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  يفرهنگ نيفرانو ةسلط

  *يریحشمت ام
  
  ده يچک

، شـاهد آن بـودیم کـه برخـی     یایزدطلبـی و اسـتعمار   مـوج اسـتقالل   شـروع  پس از، هاي اخیر در دهه
تـدریج   ی مستقیم غـرب بودنـد، بـه   یاز این تحت فرمانرواپیش افتاده که  کشورهاي جهان سوم و عقب

از آن زمان تاکنون ما دیگـر شـاهد    .زنجیرهاي وابستگی را پاره و به استقالل سیاسی دست پیدا کردند
هـاي   هاي آسیایی و آفریقایی و مسـتعمره هاي بزرگ غربی در کشور قدرت ۀجانب حضور مستقیم و همه

سیاسی و استعمار مستقیم دیگر  ۀشود؛ هرچند سلط اما قصه به همین جا ختم نمی .پیشین غرب نیستیم
کشورهاي غربی بر جوامـع جهـان سـومی    اع دیگري از سلطه و امپریالیسم وجود خارجی ندارد اما انو

هاي گذشته مورد توجه محققان قرار گرفتـه اسـت    هیکی از وجوه امپریالیسم که از ده .شود میتحمیل 
در قالب  امپریالیسم فرهنگیم که چگونه یال هستؤن سیا پاسخ ، حال به دنبالامپریالیسم فرهنگی است

امپریالیسـم سـایبر بـروز یافتـه      و اي، امپریالیسم اطالعاتی، هاي جدیدتري چون امپریالیسم رسانه شکل
  .است

ي اسـتعمار  هـا  ویژگـی ان یـ ب وخت کوتاه و مختصري از امپریالیسم فرهنگی در این مقاله هدف ما شنا
  . است یفرانوین فرهنگ

  
  د واژه يکل 

   .یفرهنگ جهان، ی، استعمار فرهنگیفرهنگ نیفرانو ۀسلط، یفرهنگ ۀ، سلطامپریالیسم

                                                
  واحد تهران علمی دانشگاه آزاد اسالمی هیئتعضو  *
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 امپریالیسم، سلطه مفهوم
از ایـن   ها تعریف برخی از این ؛از امپریالیسم شده است بسیاريي ها تعریفتاکنون 

 :قرارند

ي امپراتـور امپریالیسم در لغت از ریشۀ امپراتوري مشتق شده اسـت، یعنـی تشـکیل    
قوي بر ضعیف را در  در معنی وسیع، هر نوع گسترش، توسعۀ ارضی و سلطۀ«دادن، و 

 . )16: 1374مگداف و کمپ، (»بر می گیرد

 یگر که گاه با تسـخیر هاي د تسلط سیاسی و اقتصادي کشوري بر کشور و سرزمین«
هـاي   خاك آن کشور به وسیلۀ قدرت نظامی توأم بوده گاه به صورت استقرار حکومـت 

» شـود  مـی نشانده براي تأمین منـافع سیاسـی و اقتصـادي کشـور مسـلط نمایـان        دست
 . )18: 1363مهرداد،(

دقیـق و  یسم است اما بایـد گفـت کـه    ي ساده و مختصر امپریالها تعریفاین دو از 
  .پریالیسم با استعمار خلط شده استام تعریف؛ در واقع ندنیست کامل

خواه باز و  اي که سلطه .حکایت دارد» سلطه«اي است که از رابطۀ  امپریالیسم اندیشه
روشن و در قالب حاکمیت سیاسی مبتنی بر زور و برخالف اراده و رضایت مردم تـابع  

چنـان   گیري از سازمان سیاسـی،  هخواه به شکل ضمنی و بدون بهر ،به دست آمده باشد
 که فعالیت آنان را به مقتضـاي تـأمین   ندتحمیل کو قیدوبندي بر مردم یک قلمرو  مهار

  .دهد نیازها و منافع نظام حاکم شکل

گـر در مسـتعمره    که در استعمار قـدرت سـلطه   استامپریالیسم با استعمار این فرق 
آیـد کـه مـردم بـومی،      نی به وجود میرابطۀ استعماري زما .کند میحضور فیزیکی پیدا 

بدیهی است که  .با افراد ناخوانده در کنار هم زندگی کنند اي گونههرچند با ناآرامی، به 
 .خواهـد بـود  اي از ابهام  یاسی و وضعیت افراد بومی در هالهدر این خصوص حقوق س

ـ هاي تحت سلطه به قلمرو امپرا افتد که سرزمین گاه اتفاق می ولـی   .نـد پیوند وري مـی ت
روابـط امپریالیسـتی    .شـود  مـی هـاي خراجگـزار ن   امپریالیسم منجر به استعمار سـرزمین 
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هـاي   ممکن است شـکل  .ضرورتاً حاکی از تحمیل یک مرکز اقتدار بر مردم بیگانه است
 .)3: 1374رینولدز، ( آید پدید آمیز  گوناگونی از این رابطۀ سلطه

 
 مفهوم فرهنگ

 ازدر میـان عـوام تصـور نادرسـتی      .شـناختی اسـت   معهجا یمفهوم» فرهنگ«اساساً 
نامنـد،   می» بافرهنگ«و برخی را » فرهنگ بی«برخی از افراد را فرهنگ وجود دارد؛ مثالً 

» فرهنـگ  بی«توان  شناسان هیچ فردي را در جامعه نمی در صورتی که طبق عقیدة جامعه
 . نامید

ویژگـی اعتقـادي اعضـاي یـک     به مجموع رفتارهاي اکتسابی و  توان میفرهنگ را «
کلمۀ اساسی و مهم در تعریف یادشده، کلمۀ اکتسـابی اسـت    .جامعه معین تعریف کرد

» کنـد  مـی ي زیسـتی متمـایز   هـا  ویژگیکه فرهنگ را از رفتارهاي برخاسته از وراثت و 
  .)59: 1373کوئن، (

ر و آداب و رسومی اسـت کـه د   ها ارزشفرهنگ مجموعه الگوهاي رفتاري، عقاید، 
اجتمـاعی   راه و از شـود  مـی درپی سـاخته   هاي پی نسل سوي ازطول تاریخ یک جامعه 

 . شود می منتقلشدن و آموزش و تربیت به افراد 

؛ ممکـن نیسـت فرهنـگ جـدا از     استهمراه مفهوم فرهنگ همیشه با مفهوم جامعه 
 . جامعه یا جامعه جدا از فرهنگ باشد

 .اسـت » تمـدن «است تفاوت آن با مفهـوم   نکتۀ مهمی که در رابطه با فرهنگ گفتنی
، در حالی که تفـاوت آشـکاري بـا هـم     شوند میمعموالً این دو مفهوم با یکدیگر خلط 

دي و فنی دارند؛ فرهنگ وجه معنوي و متعالی زندگی اجتماعی است اما تمدن وجوه ما
  . گیرد میزندگی اجتماعی را در بر

ـ ، ضور مستقیم و فیزیکی داشـتند در استعمار کهن، استعمارگران در مستعمره ح  یول
هـاي اسـتعمارگران و    و مجـري سیاسـت  واسـطه  در استعمار نـو حاکمـان و سـالطین    
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در استعمار فرانو استعمارگران با عبور از حاکمان  .منافع و اهداف آنان بودند ةکنند تأمین
د مردم بـه دسـت خـو    راههاي خاص خود، تحوالت را از  وابسته، با ترفندها و سیاست

مردم کشـورها ولـی در جهـت مطـامع و اهـداف اسـتعماري خودشـان بـا شـعارهاي          
امپریالیسـم فرانـوین را در    ةتوان ویژگی عمـد  با این حال می .کنند فریبانه دنبال می عوام

و هدایت اذهان انسـانی بـه سـمت اهـداف      مهارابتناء این جریان به منابع تجدیدپذیر، 
در امپریالیسم فرانوین اسـتعمارگر از   .دانست ظامین ۀفرهنگی بر سلط ۀخود، تقدم سلط

هـاي غربـی تـالش     سایر جوامع بـا دیـدگاه   ۀسازي ظاهر و پوست یک سو براي همرنگ
مراتـب نخبگـان هـر جامعـه در      کند و از سوي دیگر سعی در متقاعد ساختن سلسله می

و  قـدرت علمـی  توجـه بـه    تغییر هویت جوامع مطبوع خود دارد و براي ایـن کـار بـا   
گـذاري در ایـن طبقـه بیشـتر     تأثیر، امکان جذب و نفوذ فکـري و  افزاري روزافزون نرم

