوده شد و در بعضي ادوار حتي 

) و ENAدرصد بالغ شد. بايد به ياد آورد كه مدارس نخبه ساز فرانسه مانند ينا ( 30به 
از آن دارد كه  نشانتي هستند كه بنياد ملي علوم سياسي و از اين قبيل، مؤسساتي دول

روشنفكران خود در دامان دولت پرورش مي يابند و سپس جذب دولت مي شوند 
)Debray -1979:50-59.(  

اما نظارت دولت بر امور فرهنگي موافقان و مخالفاني هم دارد كه هر كدام بر داليلي 
اين سياست كه قصد دارد  "دولت فرهنگي"تكيه دارند. مارك فومارولي در كتاب 

 1938سنت اگزوپري در سال "فرهنگي متمركز را مورد حمله قرار دهد مي نويسد:
خود نسبت به هنر و فرهنگ، جوجه  هاي تفاوتيكه بابي  كند مي جمهوري سوم را متهم

. اما او كجاست تا ببيند امروزه دولت صدچندان به امر كشد ميموزارتهاي* ما را 
است  گرفتهخود  هاي پنجهنگ و هنر را در تماميت زير فرهنگ توجه داشته و سپهر فره

و نه تنها آموزش و پرورش و راديو و تلويزيون را در انحصار خود قرار داده بلكه يك 
با  واقعاًكه ما  اي گونهرا هم به اجرا گذاشته است، يعني به  طلبانه جاهسياست فرهنگي 

خبري نيست  موزاراليك دولت فرهنگي سروكار داريم؛ اما همچنان از بچه 
)Fumaroli-1992:19 نويسندگان فرانسه در مسائل  آورترين نام). فومارولي يكي از

تا  شود ميفرهنگي است و براين باور است كه دخالت دولت در امور فرهنگي باعث 
مسائل فرهنگي از ژرفا به سطح آمده و به ابتذال كشيده شود. اما خانم اُتاسيه و آقاي 

شدت با او مخالف بوده و دخالت دولت را باعث رونق امر فرهنگ  فوردارسيه به
فومارولي ذكر كنيم، شاهد مثال ما  هاي حرف. اگر بخواهيم موردي در تأييد دانند مي

ميانه تا  هاي چپاست كه تمامي اساتيد آن از  "ون سن"موسوم به  8دانشگاه پاريس 
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اين دانشگاه هيچ دخالتي در  اندك به اي بودجهافراطي بودند و دولت جز اختصاص 
 هاي چهرهامور آن نداشت. به عبارت ديگر از سر بيزاري آن را رها كرده بود. در عوض 

 ها آنبرجسته روشنفكري معاصر فرانسه مثل ميشل فوكو، گواتاري و ژيل دولوز و امثال 
  از همين دانشگاه برخاستند.

عضو  هاي دولتفرهنگي  هاي سياست 1992از آنجا كه پس از معاهدة ماستريخت 
در جهت وحدت از طريق تركيب و گفتگوي بين فرهنگي به  بايست مياتحاديه اروپا 

تا به الگوي انگليسي و كشورهايي  دهيم ميپيش برود، بحث فرانسه را در اينجا پايان 
كه نگاه قيم مĤبانه و نظارتي به فرهنگ ندارند بپردازيم و ببينيم از مقايسه آن با الگوي 

  .آيد ميرانسوي چه به دست ف
  انگلستان الگوي . ب

هاي پس از جنگ جهاني و به طور مشخص در سال  با آنكه انگلستان در سال 
 اروپا ديگر كشورهاي بسياري در كه كاري –كرد "شوراي هنر"اقدام به تشكيل  1946

قي اينكه . تلكرد اعالم دولت از را شورا اين استقالل بالفاصله –انجام شد 1970 دهة در
تعلق دارد سبب شد تا كمترين بودجه به اين امر  خصوصيهنر و فرهنگ به حوزة 

اروپايي،  هاي فرهنگ% پس از ماستريخت و تأكيد بر امتزاج 02 يعنياختصاص يابد؛ 
و ورزش را به ترتيب در  ها رسانهميراث ملي و سپس فرهنگ،  هاي وزارتخانهانگلستان 

 ها وزارتخانه) تأسيس اين Autassier -2009كرد. (ايجاد  1997و  1992هاي  سال
تعامل فرهنگي با  باهدفپيش از آنكه به منظور مداخله در امور فرهنگي صورت گيرد 

