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در  پدافند غیرعاملراهکاري  عنوان به سرمایۀ فرهنگیاهمیت استفاده از 
  مقابل امپریالیسم فرهنگی

  1حسین اکرمیانسیدمحمد
  

  چکیده 
منابع سرشار هیدروکربري و ایدئولوژي ، خصوصیات ژئوپولتیکیۀ ایران به واسطجمهوري اسالمی 

. متخاصم بـوده اسـت  هاي  اسالم مبارز همواره مورد تهدیدات سخت افزاري و نرم افزاري دولت
 در حال گذار را تهدیدهاي  امپرالیسم فرهنگی مصرف گراي آمریکایی امروزه فرهنگ تمامی کشور

یکی پدافند غیرعامل، راهکار  عنوان بهفرهنگی  ۀش معتقد است که ایجاد سرماینماید و این پژوه می
شود.  می حفظ فرهنگ ایرانی اسالمی در مقابله با امپریالیسم فرهنگی آمریکا قلمدادهاي  از شاخص

صدد توضیح ابعاد امپریالیسم فرهنگی و نظریات مرتبط تحلیلی در -له با رویکردي توصیفیاین مقا
پـردازد تـا احیـاي ایـن      می فرهنگی ۀسرمایهاي  پس ار آن به بازتعریف شاخص، باشد می با آن

ة شیو. در مقابله با امپریالیسم فرهنگی غربی نشان دهد پدافند غیرعاملراهکار  عنوان بهرا ها  شاخص
   . باشد اي می هگردآوري اطالعات در این مقاله کتابخان

ابعاد امپریالیسم ، نظریات امپریالیسم فرهنگی، هنگی بوردیوفر ۀسرمایپدافند غیرعامل، : ها کلیدواژه
  فرهنگی آمریکا

                                                   
   Wswaki@gmail.com  / ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانعلوم سیاسی کارشناسی ارشددانشجوي  .1
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  مقدمه
امروزه نظام سرمایه داري توانسته است با امپریالیسم فرهنگی خویش محصوالت مصرفی مازاد خود  را  به 

غربی در  جهانی نهادینه سازد. عالقه مندي عمومی به فرهنگهاي  اساسی در عرصههاي  عنوان یکی از نیاز
در حال توسعه در جهان مدرن که تحت سیطره ي هژمونیک آمریکا قرار دارد، روز به روز هاي  کشور

  نماید. می کند و این نوع گرایشات فرهنگی جوامع در حال گذار را تهدید می شدت پیدا
آمریکا بـر  پرسش از نتایج تسلط  ،در حال توسعههاي  از این رو امروزه در محافل علمی و پژوهشی کشور

فرهنگی جهانی و افزایش نگرانی از امپریالیسم فرهنگی قدرتمنـد غربـی و تـأثیري کـه کاالهـاي      هاي  حوزه
لی اسـت کـه ذهـن بسـیاري از     سـوأ  گذارنـد،  مـی  جوامـع متفـاوت  هاي  و سنتهاي  فرهنگی بیگانه بر ارزش

ن از محصـوالت چـاپی،   تـوا  مـی  متفکران را به خویش معطوف نموده است. در عرصه ي کاالهـاي فرهنگـی  
بـین  هـاي   صوتی و تصویري نام بردکه به گونه اي گسترده در جهت همگن سازي منفی فرهنگـی در عرصـه  

هـاي   مدرن جامعه پذیري از جمله امکاناتی چـون فـیلم هـا، شـبکه    هاي  باشند و با استفاده از زمینه می المللی
برخاسـته از فرهنـگ غربـی    هاي  یوها و موسیقیشنیداري، رادهاي  تلویزیونی، ابر صنعت چاپ و نشر، شبکه

افزایند. این وسایل در قرن ارتباطات عالوه بر آن که تواتسـته   می روز به روز بر شدت جامعه پذیري خویش
را فـرآهم آورنـد در مـوارد بسـیاري نیـز بـه       هـا   انتقال ارزش ها، شـیوه زنـدگی و ایـدئولوژي   هاي  اند زمینه
حاکم بر هاي  مقصد و ارزشهاي  ات سهمگینی را وارد ساخته و براي هویتدریافت کننده ضربهاي  فرهنگ