، فکري ،سازي نخبگان فکري جامعه تغییرات درونی همزمان با همراه ،بدون شک .است
اي بـراي   گذشـته از اینکـه ابزارهـاي رسـانه     .شـود  فرهنگی آن جوامع بهتر میسر مـی  و

  .مار فرانو قرار داردیابی به این هدف در دست استع دست
شـود   یده مید یات متفاوتیان آن نظریها و جر محرك، ها شهیر، خاستگاه در رابطه با

و  يفکـر  گونـاگون  يهـا  فیـ عتـاً ط یطب .دارنـد  فراینـد ن ین اییدر تب یسع يکه به نحو
خاص خود را  ينظرها متفاوت، نقطه یعلم يها میو پارادا گوناگون یپژوهش يها سنت
 يدن بـه بسـترها  یخـاص رسـ   يک سـنت فکـر  یکه در  ير متعددیتفاس .ددهن یارائه م

از قـدرت و   یاستعمار را ناش اناز متفکر یان بعضین میاز ا .سازد یاشتراك را ممکن م
ابنـد و  ی یمـ  یاسـ یس يهـا  شهیاستعمار ر يبرا یبعض .دانند یانسان م يجو سلطه ةزیغر

 یبعضـ  ؛نندیب یکننده م نییتع رساخت اقتصاد راینقش ز یستیسنت مارکسمشابه  یگروه
 يها افتیره یبه بررس يشناسانه دارند و شمار ستیزی نییتر تبیو شومپ مانند ماکس وبر

ـ د امـا  .پردازنـد  یمـ  یسم افراطـ یونیصه و ،سمیناز ،نژادپرستانه گـاه  یجا یدگاه فرهنگـ ی
ننـده  ک نیـی رساخت اقتصـاد را تع یاستعمار نه ز يها شهیر یدگاه فرهنگید .دارد يزیمتما
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ـ دهرچنـد   .اسـت را یداند و نه س یم  ،یسـت یرا ناز یسـت یالیاسـت امپر یس یدگاه فرهنگـ ی
 نیدر ب .ستیبه دنبال اشتراکات ن، کندل یتحل ییکایا آمری ییای، اسپاني، فرانسویسیانگل
در  .خـاص اسـت   يها زهین انگیش و تکویدایدارد و معلول پ یخیت تاریکه جنسها  آن

الت، یاسـت کـه بـا باورهـا، تمـا      یجـوامع ذهنـی   اشتراك افت محصولین رهیا ،واقع
 ییانطباق و همسو یرامون و هستیط پیاز محیشان ها و برداشت ،ها، آمال، آرزوها زهیانگ
ـ    ،جیبه تدر ،خیکه در بستر تار ییها تیذهن .یابد می بـودن   یخود را مسـتحق درجـه اول
در  .داننـد  مشـروع مـی  خود  يرا برا ییجو يبرتر يگرین خود و دیز بیتما و با دننیب یم

ده یدر قالب عق ییجو يت برترین مشروعیکند ا یاستدالل م 1یس هیگونه که دن واقع آن
از عناصر عمـده در   یکی که از دید او یده جمعیتصور و عق یشود نوع یاروپا متبلور م
ـ وه ،هـا  یاروپایریغ ،»ها آن« ۀدر مقابل هم» ها ییاروپا«به ما  و است ییفرهنگ اروپا ت ی

 ،که فرهنگ مزبور را هم در داخل و هـم در خـارج اروپـا    يزیقاً همان چیدق .بخشد یم
افـراد و  همـۀ   سه بـا یدر مقا ییت انسان اروپایشه که هوین اندیا« :جو کرده است سلطه

 يالیاسـت  ین نـوع یهمچنـ  .قـرار دارد  يتـر  یدر سـطح متعـال   ییراروپـا یغ يها فرهنگ
اروپا بر  يبرتر يکرارکننده مدعاوجود دارد که خود تدرباره شرق  ییاروپا يها شهیاند

تر  ا شکاكی تر و طرف یک متفکر بین احتمال که یشرق بوده و معموالً بر ا یماندگ عقب
  . )75: 1968 ،یه(»نه داشته باشدین زمیدر ا یات متفاوتیممکن است نظر

 ،ییراروپـا یغاز جوامـع   یهرچند بعض د دانستیالبته در رابطه با استعمار و شرق با
 اند داشته یستیالیو روابط امپر شیگرا ۀخ سابقیاز تار یکوتاه ۀدر بره ،مانند کشور ژاپن

آلمـان و بعـدها   ، سیانگلـ ، سه کشـور فرانسـه   وعمدتاً در رابطه با غرب  استعمار یول
 .خـورد  یرقم مـ ها  آن با سرنوشت یخ قرون معاصر به نوعیکه تاریابد،  مینمود کا یمرآ

ـ ا از ایک و اسـپان یبلژ، چون پرتقال یستیالیاست امپریس یین اروپاتقدامنالبته  ن قاعـده  ی

                                                
1. Denys Hey  
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ـ  همشـترك همـ   ۀو در واقع نقط نیستند یمستثن شـرق   هرچنـد  .هاسـت  بـودن آن  یغرب
، رسـد شـرق   یبه نظر مـ  یاند ول استعمار بوده تحتا یقا و آسیمشتمل بر آفر ییایجغراف

مشابه هم دارند و  یابد که اول سرنوشتی یم میر از غرب تعمیممالک غ همۀبه  ،ینوع به
 يکایآمر .اند خ به حساب آمدهیدر ادوار تار یت غربیک اندازه و درجه در ذهنیبه  دوم
   .امروزعراق  کهر بوده است یسته تسخیشا ییاروپا يبه همان اندازه برا یجنوب

ضـمن   ،اسـت یبـه س  یدهـ  فرهنگ در جهـت  يبا پرداختن به نقش محور ،یگرامش
برجسـته   ینقش فرهنگ را در جوامع مدن یو مدن یاسیجوامع به جوامع س يبند میتقس

و  ین جوامـع مـدن  یب یقیدق ۀانیگرا لیز تحلیتما یگرامش«: کند یم نیز بیاند یسع .ندیب یم
و  یا حداقل منطقـ ی(داوطلب  يجامعه از اعضا یبه دست داده است که در اول یاسیس
و  یحکـومت  يهـا  از نهـاد  یها و در دومـ  هیاتحاد، ها ادهخانو، ر مدارسینظ )ير اجباریغ

که نقش آنان در حکومت همـان سـلطه   ) يمرکز یکراسربو س،یپل، ر ارتشینظ( یدولت
ـ کاربرد دارد ز یفرهنگ البته تنها در جوامع مدن .افته استیتشکل ، م استیمستق  را دری
بلکـه از راه آن   ،ار و سلطهق اجبیاز طر هن گرید ینهادها واشخاص، ها شهینفوذ اندها  آن
 يکتـاتور یردیۀ غجامعـ  ن در هـر یبنابرا .نامد یت میآن را رضا یاست که گرامش يزیچ
درست به همـان گونـه    .گر اشکال غلبه دارندیبر د یاشکال فرهنگ یبعض) تریتوتالریغ(

ـ صـورت ا : دارنـد  يشـتر یب تـأثیر گر نفوذ و ید يها شهیها از اند شهیاز اند یکه بعض ن ی
کـه   يکند امـر  ین مییال تعیبه عنوان است یاست که گرامش يزیهمان چ یت فرهنگیهدا
: 1371 ،دیسـع ( »اسـت  یم حتمیاز مفاه یدر غرب صنعت یات فرهنگیشناخت ح يبرا
22( .  