ساير كشورهاي عضو اتحاديه و به طور كلي در ارتباط با خارج صورت گرفت. الگوي 
. در مجموع انگلستان در كشورهاي نروژ، هلند و ايرلند هم مورد پذيرش قزاز گرفت

از راه دور بر مسائل فرهنگي هستند.  هم آناين كشورها بيشتر به دنبال نظارت كلي 
هم براي اولين بار در اين كشورها شنيده شد كه مقصود،  "فرهنگي دمكراسي"سخن از 

دسترسي افراد بيشتري به موضوعات و محصوالت فرهنگي مانند تئاتر، موسيقي، 
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 "دموكراتيزاسيون فرهنگي". در آلمان عنوان هاست موزهو هنري  هاي نمايشگاهنقاشي، 
 كاررفته به(الندرها)  ها استانبه معناي توزيع يكسان و عادالنه امكانات و مسؤليتها به 

كه توليت دولت بر  دهد مي). يك مقايسه سرانگشتي نشان Autassier -2006:6است (
 شدهاي فرهنگي و مؤسساتي و بنياده ها موزهامور فرهنگي در فرانسه سبب افزايش 

و نسبت به آنچه در آلمان و انگلستان  كنند مياست كه كاالهاي فرهنگي را عرضه 
. اين مقايسه نشان از آن دارد كه در خورد ميتحرك فرهنگي بيشتري به چشم  گذرد مي

ارگانهاي دولتي، كارهاي  اي پارهاز سوي  نگري سطحيكنار مواردي از ابتذال فرهنگي و 
فرهنگ به دست  كردن رهاو عظيمي هم صورت گرفته است و نسبت به سياست ژرف 

  حوزة خصوصي در انگلستان، دستاوردهاي بيشتري به ارمغان آورده است.
اين است تفاوت در  شود ميحاصل  ها گزارهنتيجه: آنچه از مجموعة اين  

كشورها اروپايي نسبت به امور فرهنگي ريشه در تاريخ و فرهنگ اين  هاي سياست
 بهدارد. انگلستان كشوري است كه حتي قانون مدون هم ندارد. فرهنگ و قانون و سنت 

-فرهنگ دولت كه درحالي گردند ميآتي منتقل  هاي نسلپيوسته و سينه به سينه به  هم
  محوري فرانسه اقتضا دارد كه دولت توليت امور فرهنگي را نيز بر عهده گيرد.

اعضاء و گفتگوي  فرهنگي هاي سياست همسويي يبرا اروپا اتحاديه تالش – 3
  بين فرهنگي

باشد در اروپا  اي منطقهيك همگرايي  ساز زمينهكه  اي اندازهاشتراكات فرهنگي به 
سياسي مشابه و چيزهايي از  هاي نظاممشترك،  تمدن ووجود دارد: تاريخ مشترك، دين 

گي در شهرها و روستاها، متفاوت زند هاي سبكمختلف،  اي زبانهاين دست. اما وجود 
در شرق و غرب اروپا و حتي مذاهب كاتوليك، پروتستان و ارتودوكس، وجود خلق و 

 هاي تفاوتديگر هم مطرح است كه نشان از  هاي تفاوتخوي آنگوساكني و التيني و 
آشتي  باهمرا  ها اروپاييابتدا بايد خود "فرهنگي دارد. به قول يك نويسنده فرانسوي 

) اولين اقدام سازماني اروپا به Faure - Dufourmentelle -1991 :78( .ّ"داد
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اولين  1949دسامبر  12تا  8. روزهاي بين گردد برميهاي پس از جنگ جهاني دوم  سال
و به دنبال آن يك مركز  شد برگزاركنفرانس اروپايي فرهنگ در شهر لوزان سوئيس 

فرهنگي جمعي بر  هاي تالشعمده اروپايي فرهنگ نيز در شهر ژنو تأسيس گرديد. اما 
 1990عهده نهادهايي مانند شوراي اروپا و كنفرانس امنيت و همكاري اروپا كه در سال 

  .شد ميبه سازمان امنيت و همكاري تبديل شد گذاشته 
و معاهده ماستريخت شد كه سومين بخش آن به اروپاي  1990بايد منتظر دهه 

عضو  هاي دولتشت. پس از اين معاهده شهروندان و مسائل اجتماعي اختصاص دا
خود را در جهت نزديكي و آشنايي  هاي تالشاتحاديه اروپا موظف شدند بخشي از 