فرهنگ آنان ارزش و احترامی را قائل نیستند. نفوذ فرهنگ مصرف کننده ي آمریکایی به زندگی روزمره ي 
توان نمـودي از شـکل    می در حال توسعه روز به روز افزون گردیده است و این نفوذ راهاي  شهروندان کشور

توان آن را امپریالیسم فرهنگی نامید. به طور کلـی امپریالیسـم فرهنگـی     می ي از امپریالیسم خواند کهجدید
اشاره به فرهنگی امپریالیست محور دارد که براي رساندن کشور حامل فرهنگ متبوع، به غـرایض و منـافع   

باشد. از ایـن   می مللملی خویش، درصدد گسترش قلمرو و زیر مجموعه سازي خویش در سراسر محیط بین ال
دهـد و در   می فرهنگی جامعه ي هدف را مورد تغییر قرارهاي  و ارزشها  رو تسلط فرهنگ آمریکایی سنت

بایست برنامه ریزي گردد  می در مقابل این هجوم نرم غیرعاملاین شرایط است که راهکارهایی براي پدافند 
  ی و علمی در مقابله با این هجوم توانا گردید.و با تقویت هویت فرهنگی کشور و مدیریت فرهنگی عقالن

  تاریخچه ي امپریالیسم فرهنگی
اگر چه گسترش امپریالیسم فرهنگی آمریکایی و غربی پدیده اي با تاریخ کم و معاصر بوده است اما براي 

امپراطوري براي توان به امپراطوري روم اشاره نمود. این  می پیدا نمودن پیشینه ي فرهنگی این نوع از نگرش
نمود تا با ایجاد یک فرهنگ غالب، سلطه ي خویش را در عرصه ي  می تضمین سلطه ي جهانی خویش سعی

 19اروپایی در قرن هاي  کشورهاي  توان از استعمارگري می منطقه اي و جهانی تضمین نماید. از سویی دیگر
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نمودند  می ستقیم بر زیر دستان خویش سعیمسلط این دوران براي کنترل آسان و غیر مهاي  نام بردکه قدرت
تا زبان و فرهنگ خویش را در کشورهاي استثمار شده گسترش دهند. اگرچه در سراسر تاریخ، مردم 

 و کاالهاي هنري خویش را از طریق تجارت و مهاجرت رد و بدلها  فرهنگی، ایده ها، ارزشهاي  تجربه
کرد اما  می زي فرهنگهاي جهانی با یکدیگر نقشی اساسی را بازينمودند و این نوع مبادالت نیز در آشنا سا می

امروزه ایاالت متحده ي آمریکا با ایجاد مفاهیمی چون مد و مدزدگی در مقیاس گسترده جهانی و در تمامی 
آورد و به گونه اي برنامه ریزي نموده است که  می جهان از محصوالت فرهنگی خویش تبلیغ بعملهاي  قاره

 جهانی به شدت محبوب گردیده است.هاي  یع و مصرف این نوع محصوالت فرهنگی در عرصهبازار توز
مدرن، کتاب و هاي  اجتماعی مجازي غربی، موسیقیهاي  آمریکایی، رسانههاي  توان از این گروه به فیلم می

ران عرصه دیگر کاالهاي فرهنگی حامل این نوع از فرهنگ اشاره نمود. این گونه است که در ذهن تحلیل گ
ي فرهنگی دنیا این ایده شدت یافته است که جهان به سمت یکپارچه سازي و جهانی سازي فرهنگی  توسط 

  گردد. می فرهنگ غربی نزدیک
غربی و به تبع آن آمریکا براي مستحکم نمودن سـیطره بـر بازارهـاي    هاي  در این شرایط است که کشور

دنیـا و حفـظ   هـاي   بین المللی و داخلـی کشـور  هاي  در سیاستسرمایه اي جهانی و از سویی دیگر براي نفوذ 
نماید تا درك جهانی مشترك غرب محـور   می هژمونی خویش از طریق مداخالت در عرصه ي جهانی، سعی

  از فرهنگ را ترویج نماید.
خـویش در تضـاد بـا     هـاي   بسیاري نفوذ محصـوالت فرهنگـی آمریکـایی را بـه کشـور     هاي  افراد و دولت

العاتی کشور هایی که حفـظ فرهنـگ بـومی    در عرصه ي مط دانند و این اعتقاد می ملی خویشي ها فرهنگ
هـاي   برایشان با اهمیت است شکل گرفته است که آمریکا در صدد ایجاد یک چرنوبیل فرهنگـی در عرصـه  

مایه داري باشد تا از این طریق هژمونی خویش را تثبیت نماید و  شرایط ادامه ي توسعه ي نظام سر می جهانی
  را در این کشور مهیا سازد .