ـ اسـتعمار از ا  ۀلئمسـ  یر بـه بررسـ  یما را نـاگز  یت فرهنگیهدا ةکنند نیینقش تع ن ی
 يهــا اســتیس بخــشِ جهــت یحتمــم یکــه مســتقل از مفــاه ینقشــ .دکنــ یدگاه مــیــد

است کـه   یکار فرهنگ يالیاست ۀجیالء و بلکه نتین به خاطر استیمسلماً ا .ستیاستعمار
   .بخشد یشونده م هیتوج ییرویبه استعمار دوام و ن
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اول فرهنـگ عبـارت    ۀدر درج: کند یم یراه خود را ط گونهدر واقع فرهنگ به دو 
 یکـه نـوع   یشـ ینما و ،یارتبـاط ، یفیتوصـ  يرهال هنیاز قب ییها آزموده یاست از تمام

اغلـب  ها  آن همۀ .دارند یاسیو س ،یاجتماع، ياقتصاد يبا قلمروها يخود هخودب ۀرابط
 بخشـی  لـذت شـان   یاصل يها از هدف یکیکه  شوند میظاهر  یشناخت ییبایز یدر شکل

تـه  افی شیشامل عناصر پاال یشدنن فیتوصاست  یفرهنگ مفهوم دوم ۀو در درج .است
ر خود فراهم ساخته است و البته به مرور ین ذخایاز بهتر يا کننده، که هر جامعه هیو تزک
را از » مـا «رد و یـ بـه خـود گ   یتهـاجم  ۀبه دولت و ملت جنب یتواند با وابستگ یزمان م

توانـد مصـداق    یافتـه مـ  ی ت سـازمان یو هـدا  نظارت یکه با نوع يامر .جدا کند» ها آن«
و اسـتعمار بـه    یفرهنگ ۀین قسمت درخصوص نظریدر ا .دفرهنگ مقاوم محسوب شو

  . د اشاره خواهد شدید سعردگاه ادواید
آن از  يها شهیت استعمار و رین ماهییاست که در جهت تب یناد از متفکریادوارد سع

لکرده در یتحصـ ، لمیمتولـد اورشـ   ،دیسـع  .پردازد یله مئن مسیبه ا یفرهنگ يانداز چشم
 ۀلئمس یخود را صرف بررس یات علمیاز ح ی، بخشیف غربلمخت يها مصر و دانشگاه

ال اسـت کـه غـرب چـه برداشـت و      ؤن سیبه دنبال پاسخ به ا يو .استعمار کرده است
ر یه تسخیدر توج يفرایندغرب دارد؟ چه ریغ يایر قبال شرق و در مجموع دند یتیذهن

کتاب مهم و  ن رابطه چندید در ایسع ل است؟یغرب دخ یستیالیشرق و تجاوزات امپر
 مسـئله ، 1978در سـال   یشناسـ  شرق: ف کرده استیتأل گوناگون ۀن جزوه و مقالیچند

ن نگارش یساله ب 16 يا فاصله یعنی .1993در سال  فرهنگ و استعمارو  1979 نیسطلف
ـ در جهـت پاسـخ بـه ا    يو يفکر ۀو فرهنگ و استعمار همواره دغدغ یشناس شرق ن ی
ـ  گونـاگون متون د بر یژه سعیتسلط و .است مسئله و فرانسـه   ،یآلمـان ، یسـ یانگل، یعرب

نوشتن  يد برایسع ،»یشناس شرق«مترجم  ،یم گواهیعبدالرحگفتۀ  به .ز استیانگ شگفت
مراجعـه   گوناگون يها زبانبه  یو ادب یعلم گوناگونش از پانصد اثر یبه ب یشناس شرق

 مسـئله رهنـگ در  ن نقـش ف یـی د تبیسـع  ۀگونه که اشاره شد، عمده دغدغـ  همان .کند یم
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است کـه   يا هیآن با استعمار نظر ۀنقش فرهنگ و رابط يبه زبان خود و ؛استعمار است
ن اسـت کـه فرهنـگ    یآورم ا ین کتاب میکه من در ا يا هینظر« .د داشتیبر آن تأک يو

کــه از ذات اســتعمار  ینقشـ ، کنــد یمــ ياســتعمار بـاز  مســئلهدر  یار مهمـ ینقـش بســ 
ـ بـدون ترد  يامپراتـور  ۀشمار توسـع  یب يها ران و دههدر دو .ر استیناپذ کیتفک د در ی

ن یا .بوده است يوقفه حضور داشته است اروپامحور یکه ب يزیچ ییقلب فرهنگ اروپا
و  ،، مطالعـه يکسره گردآوریها را  خیمردمان و تار ها، نیسرزم، ها يورز طرز فکر تجربه

بازرگـان  «داد تا  ین امر اجازه میا: دیگو یطور که کالدر م و همان .کرده است يبند طبقه
مردمـان  «را هـا   آن، دا کند، امـا از همـه بـاالتر   یبزرگ پ يها يزیر قدرت طرح» یسیانگل

تـر و متفـاوت در    نییپـا  یش تنها به عنـوان موجـودات  یت خویرانده از هو» مستعمرات
  . )327 :1382، دیسع( »رفتیپذ یم یحیدپوست مسیسف ییتصور اروپا
ـ ا ،دیور سـع بـه بـا   ،در واقع ، یاتیـ ح يا کننـده  چـون هماهنـگ   یفرهنگـ  فراینـد ن ی

در قلب مسائل استعمار مشاهده  یاسیو س يرسان به دستگاه اقتصاد کننده، اطالع عیتشج
ز را یـ همـه چ  یرامـون یا جهان پیان ییراروپایغ ةدربار یفرهنگ يمحورن اروپایا .شود یم
 یکمتر فرهنگ و نخورده دست را یعکرد و کمتر موضو یم يبند و طبقه يوقفه مرزبند یب

   .گذاشت ین را بدون شناسنامه میاز زم يا مطالعه و کمتر مردم و نقطه یب را
و منافع خـود   ین فرهنگ روابط جهانیا .ستین ییفرهنگ استعمار نامر يبه باور و
وجـود دارد کـه نشـان     ایـن فرهنـگ  در خطوط  یت کافیاغلب شفاف .دارد یرا پنهان نم

  .)29 :همان( درآن قرار دارد یقیباحث دقدهد چه میم
او  .پـردازد  یغـرب مـ   یفرهنگ يادهایاستعمار به بن يها شهین ریید در جهت تبیسع

در  يو .ان غـرب و شـرق اسـت   یـ م یو معرفتـ  یشناسز بودیتما یمعتقد به وجود نوع
ـ که غـرب   ين مطلب معتقد است تصوریضاح ایضمن ا یشناس شرق ا اروپـا در قبـال   ی

 يریتصـو  یعنی .ستیتصور غرب ۀست بلکه ساختیان شرق نیمعلول زبان و ب شرق دارد
 يتصور .ساخته است شیپ يها نهیان براساس زمییاذهان اروپا ۀاز شرق که ساخت یجعل
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روست که  نیرد، از ایم بگید و تصمیدهد در مورد شرق سخن بگو یاجازه م به غربکه 
اروپاسـت و   يگ و تمـدن مـاد  از فرهنـ  یرغـرب بخشـ  یغ يایـ در مجموع دن یا شرق
ـ و ا یک فکر از نظـر فرهنگـ  یبه عنوان  یشناس شرق ن بخـش  یک مفسـر و مبـ  یلوژدئوی

سبک  یعبارت از نوع یشناس شرق«: آورد یم یشناس شرقف یدر تعر يو .مذکور است
ن شرق و غرب قـرار  یب یشناخت و معرفت یشناختز بودیک تمای يکر است که بر مبناف

از  ین دسـته انبـوه  یبنـابرا  .)در غالـب مـوارد  (و غـرب  ) ر غربیغ يایدن(شرق  ،دارد
ـ نظر، فالسـفه ، سـان یداسـتان نو ، شـعرا ها  آن انیدر م آنکهسندگینو ، یاسـ یپـردازان س  هی

ن شرق و غـرب  یادین اختالف بنیشوند ا یافت میسلطنت  ياقتصاددانان و مقامات ادار
 :همـان (» انـد  شـان قـرار داده  یها يپرداز يات و تئوریشروع ذهن ۀرفته و آن را نقطیرا پذ

ن محـذورات  یرا در قبال شرق در چارچوب ا یت غربید ذهنینجاست که سعیاز ا .)16
ـ آمر که به داشتن سـلطه و  يانداز چشم .ندیب یمجسم م یعمل و يفکر ت شـرق خـتم   ی

ـ تجد، جـاد سـلطه  یدر رابطه بـا ا  یسبک غرب یعبارت از نوع یشناس شرق«: شود یم د ی
  . )همان(»ت و اقتدار بر شرق استیآمر داشتن ساختار،
از  ت خـود را یکـه مشـروع   یسنت .است یستیالیامپر ید سنتیز نظر سعا یشناس شرق

ـ از ا .کننـد  یماننـد مـا فکـر نمـ     هـا  آن چـون  ،ردیـ گ یم» ها آن« بودن» ر مایغ« ـ ن زاوی ه ی
ـ گسـترش و توز « ینوع یستیالیا همان سنت امپری یشناس شرق ک یـ ژئوپولت یآگـاه » عی

ـ ) یاسـیـ س ـ  ییایـغرافج( ، یاجتمـاع ، ياقتصـاد ، یقـ یتحق، یباشـناخت ین متـون ز یدر ب
   .ابدی یو نمود مشود  میمنعکس  یفرهنگ ياست که در فضا یشناس و زبان یخیتار