 151مختلف موجود در اين اتحاديه صرف كنند. ماده  هاي فرهنگهرچه بيشتر مردم از 
كه ابتكارات فرهنگي مانند برنامه  سازد مياتحاديه را مجاز  ريخت ماستمعاهده 

فرهنگي را در  هاي همايشبراي  اي هفته، در نظر گرفتن ماه يا 2000نگي سال فره
هدف صورت پذيرد: باال بردن  4در راستاي  بايست ميدستور كار قرار دهد. اين اعمال 

 هاي مبادلهفرهنگي اروپا؛  هاي ميراثسطح آگاهي مردم از فرهنگ و تاريخ اروپا؛ حفظ 
سمعي و  وسايلنري و ادبي از طريق ه هاي خالقيت؛ غيراقتصاديفرهنگي 

فرهنگي كه معطوف به مطالعات  هاي نظامبصري..بديهي است كه هستة سخت 
فرهنگي قرار گيرد. به  پسندانه عوامموضوع گفتگوهاي  تواند نمي شود ميتخصصي 

همين دليل همبستگي فرهنگي اين كشورها ابتدا به موارد مشترك معطوف گشت كه 
اروپايي  هاي زبان هاي يادگيرييبراليسم و فردگرايي است. زبان و برخاسته از فلسفة ل

 هاي نمايشگاهفرهنگي و ايجاد  هاي فستيوالهم در اولويت قرار گرفت. به همين منظور 
 هاي تعاملهنري در سراسر اروپا آغاز گرديد. از آنجا كه اقشار شهري بيشتر در معرض 

همزمان در شهرهاي فريبورگ، بارسلون و  هنر شهري هاي فستيوالفرهنگي قرار دارند، 
پساصنعتي بود و  شرايطبيشتر مربوط به  شده گذاشته. آثار به نمايش شد برگزارزاگرب 

تفاوت اساسي داشت  شد ميبا آنچه مربوط به مبارزات كارگري در دورة صنعتي 
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)Autassier - L'Europe des Festivals-2008:61 .(سال "آنچه براي  حال درعين
برنامه فرهنگي  ادامه) تدارك ديده شد كه خود 2007( "وپايي گفتگوي بين فرهنگيار

و شهرهاي  ها پايتختعظيمي كه  هاي تفاوتنمايشي بود از  برعكسبود،  2000سال 
فرهنگي و  چندگونگي. در همة اين شهرها سازد مييكديگر جدا  ازبزرگ اروپا را 

. اين وضعيت شد ميمشاهده  اند آمدهشهر  فاصله بين زندگي شهري و روستائياني كه به
). Autassier-Dialogue… 2008:21در شرق اروپا از همه جا آشكارتر بود (

مجموعة اين مشاهدات نشان از آن دارد كه اروپا دست كم در ده سال آينده با 
فرهنگي  هاي سياستفرهنگي فراواني روبروست كه بايد از طريق تدوين  هاي آشفتگي

پيدا كند، هرچند كه به دليل  ها آنعاجلي براي  هاي حل راهستراتژيهاي ملي، در قالب ا
 هاي تفاوتمجبور شدند از  ها دولتو كاتالونيها،  ها باسكمانند  ها فرهنگ خردهفشار 

فرهنگي به عنوان تكثر و تنوع سازنده ياد كنند. اين نكته در طرح قانون اساسي اروپا 
اتحاديه اروپا تنوع "آمد: 3ماده  Iار گرفت كه در فصل هم به اين صورت مورد توجه قر

فرهنگي و زباني خود را يك ارزش و غني توصيف كرده و با دقت مراقب حفظ و 
. اما اين نگاه هم همراه با منتفي شدن طرح "توسعه ميراث فرهنگي اروپا خواهد بود

مگرايي فرهنگي قانون اساسي به فراموشي سپرده شد. در واقع اروپا زماني به فكر ه
 ها فرهنگافتاده بود كه گفتمان تنوع و تكثر جاي گفتمان وحدت را گرفته بود و خرده 

بر صحنة اجتماعي تاختن گرفته بودند. شايد آنچه در كوتاه مدت بتواند  محابا بي
درخشان هنري مقبول عامه  هاي ستارهنزديك كند پيدايش  هم بهكشورهاي اروپايي را 

هاي گذشته است كه به نقطه عطفي در تعامالت فرهنگي  سال دري مثل سالوادر دال
فرهنگي واحدي مثل فرهنگ يونان و رم  هاي ريشهتبديل شود. در اروپايي كه از 