باشد و جهان به سـمت   می فرهنگی جهانی به شدت در حال افزایشهاي  امروز هتجارهاي غربی در عرصه
  رود. می افزایش معنادار تقاضا ي فرهنگی و تجارت این نوع از کاالها به ویژه موسیقی، بازي و لوازم ورزشی

توانسـته اسـت بـه عنـوان بـازیگران غالـب در عرصـه ي نجـارت          حاکی از ان است که آمریکـا ها  آمار
سمعی و بصري مورد دسترسی خویش قرار دهـد وایـن  شـرایطی را    هاي  فرهنگی، جهان را به ویژه در عرصه
مشخص باشد. به گونه اي که  وسعه یافته نیز این هجوم فرهنگی تهاي  فرآهم آورده است که حتی در کشور

وارد شده به اتحادیه اروپا از طریق صـادارت محصـوالت ایـاالت    هاي  درصد فیلم 80بر طبق آمارها بیش از 
تلویزیـونی کـه از منـابع غیـر اروپـایی بـراي       هـاي   درصـد از برنامـه   60متحده آمریکا بوده است و حتی تا 

  (Casert,1995:21)گردند. می االت متحده آمریکا تولیدشوند در ای می هدف اروپایی تولیدهاي  کشور

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


84 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

باشد و  می فرهنگی آمریکایی امري مهمهاي  بین المللی هراس و ترس ناشی از تسلط برنامههاي  در عرصه
 در حال گذار این امر را مخالف با فرهنگ بومی خـویش هاي  تحقیقات نشان داده است که بسیاري از کشور

مختلـف انجـام داد،   هاي  شوردر ک 2002دانند. با توجه به مطالعه اي که موسسه ي تحقیقاتی پیو در سال  می
معین گردید که هشت مورد از ده مورد کشـور آفریقـایی مـورد تحقیـق و شـش مـورد کشـور از ده کشـور         

 سنتی خود را در محاصره ي جهانی شدنهاي  آمریکاي التین این احساس در مردم بوجود آمده است که روش
ــی ــر امپر       م ــان در خط ــگ بــومی آن ــه فرهن ــد ک ــد و معتقدن ــدانن ــایی قــرار   یالیس ــی آمریک م فرهنگ
 (Stokes,2003:3)دارد.

واضح است که تجارت کاالهاي فرهنگی جهانی نحت سلطه ي محصوالت آمریکایی است و بـه سـرعت   
بینند. در این نوع نگاه  می یابد و مردم در این شرایط زندگی و فرهنگ سنتی خویش را در حال خطر می رشد

و برنامه ریزي با استفاده از سرمایه ي فرهنگی براي مقابله بـا ایـن    اهمیت توجه به این امپریالیسم فرهنگی
نماید و بایست سرمایه فرهنگی را به عنوان راهکاري براي مقابلـه بـا ایـن     می هجوم اهمیت خویش را ثابت
  هجوم فرهنگی مدنظر داشت.

  چهارچوب نظري براي امپریالیسم فرهنگی
یسم فرهنگی در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن صورت توجه نمودن و وارد گردیدن مفهوم امپریال

پذیرفت. در این دوران بود که این نوع امپریالیسم با عنوانی چون استعمار نو، امپریالیسم نرم، امپریالیسم 
هماهنگ سازي، -رسانه اي معرفی گردید و تعاریفی چون امپریالیسم ساختاري، وابستگی فرهنگی-اقتصادي

یکی، امپریالیسم ایدئولوژیک و امپریالیسم ارتباطات براي معین نمودن وجوه امپریالیسم استعمار الکترون
  فرهنگی مدنظر قرار گرفت.

امپریالیسم فرهنگی  شکل گرفت در هاي  نظریاتی که درصدد جوابگویی براي یافتن علل و شناخت زمینه
وامع هدف گسترده ي که ایـن نـوع   شدت یافت اما در این دوران به دلیل وجود مخاطبین و ج 1960دهه ي 

کرد نوع تعریف از امپریالیسم فرهنگی گسترده بود و این عدم تعریـف روشـن    می را تهدیدها  امپریالیسم آن
 مانع از به توافق رسیدن بر سر تعریف واحد از وجوه گوناگون این پدیده و شناخت کامل آن گردید.