است که در فرهنگ  يبر برتر یمبتن یع آگاهین گسترش و توزیدر واقع براساس هم
 ،ن خصـوص ژول هرمـان  یدر ا .دارددر پی و تملک را  يانداز اراده، دست یغرب نوع

ـ گو یم 1910در سال  ،مدافع استعمار فرانسه ـ ن الزم اسـت کـه ا  یبنـابرا «: دی ن مطلـب  ی
 هـا  تمدندر نژادها و  یمراتب حرکت قبول گردد که سلسله ۀرفته شود و به عنوان نقطیپذ

 مطلـب  نیبا قبول ا .میهست يباالتر یوجود دارد و ما متعلق به نژاد برتر و تمدن فرهنگ
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هـم وضـع    ییکند که مقدرات پابرجا یجاد میا يبه نوبه خود به دست آوردن حق برتر
 یم و سرسـپردگ یاز تسـل  یبر مردمان بوم يروزمندیاز پ یناش یت اساسیمشروع .گردد

، یکیمکـان  يم در برابـر برتـر  یشـود و نـه تنهـا تسـل     یمـ  یما ناش يدر برابر برترها  آن
ت استوار است و یفیشأن ما بر ک، یاخالق يدر برابر برتر میبلکه تسل یو نظام ،ياقتصاد

 يزیـ چ يقـدرت مـاد   .میت را اداره کنیم کل بشریاست که ما با آن حق دار یانین بنیا
  ) 57: همان( »ین هدفیچن ياست برا يا لهیبلکه وس، ستین

هده ن افکـار مشـا  یچون تجسم ا .ن گونه اقوال آسان استیاز ا يریگ جهینت ،نیبنابرا
ـ  ةپراکنـد  يهـا  تیـ کرد است معلول ذهنیرو نیکه مولد ا یفرهنگ .ده استش قائـده   یب
د از آن هنگـام  یشـا بر قوائد هماهنگ  یو مبتنخ است یبلکه بر آمده از ادوار تار ،ستین

ـ  ۀشـ یاند ینوع یبه عبارت .خواندند یخود را بربر م ریان غیونانیکه  ـ االذهـان از ا  نیب ن ی
انـداز او   از چشـم ، کنـد  یمانند او فکر نم، ستیکه مانند نه است که غرب هرچه را یزاو
د فراموش شود یالبته نبا .ر استیر و تسخیتحق ۀستیندارد شا مشابه ینگرد و تعامالت ینم

 یاردکـان  يداور از دیدست بلکه غرب یت غرب نیاز کل یشدن منفک یکه فرهنگ جزئ
 اسـت یاقتصاد در س فرهنگ واست در یفرهنگ در اقتصاد، س .است ناپذیر انفکاك کلیتی

 ،دیبه باور سـع  ،در مجموع .است ناپذیر ک کل انفکاكیده شده است و مولد یدر هم تن
 مـنعکس شـده اسـت    در فرهنـگ غـرب   ییزعامـت و آقـا   ۀسـت یباور برتر بـودن و شا 

ت ین معنا منشأ هویفرهنگ در ا .ر توأم استیگانه و تحقیبا ترس از ب غرب یطلب يبرتر
ـ سر هو بر مبارزه ۀشتر جنبیب د همیو شااست  شـتر  یدر مفهـوم دوم فرهنـگ ب   .ت داردی
 یکـ یجـور شـده و   و با آن جفت یدتیو عق یاسیکه اهداف گوناگون ساي است  صحنه

 یتوانـد نـوع   ین معنـا فرهنـگ مـ   یشود و در واقـع بـد   یبه کار گرفته م يگریپس از د
ـ  کندم یترس یبست حفاظت بن خـود را   یاسـ یس ةود جلـ یش از آنکـه وارد آن شـو  یکه ب
  . )15ـ  18: 1382د، یسع( دیکن ینیبازب

ت ین اصل استوار است که فرهنگ و ذهنیاستعمار بر ا یافت فرهنگیدر مجموع ره
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ر ین گذرگاه تسـخ یا از و دهد یرا م یرغربیر غیتحق ةآن به غرب اجاز مؤکد در یخیتار
   .شود یمجاز شناخته م یغربریغ يها تیهو

  
  شدن ینجهانسبت فرهنگ و 

ها  مجموعه ریزهمۀ  فرهنگ باو  است،یس، اقتصاد :دارد يق متعددیمصاد شدن یجهان
رنـد  یگ یقرار م آنبا  ۀدر رابط يا که به گونه گوناگون ياندازها متعدد و چشم يایو زوا

ابد بعد فرهنگ ی یخاص م یژگیوآنچه ن یو استعمار فرانو شدن یجهان ۀل رابطیدر تحل
شـدن   یجهـان  .دهـد  ین به خود اختصاص مـ یاستعمار فرانو ه را درگاین جایتر که عمده

ـ ا .ده اسـت یر به فرهنگ بخشیگ چشم یتیبرجسته و اهم یگاهیجا  یبـا نـوع   فراینـد ن ی
بسترها و  .کند یحاکم م یجهان ۀجامع بر را واحد یفرهنگ که همراه است يساز همگون

ن یو همچنـ  یفرهنگـ  یعـال زش و تیـ آم، تبـادل ، یستیهمز يرا هم برا یامکانات فراوان
معاصر هم شاهد  يایدن ،گریان دیبه ب .کند یفراهم م یگوناگون فرهنگ يها یگرای خاص
است و هم شـاهد  ) شدن ییکایآمر، شدن یغرب، یاستعمار فرهنگ(فرهنگ  شدن یجهان

گران با یدن دکرن صالح و سود خود را در همرنگ یاستعمار فرانو .شدن جهان یفرهنگ
و  یت سـع یخود نها يها دگاهیر جوامع با دیسا يساز همرنگ يغرب برا .ندیب یخود م

در را مراتب نخبگـان هـر جامعـه     دارند سلسله یها سع یغرب .آورد یتالش را به عمل م
و  یبـا توجـه بـه مـانور علمـ      هدف،ن یا اجراي يبرا ومتقاعد کنند  ر مطبوع خودییتغ

بـدون   .شـتر اسـت  ین طبقه بیدر ا يرگذاتأثیرو  يامکان جذب و نفوذ فکر ،يافزار نرم
ـ ییـ جامعـه امکـان تغ   هر يفکر يساز شک همزمان با همراه آن  یو فرهنگـ  یرات درون

ن هدف در یبه ا یابیدست يبرا يا رسانه ين ابزارهایقدرتمندتر .شود یسر میز میجوامع ن
 ۀنیشـ یو پ ،اتیـ ادب، فرهنگ، علم نقش هنر، يساز رنگ کم .استن یدست استعمار فرانو

شتر ملل یصال هرچه بیاست ياست که استعمار برا ییراهکارها ها ملتک از یهر یخیتار
 در دیگونه که ادوارد سـع  غرب آن .ردیگ یبه کار م آنان نفس به سلب اعتماد و مستضعف
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را  يشرفت علم و تمدن بشریپهمۀ  خیتار يساز با جعل و وارونه گوید می یشناس شرق
همـان سـنت    مـۀ شـدن ادا  یالبتـه جهـان   .دانـد  یخود مـ  دةیمرهون خود و ممالک برگز

ـ جد يابزار بان ینو یست در شکلا یشناس شرق از  یشـدن آن بخشـ   یجهـان  اکنـون  .دی
گـروه جوامـع را بـه شـکل      يتجـدد غـرب اسـت کـه حصـاربند      يراگـ  حتحول اصال

اسـت  ینده در ابعاد فرهنگ و سیفزا ین به شکلیو همچن يدر مسائل اقتصاد يتر روشن
 یفراملـ  يو نمادهـا  ،یجهـان  يبازارها، یجهان یکیالکترون يها رسانه .سازد یم ناممکن
شوند موضوعات  یکنند و موجب م یده میچیت را پین و هویان سرزمیروابط م یحکومت

با مشکل مواجه  یکامالً محل یارجاع به نصوص فرهنگ راهت، از ید هویبازتول در یمحل
در مقابل قدرت خود به عنوان  ییها با چالش روهاین نیهم يملت از سوـ  دولت .شوند

  . (conteat generative script) شود یرو م هن روبیآفر نهیک نص زمی
 يا سرچشـمه  در نظر گرفته شـود یـا   يریتفس ۀنیا زمیبهتر است فرهنگ چارچوب 

هـا   آن نکه به مردم گفته شـود کـه  یا يبرا باشد يابزار يلش واورگفتۀ  به .تیهو يبرا
   .(Economies of signs and Espance:129)ستند یک