مشابهي از  نسبتاًبرخوردار و كم و بيش زير پوشش دين واحدي قرار دارد و تاريخ 
ر گذلشته است، فئوداليته و قرون وسطي تا رنسانس و عصر روشنگري را پشت س

اروپاي متحد  روي فراروشني  انداز چشمهم آنچنان ژرف و گسترده است كه  ها تفاوت
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را از يكديگر  ها آنمتنوع  هاي فرهنگارزشي متفاوت و  هاي نظام. هنوز دهد نميقرار 
. تالش كشورهاي مهم اروپا و سياستمداران برجستة آن براي ايجاد يك سازد ميدور 

آغاز شد تا كنون بيشتر مصروف مطالعة مسئله شده  1990كه از دهة  اروپاي شهروندان
  است تا ارائة راهكار و راه حل.

به عنوان دو شرط اساسي براي وحدت اروپا  1989سال  درنتيجه: آنچه رژي دبره 
به ميان آورد همچنان به قوت خود باقي است. وي ضمن برشمردن مسائل و مشكالت 

ه هرگاه يك سرباز آلماني حاضر شد جان خود را براي اروپاي متحد عنوان كرد ك
نجات منافع فرانسه به خطر اندازد و هر گاه جوان فرانسوي حاضر شد زبان آلماني را 

گفت شرايط براي وحدت مهيا شده است  توان ميمانند زبان خود ارج نهد 
)R.Debray -1989:167-170 دو شرط اساسي يعني منافع مشترك و وي). در واقع 

دانسته است ولي در مورد توان احراز اين دو شرط  ضروريفرهنگ مشترك را براي وحدت 
  كرده است كه مورد تأييد ما نيز هست. ابرازاز سوي اتحاديه اروپا شك و ترديد فراوان 

  نتيجه كلي

فرهنگي و نهادهايي كه به آن اختصاص  هاي سياستاروپايي به لحاظ  كشورهاي 
كه مانند فرانسه، يونان،  تمركزگرا: يكي كشورهاي شوند ميتقسيم به سه دسته  اند داده

پرتغال و لوكزامبورگ داراي يك وزارتخانه امور فرهنگي هستند و ديگري كشورهايي 
و امور  گرفته پيشكه مانند اسپانيا، ايتاليا، سوئد و هلند سياست هدايت از دور را در 

و دولت مركزي فقط سعي در ايجاد  اند كردهواگذار  ها آنفرهنگي اياالت را به خود 
آلمان، اتريش  مانندكشورهايي كه  باألخرهتعادل و هماهنگي بين مناطق مختلف دارد و 

به صورت فدرال تدوين كرده و خود  كامالًفرهنگي خود را  هاي سياستو بلژيك 
وجود موارد استثنائي هم در همة اين سه نوع سياست  حال درعيندخالتي در آن ندارند. 

و گاه به صدور  انجامد ميمركزي  هاي دولتدارد كه گاه به دخالت مستقيم و فوري 
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. اما از اين پس سعي در اين است كه سياست شود مياداري ختم  هاي بخشنامه
كشورهاي عضو اتحاديه به هم نزديك شده و دو بخش عمومي و خصوصي در تعامل 

مورد بحث است  "وكراتيزاسيون فرهنگيدم"با يكديگر قرار گيرند و آنچه زير عنوان 
 ها نمايشگاهو  ها موزهطيف اجتماعي به محصوالت فرهنگي و  ترين بيشيعني دسترسي 

 غيراروپاييفرهنگي از جمله مهاجران  هاي اقليتبراي  وجودو همچنين امكان ابراز 
تا  شود ميكالن، تالش  هاي سياستمورد توجه همة كشورها قرار گيرد. در كنار اين 

امكانات الزم براي آشنايي و گفتگوي هنرمندان مختلف در سراسر اتحاديه اروپا فراهم 
به نحوي در تعامل با يكديگر  سازان فرهنگ، مؤسسات فرهنگي و ها دولتآيد يعني 

اروپاي فرهنگي  صورت هرنتيجة مطلوب به دست آيد. در  ترين بيشقرار گيرند كه 
ه و توجه معماران وحدت اروپاست. ولي در موضوعي است كه به شدت مورد عالق

قرين موفقيت خواهد بود  ها آنتكثر و تنوع و تفاوت تا چه حد تالش  همه اينبرابر 
  سؤالي است كه آينده به آن پاسخ خواهد داد.
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