یم استاندارد هایی امپریالیسم فرهنگی را تعریف نمـود و  نخستین بار با تنظ ”لریشهربرت “ 1976در سال 
تحت اختیار خویش در پی هاي  بزرگ چند ملیتی از طریق رسانههاي  آن را پدیده اي  عنوان نمود که شرکت

ارتباطاتی بین المللـی  هاي  باشند و این نوع امپریالیسم بر جنبه می جهانهاي  ایجاد تسلط کامل بر دیگر کشور
  (Schiller,1976:41-44).باشد می متمرکز

پس از پایان جنگ جهانی دوم تأثیرات فرهنگی ایاالت متحـده بـر دیگـر کشـورهاي جهـان بـه شـدت        
گسترش یافت و نکامل ارتباطات و توسعه ي مبتنی بر الگوي مدرنیزاسیون به این نوع از امپریالیسـم شـدت   
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تئوري وابستگی نیز در پی جوابگـویی بـه دالیـل    دیدگاه و ،بخشید. عالوه بر دیدگاه غرب محور مدنیزاسیون
ایجاد این نوع از امپریالیسم اقدام کرد تا بتوانند از این طریق به باز تعریف این نوع از امپریالیسـم بپردازنـد.   

سـرمایه  هـاي   نظریات وابستگی براي تعریف این نوع از امپریالیسم سعی به اثبات این امر داشـتند کـه ارزش  
گردند  می فراملی در عرصه ي جهانی پخشهاي  گرایی نظام سرمایه داري با استفاده از رسانهداري  و مصرف 

توانند بر مخاطبین خویش به راحتی تأثیر گذاشته و آنان را به عنوان مخاطبین منفعل شکل  می و در این فضا
هاي  کرد رسانه می ادعالر یدهند تا موجودیت سرمایه داري غربی در عرصه ي جهانی تثبیت گردد. هربرت ش

آورنـد زیـر سـاخت هـایی اطالعـاتی       مـی  فراملی و صتایع ارتباطی که زمینه ي امپریالیسم فرهنگی را فرآهم
هستند که خصلت ایدئولوژیک دارند و نظام سرمایه داري براي ترویج، حفاظـت وتوسـعه ي نظـام  مـدرن     

  (Tronlinson,1991:125)پردازد. می آنان غربی خویش به ایجاد و استفاده از
هـدف  هـاي   تواند با استفاده از این صنایع ارتباطی اثرات منفی و کـاذبی بـر کشـور    می امپربالیسم فرهنگی

بگذارد و موجب از خود بیگانگی فرهنگی، همگن سازي منفی، هماهنگ سازي آنان با جهان غرب و از این 
 (Schiller.1976)یجاد آگاهی کاذب در آنان گردد.طریق سلطه و ا

نماینـد و طرفـدارن    مـی  ارتباطی نقشی غالب در ایجاد و انتقال فرهنـگ غربـی بـازي   هاي  از این رو رسانه
رسانه اي فراملیتی با تعیین راهکارهـاي تفسـیري کـه مـردم از      هاي  کنند که سازمان می تئوري وابستگی ادعا

 ر امپریالیسـتی خـویش بـه عمـل    توانند داشته باشند، آنان را در جهت تفک می اطالعات کسب شده ي خویش
  نمایند تا تفکر مورد نظر امپریالیست فرهنگی را در آنان به وجود بیاورند. می گیرند و سعی می

توان از متفکران طرفدارن الگـوي   می در سوي دیگر از طیف تئوري پردازان نظریات امپریالیسم فرهنگی
باشند. این گروه رویکردي محافظه کارانه نسـبت   می یزبازار آزاد نام برد که معتقد به فرآیند مدرنیزاسیون ن

کنند و معتقدند که هژمـونی ایـاالت متحـده آمریکـا در عرصـه ي تجـارت        می به امپریالیسم فرهنگی اخذ
 باشـد کـه اسـتدالل    مـی   ”هملیتـون “گیرد. یکی از متفکران این نظریه  می فرهنگی از عوامل اقتصادي نشأت