 یجهانشمول يها فرهنگ .فارغ از زمان و است جهانشمول یر فرهنگیفرهنگ جهانگ
 یحیمسـ  ـ  یاسـالم  يهـا  جهان باستان و فرهنـگ  یو روس یونانی يها فرهنگهمچون 

 .بودند یخیبار تار یمحمل نوع یافتند گسترش می یخاص يها که از مکان یقرون وسط
براسـاس   .ع قرار گرفته اسـت یوس ییو در فضا شه استیر یب ير امروزیگ جهانگفرهن

ـ ق و ناموثق است و هویرق ها ویژگین یل این فرهنگ به دلیت ایاستدالل اسم  يهـا  تی
ش از آنکه انسـجام  یها پفرایندن یا .رندیشه بگیر یفین خاك ضعیتوانند در چن ینم یکل
ـ  یملـ ، یچندگانه محلـ  يها تیا هویشوند  ید و نوسان میموجد ترد بیافرینندت یهو ا ی

ف تاروپود یسان به تضع نید و بدنآور یوجود م هپوست را ب ا سرخیپوست  اهی، سییاروپا
 یفرهنگ يها انیدر واقع جر .)213: 1378، رزادهیمش( کنند یکمک م یمیقد يها سازمان

ـ ه هواست مربوط بیهر نوع س یو به طور کل یت ملیاست هویس یموجب دگرگون ت ی
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 یاحسـاس تعلقـ   سـبب بـروز  ن تحوالت را یا یپردازان جهان یهاز نظر یبعض .شوند یم
بـه   یعنـ ی ،یبه دولت مل يکنند که موجب وفادار یم ید تلقیجد يریپذ بیو آس یجهان

ـ ن نقش ویست فرانویالینجاست که امپریدر ا .دشو یم خودشان کشور فـا  یرا ا خـود  ةژی
خـود   ی، بـه سرپرسـت  یدهکده جهان ییبرپا یکا مدعیآمران ین میدر ا چنان که ،کند یم

متفاوت  يها و با روش کنداعمال سلطه  دارد یگوناگون سع يها ن کشور از راهیا .است
مسـلط خـود،    یاسیس ـ   يقدرت اقتصاد و ییکایآمر يها ارزش، يساز یاز جمله جهان

، رو و مـک  هلد( ن هدف استیبه ا یابیسطح در جهت دست هم ير کشورهایش از سایپ
در  يسـاز  یجهان یتوان به موارد اساس ین را میاستعمار فرانو يها شاخصه. )41 :1382
ـ  شدن یجهان  یبعد فرهنگ .ل دادیاست و فرهنگ تقلیس، اقتصاد يها عرصه ـ ش از ایپ ن ی
اقتصاد تعلـق دارد و  به شدن  یجهان يتقدم و برتر یخید گفت به لحاظ تاریبا .شدبیان 

العاده در  خارق يها شرفتیپ .مقدم استممالک  يز استعمار اقتصادین یتسیالیاز بعد امپر
هـم در   يا مـاهواره  يو فنـاور  یتـال یجید يها نظامکردن امور و مخابرات مانند  يا انهیرا
جه یدر نت .است سزا داشته هب یر نقشیاخ يها سالدر  ياقتصاد شدن یجهان فرایندشبرد یپ

در مـدار   شد نمیجارت تکه تاکنون  یاالها و خدماتاز ک ياریامروزه بس ین تحوالتیچن
اقتصـاد گسـترش    ۀدر عرصـ  .)63 :1383، يمحمـد  گـل ( اند قرار گرفته یتجارت جهان

سازمان  سويا تجارت آزاد از یتجارت  يآزادساز ،یتیبزرگ چندمل يها ت شرکتیفعال
گسـترش   .شـود  ین محسـوب مـ  یاسـتعمار فرانـو   یاساسـ  ياز ابزارهـا  یتجارت جهان

شـده   یمصـرف  يهـا  ل گسترش انباشت مازاد به بخـش یموجب تسه یفراجهان يفضاها
ـ اق زیکند که اشـخاص باشـور و اشـت    یف میرا توص ییرفتارها ییگرا مصرف .است اد ی
 امـا آورنـد   یشود بـه دسـت مـ    یممنجر ها  آن زودگذر يارضا بهاز کاالها را که  یانواع

الت زودگذر یتما ين نوع مصرف ارضایدر ا .اندازند یرا دور مها  آن معموالً به سرعت
ش یافـزا  .داردت یـ و لـذت اهم  ،مد، يپرداز الیخ، یسرگرم، نو يزهایل به چیژه میو هب
 يدهایشود و عمر نسبتاً کوتاه محصوالت منجر به خر یشتر میبد یکه منجر به تولمت یق
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فـا  یا ینعتصـ  يدار هیرا در بقـا و رشـد سـرما    ینقش اصل ییگرا مصرف .شود یادتر میز
 .ا قرار دارندیدن يها ن شرکتیتر در بزرگ ییگرا مصرف ۀدر واقع ارکان برجست .کند یم

شـمال اسـت رونـد     يدر دسترس کشـورها  یغاتیعناصر تبل ترین مهمنکه یبا توجه به ا
جنـوب بـه    ين کشورهاین بیدر ا هاست و آنز در دست ین ییگرا به مصرف یده شکل

 .شـوند  یغرب محسوب م يدیتول يکاالها ةکنند ن مصرفیتر عمده، ادیت زیخاطر جمع
در رونـد   ياقتصاد ةعمد يها ست با در دست داشتن قدرتیالیامپر يکشورها ،نیبنابرا
 ينکـه کشـورها  یبا توجه به ا .پردازند یف میضع يشدن عمالً به حذف کشورها یجهان
ن روند هضـم  یر اد یرا ندارند پس از کوتاه زمانها  آن ف قدرت مقاومت در مقابلیضع
 همـۀ بر  یمسائل اعمال دموکراس ترین مهماز  یکیکه است یرامون مبحث سیپ .شوند یم

 ینظام جهـان  یین به دنبال برپایاستعمار فرانو، ک کردنیاست در دموکراتیدن يکشورها
داشـته باشـند    يآن در اداره آن سهم ماد ياعضا ۀکه هم يا به گونه، ستیک نیدموکرات

 يهـا  نظام یمقصود طراح .سر است و نه مطلوبیبزرگ نه م يها ر قدرتن امر از نظیا
تحت  يدر کشورها .است یدموکراس ـ برالیل يالگو ياـورها بر مبنـداخل کش یاسـیس

حقـوق   يشـود کـه بـا شـعارها     یحاکم م یبه ظاهر مشروع و مردم ياستعمار، ساختار
گـذار  تأثیر يا قـدرت رسـانه  ه بـر  یبا تک ياستعمار يها دارد اما قدرت یهماهنگ يبشر
 .کننـد  یت مـ یمـوردنظر هـدا   يمـردم جهـان را بـه سـمت و سـو      یافکار عموم ،خود
 .ر و تـداوم حکومـت شـده اسـت    ییخ معاصر موجب تغیع تاریع و سریوس شدن یجهان

نکه خود یدر خصلت دولت کمک کرده است، بدون ا یراتییبه تغ ییقلمروگرا ظهور فوق
نکـه  یا بـدون  را گسترش دادهمواضع حکومت  شدن یجهان .ل ببردیدولت را رو به تحل

هـا   دولـت  .ان بـردارد یـ از م اسـت  يدار زمـام  ییربنـا یچـارچوب ز  که را يساالر وانید
دفاع از داخل در برابـر خـارج    ییاست قلمروگرایس يمعاصر برا شدن یجهان تأثیر تحت
در برابـر   یافع داخلـ از من اگر همواره آشکاریها د دولت .دارند يو ثبات کمتر یهمسان
ل شـدن بـه   یخودمختار در حـال تبـد  پسـا  يها برعکس، دولت .کنند یان دفاع نمیخارج
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از منـافع وابسـته بـه قلمـرو      يا دهیـ چیپ ۀان مجموعـ یـ و رقابـت م  يهمکار يها صحنه
ز هرچنـد تعلـق بـه کـل     یآم ده و ابهامیپوش يها ن منافع در قالبیا .هستند يقلمرو فوق

ـ خـاص و   ين منـافع کشـورها  ید اما عمالً در جهت تأمرسان یکشورها را م ـ ا اتحادی ه ی
ا تحـت نفـوذ   یمستعمره  يان کشورهاین میا مشخص است و در يها نیسرزم ۀمجموع
   .کنند ین روند حرکت میا تأیید سوي بهداشته باشند  یافت اطالعین رهینکه از ایبدون ا
  
 یاستعمار فرهنگ یستیچ

 .ي انسان غربی در اعصـار جدیـد اسـت   ها ارزشو  استعمار پیامد تحول در اندیشه
براي بررسی روند تحول استعمار بایـد سـراغ ماهیـت تفکـر غربـی را گرفـت و آن را       

 برآمـده از بررسی ماهیت تفکر غربی و جهت سیر آن و نیـز سـاختارهاي    .دکرواکاوي 
تعمار فرانو سهایی همچون ا هاي موجود در فهم پدیده تواند بسیاري از ابهام این تفکر می

ن استعمار فرانوین از دیدگاهی معرفتی برآمده از ایکی از محقق به گفتۀ .را برطرف سازد
کوشـد تـا    ایـن حـوزه معرفتـی مـی     .اسـت ) انگلیسـی (معرفتـی انگلوساکسـون    ةحـوز 
فرهنگ عمومی یعنی تعمـیم زبـان انگلیسـی در سراسـر جهـان و       راهشدن را از  جهانی

بسـتر و سـازوکارهاي مناسـب     سـاخت ناسی و همچنـین  ش هاي معرفت استحکام بنیان
اي و سـاختاري هماهنـگ کـه بنیادهـاي آن بـر بسـتر        منسـجم رسـانه   ۀمتشکل از شبک

واقـع ایـن شــکل از    در .)247: 1378فیـاض،  ( لیبرالیسـم اسـتوار اسـت محقـق ســازد    
ا هـ  امپریالیسم که با احساس غلبه و تسلط ایدئولوژي لیبرالیسـتی بـر دیگـر ایـدئولوژي    

جدیـدي اسـت    ۀجانب شروع شده است و درصدد اثبات برتري خود است، ساختار همه
فوکـو از   .پردازد اري جهان میـساخت ـ  یـد معرفتـر به تهدیـه به طور جدي و فراگیـک

مدرن و تفاوت آن با اشکال سـلطه در   سلطه در عصر پست ۀمسئلنی است که به امتفکر
نشان داده است که سـلطه و اسـتعمار فرانـو بـه      او به خوبی .ادوار پیش پرداخته است

 تـرین  مهـم شـاید   .شـود  از درون علوم انسانی اعمال مـی  شیده و منتشرشکلی بسیار پو
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اصلی فوکو در این  ۀدغدغ .باشد» تحلیل روابط قدرت و معرفت«دستاورد علمی فوکو 
نی بـر  هایی که مبت عقالنیت .هاي خاص است بخش پرسش از چگونگی پیوند عقالنیت

ۀ نکت ترین مهم .اند وژه تبدیل شدهبه س ها انسانها  آن روابط قدرت و دانش هستند و طی
قدرت و  فرایندو اجتماعی خود جزئی از  یاین است که علوم انسانخصوص فوکو در 

 هـا  انساندهد که چگونه  تبارشناسی فوکو نشان می .روابط اعمال سلطه بر انسان هستند
 ،دریفوس و رابینـو ( رانند بر خود و دیگران حکم می» هاي حقیقت رژیم«تأسیس  راهاز 

امپریالیسم فرانوین شکلی از استعمار اسـت کـه در آن هـم     ،رو از این .)13ـ  15: 1382
 نامیداستعمار منتشر  آنراتوان  می .خود امپریالیست و هم مجریان نامرئی و پنهان هستند

آنکه شخص یا جریان خاصـی آن را   بی ،نکه براساس آن منویات و اهداف استعمارگرا
اي است  به اندازه» اختفا و انتشار«در این نوع استعمار  .شود گرفته می  پی ،نمایندگی کند

در این نـوع از   .بسیار سخت استحتی براي نخبگان که شناسایی مجاري و عوامل آن 
هـا   آنگران و مجریـان  امپریالیسم فرانو میـان اسـتعمار   نظیراي  امپریالیسم نه تنها معامله

ترض عشود بلکه مجریان بومی نیز از اینکه به استعمار منتسب شوند، سخت م بسته نمی
هـاي   اند تـا زمینـه   در حقیقت در امپریالیسم فرانوین استعمارگران تالش کرده .شوند می

آنکه خود متوجه  بیها،  آن اي چیده شود که در گونه روهاي فکري ـ سیاسی به ـتربیت نی
 ي فرانـوین  هـا  امپریالیسـت  .خواهنـد  اي بیاندیشند که استعمارگران می گونه همان ،شندبا

معیارهـاي  هـا   آن مثال براي .اند افزاري معطوف کرده نرم ةهایشان را به حوز بیشتر تالش
در هـا   آن کننـد تـا حتـی دشـمنان سیاسـی      علمی را مناسب با اهداف خود تعریف مـی 

اند  ان در جاي کشورهاي مستعمره قرون پیش قرار گرفتهرغم استقاللش کشورهایی که به
 بر این اساس .همان اهداف عمل کنند جهتمعیارها در نتیجه در  همانناگزیر باشند با 

هاي ایـن   ترین نمونه یکی از شایع .کنند معیارهاي دانششان اعمال قدرت می راهاز ها  آن
رهـدار،  ( اسـت  ISIالت مرسوم به معیاردهی به ملل در حال استثمار، اعتباردهی به مج

با این تغییر امپریالیسم فرانوین بر دو وجه هم پیوند ایجابی و سلبی عمل  .)104: 1387
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هـا و   هـاي بنیـادین اندیشـه    از حیث ایجابی بر بسـط و گسـترش جهـانی الیـه     .کند می
و از حیث سلبی به تحقیر ) ي سکوالریستیها ارزشعقالنیت و (ي تمدن غرب ها ارزش

دري از وجـوه غیرمکشـوف دنیـاي     پـرده (هـاي غیرغربـی    و دانـش  ها ارزشو تخریب 
عصـر   .پردازد و نظامی می ،ابزارهاي پیچیده ارتباطی، سیاسی، فرهنگی راهاز ) غیرغربی

 در چـه در کشـورهاي امپریالیسـت و چـه     ،هاسـت  اطالعات کـه عصـر تحمیـق تـوده    
بال براي استعمارگران  اي پرسود و کم زمینه ،تصور با امکانات فوق ۀسلط کشورهاي تحت

اي و سانسور بسیاري  هاي معدود رسانه انحصار اطالعات در دست شبکه .گسترده است
هـاي   هـا و شـرکت   اخبار از مراکز موردنظر برخی دولـت  ۀاز اطالعات و ممنوعیت تهی

رغم  که به است هاي عظیم اقتصادي مردم جهان را در وضعیتی قرار داده فراملی و بنگاه
از نـوع  دوم  ،اطمینـان یابنـد   هـا  آن از صحت توانند نخست نمیداشتن اطالعات وسیع، 

از قـدرت اقـدام    ، و سـوم اینکـه  چینش اخبار و ترفندهاي خبري اطالع چندانی ندارند
متوجـه   صرفاًواقع تفاوت این شیوه از امپریالیسم با گذشته  در .بسیار کمی برخوردارند

جمعی و تبدیل شدن جهان به یـک   ا گسترش وسایل ارتباطب .هاست و نه اهداف روش
الملل رنگ باخت و این امکـان   ها در مقابل نظام بین تدریج حاکمیت به» جهانی ةدهکد«

اي فراهم شد که بدون توجه به مرزهـاي جغرافیـایی،    هاي سیاسی و رسانه براي قدرت
هرچنـد در ایـن روش    ،از سوي دیگر .را طرف خطاب خود قرار دهند ها ملتمستقیماً 
و  ،اقتصـادي، سیاسـی   ۀاي بر کشورهاي دیگر ندارند، اما سـلط  هاي بزرگ سلطه قدرت

هـاي   هاي دولـت  ها و سیاستگذاري گیري ها به حدي است که تصمیم فرهنگی آن دولت
هـاي بـزرگ    هاي فرهنگی و اقتصادي باید در جهت منـافع قـدرت   عرصه همۀدیگر در 

نـوعی نفـوذ   «اجماالً اینکه امپریالیسم فرانوین مبین  .)327 :1387بلنداختر، (شکل بگیرد
هاي نوین ارتباطی است که بـه مـدد آن کشـوري تصـورات،       فناورياجتماعی از طریق 

، معلومات و هنجارهاي رفتاري و نیز زنـدگی خـود را بـه کشـورهاي     ها ارزشباورها، 
از  هـا  ملتن را تسخیر هویت توان آ یا اینکه می) 30: 1377شیلر، (کند  دیگر تحمیل می
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اي و اطالعات و  با استفاده از اهرم تبلیغات رسانهها  آن دخالت توجیه شده در شئون راه
  . )21: 1387امیدي، ( ي دیگر نامیدها ملتظاهر صادق در امور  هاي به داده

  
  یفرانوین فرهنگ ي استعمارها ویژگی

توان ویژگی عمده و  ان استعماري میاین جری ۀجانب با نگاهی به ابعاد گسترده و همه
د کـه در اسـتعمار کهـن،    کـر را با استعمار کهن و نو به این شـکل بیـان    آنوجه تمایز 

در اسـتعمار نـو حاکمـان     .استعمارگران در مستعمره حضور مستقیم و فیزیکـی داشـتند  
منـافع و   ةکننـد  هاي استعمارگران و تأمین واسطه و سالطین و پادشاهان مجري سیاست

اما در استعمار فرانو استعمارگران بـا عبـور از حاکمـان وابسـته، بـا       .اهداف آنان بودند
مـردم بـه دسـت خـود مـردم       راههاي خاص خـود، تحـوالت را از    ترفندها و سیاست

دنبـال   ،فریبانه با شعارهاي عوام ،شان ولی در جهت مطامع و اهداف استعماري ،کشورها
امپریالیسم فرانوین را در ابتناء این جریان بـه   ةگی عمدتوان ویژ با این حال می .کنند می

 ۀو هدایت اذهان انسانی به سمت اهـداف خـود، تقـدم سـلط     نظارتمنابع تجدیدپذیر، 
در امپریالیسم فرانوین اسـتعمارگر از یـک سـو بـراي      .دانستنظامی  ۀفرهنگی بر سلط

کند و از سـوي   ش میهاي غربی تال سایر جوامع با دیدگاه ۀسازي ظاهر و پوست همرنگ
دیگر سعی در متقاعد ساختن سلسله مراتب نخبگان هر جامعه در تغییر هویت جوامـع  

افزاري روزافزون  توجه به قدرت علمی و نرم با اجراي آنمطبوع خودشان دارد و براي 
بـدون شـک    .گذاري در این طبقه بیشتر اسـت تأثیرخود، امکان جذب و نفوذ فکري و 

فرهنگـی آن  و فکـري،  درونـی،  ازي نخبگان جامعه امکـان تغییـرات   س همزمان با همراه
یـابی بـه ایـن     اي براي دسـت  گذشته از اینکه ابزارهاي رسانه .شود جوامع بهتر میسر می

سـازي سـایر    البته باید دانست راهکار همرنگ .هدف در دست استعمار فرانو قرار دارد
شـود مگـر از گـذرگاه     یفرهنگـی میسـر نمـ    و جوامع بـا مـدل غربـی و نفـوذ فکـري     

و تمـایزات اسـتعمار فرانـو     ها ویژگیاز .  ...سازي دانش، اندیشه، فرهنگ، هنر و مصون
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را به خدمت گرفته ها  آن هایی که استعمار نو  فناوريظرفیت همۀ  این است که نه تنها از
هـا   آن بلکه با تشدید و ترکیب انواع جدیدتر ،وري کند در راستاي اهداف خود بهره بود

ویـژه  برد تلقـی شـوند کـار     فناوريآنکه  وجود آورده که بی به را  فناورينوع خاصی از 
شوند  یر نقاب ظاهر میها در ز از فناوري يا پاره 1نگیپلیاز نگاه رادیرد ک .دارند  انهفناور

» فنـاوري م فرهنگ به یتسل«ل پستمن در ینامد و البته ن یساکن م يها را فناوريها  آنکه 
آمـار را از   فنـاوري و  یسنجش افکار عمـوم  فناوريزبان، سنجش هوش،   هاي فناوري
سـاکن و پنهـان بـه     يها يفناوردرواقع  .)221: 1375 ،پستمن(شمارد  یق آن برمیمصاد

  . کند يافزار ش نرمیش از پیباستعمار را  ةدیپدبتواند کند تا  یاستعمار فرانو کمک م
ها  اسطوره .ن استیاستعمار فرانو يها یژگیوگر یاز د یادب يدر بستر يساز اسطوره

 يبرا ،يدر درون جوامع استعمار یحت ،یاستعمار فرهنگ ین چگونگییتب يتوانند برا یم
 ةاسطور ،»ها تمدنجنگ « ةاسطور ،»خیان تاریپا«ة اسطور .د باشندیمف یعموماقناع افکار 

مطـرح   یت داسـتان ایـ ابتـدا در قالـب ادب  » يساز یجهان« و اسطورة» جهان يساز یغرب«
 یداخلـ  يهـا  ز جنگپس از برو که نان رمیا. دررا داکرد ین رویهم 2رمان گال .اند شده

، یاسـ یس يها نهیها در زم ییکایمرآد یجد ةرگر چهریکا پا به عرصه وجود نهاد تصویمرآ
پـردازد کـه    یم ییها انسانف یرمان گال از آن رو که به توص .است یو فرهنگ ،ياقتصاد

 يهستند نـام خـود را از اصـطالح اقتصـاد     یونیلیحب ثروت بادآورده و مدرصدد تصا
ـ به حما ین سبک ادبیسندگان اینو .ونر به دست آورده استیلیم ت از اعمـال و رفتـار   ی

را که موجب  يا دهیشه و ایاند که اند اند و بر آن بوده داستان خود پرداخته يها تیشخص
گال  ۀیدر رمان اول .دنت کنیند و از آن حماناروراورند بپیرو ب ين افراد به هر کاریشده ا
به ها  آن ۀزده و عالق جنگ يها تیمضمون به کار رفته نشان دادن تحول شخص ترین مهم

ـ  یکـه در رمـان معاصـر گـال نو     ی، در صـورت استکسب ثروت و قدرت   یسـنده در پ

                                                
1. Radyard Kipling 
2. Mega - Novel 
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  . )286: 1363 ،یاله( در سطح کالن است یستیالیه اهداف امپریو توج یبخش تیهو
دارد که بهتـر اسـت بـه سـبب کثـرت و       يمتعدد يها ویژگین یالبته استعمار فرانو

  . میآن اکتفا کن بردن  نامبه  تنها زات گستردهیتما
بـر   یفرهنگـ  ۀن سـلط یدر استعمار فرانو: ینظام ۀبر سلط یت سلطه فرهنگیاولو .1

هاست نـه   انهرس ةبر عهد ین نوع از استعمار رسالت اصلیدر ا .مقدم است یسلطه نظام
 يهم به کار گرفتـه شـوند کـه تنهـا بـرا      یالبته ممکن است ادوات نظام .یادوات نظام

  . هستند یفرهنگ ۀبه دنبال استحال و يا رسانه ۀت همان سلطیتقو
در : تحقـق اسـتعمار   يد در جهان سوم برایجد يدار هیسرما يها توجه به کانون .2

ر یدپـذ یبع تجدر متوجه منایدناپذیبع تجدتوجه کامل به منا يکرد استعمار به جاین رویا
  . شود یم ها انسانذهن و ناخودآگاه از گذرگاه تسلط بر 

هـا   سـت یالیز آنجـا کـه امپر  ن ایدر اسـتعمار فرانـو  : ها کمرنگ کردن نقش دولت .3
هـا بـه دو    کنند نقش دولـت  یسلطه مراجعه م تحت يمردم کشورها يها به توده میمستق

  . شود یها کمرنگ م ستیالیامپر تیافکار ملل تحت حاکم هارمو  يا غات رسانهیل تبلیدل
شورش، اغتشاش و  :یجمع يها راه شورشکشورها از  ین بردن نظم داخلیاز ب .4

 یمـال  يها تیو حما یتحت سلطه به استعانت سرسپردگان داخل يانقالب در کشورها
 يها قالبکه هرکدام شاهد ان زستان و گرجستانین، قرقیچون اکرا ییغرب در کشورها

  . است شاهد مدعاي ما در این موضوع اند بوده یرنگ
و  يفـرد  یاحسـاس نـاامن   ۀو توسـع  یو اجتمـاع  يت فردیان برداشتن امنیاز م .5

ت در سطح یت امنیت به اتکاء به تقوین وضعیخروج از ا ااز بید نیجهت تشد یاجتماع
  . یجهان
کـرد  ین رویدر ا .است يساز یگر جهانیا نام دیکردن دن کنواختی: ایدن یکنواختی .6
رسد از  یبه نظر م .جهان است يکشورها یو ارزش یفرهنگ يساز کسانیاستعمار  یسع
  . ابدی شتر گسترش یمصرف هرچه ب ين گذرگاه بازارهایا
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سـکس و  «: يا د رسـانه یـ تول يهـا  جاذبـه  راهگانـه از  یج عناصـر فرهنـگ ب  یترو .7
رسـد   ینظر مـ  به .است آفرینی تیبجذا يبرا یغرب يها ن رسانهیادیار بندو ابز» خشونت

، بـر  یزنـدگ  گونـاگون موضـوعات   یسـ ینو هیرسالت خود را در حاش یغرب يها رسانه
  . اند افتهیسکس و خشونت 

  . و گسترش بازار مصرف ياقتصاد یوابستگ .8
به انزوا کشاندن افراد در کمرنگ کردن مشارکت (انه یفردگرا يهافرایندگسترش  .9

  . )یاجتماع
 يهـا  نـه یت زمیاطالعات و تقو يساز یجهان راهژه از یراقبت ود و میشد نظارت .10
  . در سطح گسترده یجاسوس
  . يفرد یگانگیخودبو از یو فرهنگ یاجتماع يها و بحران ينابرابرافزودن  .11
  . و فنون خاص نفوذ یغاتیتبل يها استفاده از حربه .12
شـود   ین مطـرح مـ  یاسـتعمار فرانـو   یژگـ یرامون موضوع ویکه پ يگریمبحث د .13

رکننده با هـدف  یگ ز غافلیآم سم به عمل خشونتیژئوترور .است» سمیژئوترور«ضوع مو
 :راه ممکن استاز دو  که شود یا افراد اطالق میه فرد یعل یاسیس

ـ دو  یستیترور يها تیانجام فعال) الف ت و یـ حاکم یا چنـد گـروه مـدع   ی
 . خاص ییایجغراف ةبر حوز یاسیتصاحب قدرت س

 ،یررسمیغ چه ی، چه رسمها ستیاز ترور تیو حما سازي ستیترور) ب
از منـابع   یسـت یالیامپر يبـردار  به منظور حضور و بهره ینظم یببروز  يبرا
  . نیمع ییایجغراف ةحوز يها انسانو  یعیطب

  
   گیري نتیجه
امپریالیسم فرهنگی نوعی از امپریالیسـم اسـت کـه عمـدتاً      ای و ین فرهنگینو ۀسلط

متعهد آن را مطرح هاي کشورهاي غیر در جنبش» وابستگی«پردازان  روشنفکران و نظریه
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و باورهـاي جوامـع    هـا  ارزشگویـد   امپریالیسم فرهنگی مـی  ۀنظری کردند؛ و تعقیب می
امپریالیسـم   ةواژ .شـود  اي استثمارگرانه بر جوامع ضـعیف تحمیـل مـی    قدرتمند به گونه
، تصـورات،  کشـور  یـک  آن راهدهنده نوعی نفوذ اجتماعی اسـت کـه از    فرهنگی، نشان

هاي زندگی خود را به کشـورهاي   ، معلومات و هنجارهاي رفتاري و نیز روشها ارزش
تـر و   هـاي فریبنـده   آیند کـه شـکل   در این مسیر، شرایطی پدید می .کند دیگر تحمیل می

ها و الگوها، که  کردن سبک ملی به بخشد و جو را برتري می تر هجوم فرهنگ سلطه پنهان
  . شود میدهند، توجه  یدات فرهنگی امپریالیستی را شکل میمحور اصلی تول

در زمینۀ امپریالیسم فرهنگی در کشورهاي جهان سوم مخصوصاً کشورهاي اسالمی 
برخی عقیده دارنـد کـه فرهنـگ غربـی یکسـره باطـل و        .دو نظریۀ افراطی وجود دارد

و خوب  ترین فرهنگ است و همۀ نکات مثبت نادرست است و فرهنگ خودشان کامل
نیز معروف اسـت، همیشـه ایـن    » توهم توطئه«بر اساس این عقیده که به  .را در بر دارد

ها درصدد نابودکردن فرهنگ جوامـع جهـان سـوم هسـتند و      وجود دارد که غربی نگاه
گونـه تعامـل بـا     هـیچ  ین افـراد ا .خواهند فرهنگ غربی را بر این جوامع مسلط کنند می

  .تابند فرهنگ غربی را برنمی

و  شـوند  میاي دیگر وجود دارند که شیفته و مجذوب فرهنگ غربی  در مقابل، دسته
این افراد نوعی کمبود را در خـود احسـاس    .بازند را در مقابل فرهنگ غربی می» خود«

بـه   ،رو ، از ایـن مانده و نامناسب است کنند که فرهنگ خودشان عقب می فکرکنند و  می
هنگی خویش می پردازند و سعی دارنـد کـه فرهنـگ    ها و آداب و رسوم فر طرد ارزش

  .بیگانه را جایگزین آن کنند

واقعیت این است که هیچ فرهنگی  .هستنددچار نوعی افراط و تفریط  دیدگاه هر دو
ها در تعامل بـا   رسد؛ فرهنگ ها به رشد و بالندگی نمی در انزوا و جداي از دیگر فرهنگ

س وظیفۀ ما در برابر فرهنگ غربی این اسـت کـه   بر این اسا .کنند هم است که رشد می
انتخـاب  ) اساس فرهنـگ خـودي  بر(دست به انتخاب بزنیم و آنچه را که صحیح است 



 v 57 يفرهنگ نيسلطه فرانو

  .یمیکنیم و بقیه را طرد نما

در مقابله با امپریالیسم فرهنگی این است که ما هویت خـویش   نخست گام ،بنابراین
ا هویت و فرهنـگ خودمـان را خـوب    اگر م .را بشناسیم و بدانیم که هویت ما چیست

در صـورت   .شـویم  بـاختگی مـی  دنشناسیم به راحتی طعمۀ فرهنگ بیگانه و دچـار خو 
یم فرهنگ غربی را هضم کنیم و آن را مطابق بـا  توان میشناخت صحیح فرهنگ خودي 

 . سازیمفرهنگ خویش بومی 
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  و مآخذمنابع 
 . ریرکبیام: هران، تها کارتل يتاتورکید .1363 ون،یهما ،یاله ـ

دفتـر نشـر   : ، تهـران یم گواهیعبدالرح ۀ، ترجمیشناس شرق .1371، دیسع ،ادوارد ـ
  . یفرهنگ اسالم

 رایـ ۀ حم، ترجمـ است، فرهنـگ ی، اقتصاد، سینظام جهان .1378، ياکسفورد، بـار  ـ
  .وزرات خارجه: رزاده، تهرانیمش

ـ فراروا«. 1387 ،يمهـد  ،يدیام ـ ـ اسـتعمار، بسـاط هو   تی ـ  تی ـ و تخر ادیـ بن یب  بی
ـ هو و  یارتبــاط جمعــ لیوســا لر،یمجموعــه مقــاالت هربــرت شــ ،»دار شــهیر يهــا تی

 .ینیرعابدیاحمد م ۀترجم کا،یمرآ يها يامپراتور

  .ین :، تهرانتیشدن، فرهنگ، هو یجهان .1383ن، یحس ،هیریبش ـ

  . مجموعه مقاالت ،استعمار فرانو، استعمار منتشر .1387، احمد ،رهدار ـ
 :زاده، تهـران  ترجمۀ سید حسـین سـیف   وجوه امپریالیسم، .1374رینولدز، چارلز  ـ

 . وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشارات

ـ  يها احت غرب، مقابله با رسانهیس .1382لر، هربـرت،  یش ـ  يهـا  چـالش  یفرامل
  . ندهیبزرگ آ

، ترجمه و اقتباس غالمعباس توسـلی و  سیشنا جامعهمبانی  .1372 ،کوئن، بروس ـ
 . سمت: انرضا فاضل، تهر

   .ین: تهران ت،یشدن، فرهنگ، هو یجهان .1383، احمد، يمحمد گل ـ
، رسـاله  »الملـل  نیگرا در روابط ب واقع ي، تئوریابیو ارز یبررس«را، یرزاده، حمیمش ـ

  .الملل، دانشگاه تهران نیارشد، روابط ب یکارشناس
 ،)ومجهان سـ  ـ  تاریخـ   تئوري(یسم ـامپریال .1374مپ ـام کـمگداف، هاي و ت ـ
  . کویر: و اقتباس هوشنگ مقتدر، تهران ۀترجم
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  . هفته: ، تهرانفرهنگ جدید سیاسی .1363 ،مهرداد، محمود ـ
  .مقاالت ۀ، مجموعاستعمار فرانو و جهان اسالم .1387نوراحمد بلنداختر،  ـ

: ، تهـران ییصـادق طباطبـا   ۀترجم ،فناوريم فرهنگ به یتسل .1375من،  ل پستین ـ
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