ان راهی براي جهانی زندگی کردن مبدل گردیده اسـت و بـا توسـعه ي اقتصـادي     کند سرمایه داري به عنو می
در عرصـه ي بـین الملـل خـود را بایسـت بـه       هـا   شاهد یکنواختی جهان به نام جهانی سازي هستیم و کشور

  (Hamilton,1994).گردد می ب در عرصه جهانی مسلطفرهنگ غربی نزدیک نمایند و فرهنگ غر
 جهـانی عرضـه  هـاي   باشـند را بـه بـازار    می ا کاال هایی که داراي مزایاي اقتصادياز این رو کشور آمریک 
نماید و از سوي دیگر مصرف کنندگان جهانی  می نماید و از قدرت تبلیغاتی خویش نیز در این امر استفاده می

نیز بر حسب احساس تعلق خویش به کاالهاي مصـرفی، خـود را در مقابـل و معـرض محصـوالت فرهنگـی       
دهند. در این سناریو هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده ي جهانی از این  می الت متحده آمریکا  قرارایا

  برند. می نوع تجارت فرهنگی بین المللی بهره
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ها  باشند و با فرهنگ مصرف کننده ي دیگر فرهنگ می در این نظریه محصوالتی که از فرهنگ دیگري
گیرنـد و بـراي فـروش محصـوالت بایسـت فرهنـگ        می کمتر مورد عالقه ي مخاطبان قرار ،سنخیتی ندارند

استفاده و مصرف زدگی در مورد آن را در مخاطبان ایجاد نمود تا عالقه ي فرهنگـی نسـبت بـه مصـرف آن     
  (Hoskins,1990:86).ایجاد گردد

اد بر این نکته اذعان دارنـد کـه   در عرصه ي تحلیل امپریالیسم فرهنگی هر دو تئوري وابستگی و بازار آز
امپریالیسم فرهنگی آمریکا در نتیجـه ي قـوانین بـازار آزاد سـرمایه داري شـکل گرفتـه اسـت و در تئـوري         

گردد ولیکن نظریات مدرنیزاسیون آن را نتیجه  می وابستگی این نتیجه جنبه ي منفی نظام سرمایه داري تلقی
 خوانند. نقدي که بر نظریات وابستگی وارد است اینگونه مطـرح  می ي محتمل و رویه اي نظام سرمایه داري

آیـد کـه    می گردد که در این تئوري با در نظر گرفتن انفعال مخاطبان و جوامع هدف، این اعتقاد به وجود می
باشد و در طیف دیگر نیز به طرفدارن نظریه مدرنیزاسـیون   می اثرات امپریالیسم فرهنگی بر مخاطبین بسیار

گردد که چگونه بازار آزاد در شرایط همکاري و با در نظر گرفتن میل مصـرف کننـدگان    می قاد وارداین انت
باشد که امپریالیسم فرهنگی بـر حسـب منـافع     می این نوع نگاه غلط و آورد می فرهنگ آنان را به سلطه در

الیسـم فرهنگـی   متقابل شکل گرفته است و اثـرات آن حـداقلی اسـت و در ایـن تئـوري بـه نـوعی بـه امپری        
  شود. می مشروعیت داده
  امپریالیسم فرهنگی آمریکاهاي  شاخص

باشد از  می فرهنگی جهانهاي  محصوالت آمریکایی امروزه در صدد تضمین هژمونی این کشور بر عرصه
ابر قدرت  براي کنترل فضاي اینترنت در هاي  سویی دیگر دسترسی به دهکده ي جهانی و قدرتی که کشور

رند، قدرت مانور آنان را به شدت افزایش داده است. اینترنت امروزه با دسترسی به خدمات ماهواره اختیار دا
این امکان محصوالت فرهنگی آمریکایی را به  اي امکان جهانی شدن را به سرعت فرآهم آورده است و

هاي  یدن به بازارنماید. محصوالت فرهنگی آمریکایی براي رس می جهانی پخش و انتشارهاي  سادگی در عرصه
خویش را گسترش داده اند و با استفاده از زبان مرجع انگلیسی و حتی استفاده از هاي  خارجی توانایی

آنی و زود گذر و از هاي  بومی درصدد تبلیغ محصوالت فرهنگی خویش بوده اند و با ایجاد لذتهاي  زبان
این نوع از امپریالیسم را  ،فرهنگی خویشهاي  جنسی در  صدر کاالهاي  سویی دیگر ترویج خشونت و لذت

 براي اقشار جوان جوامع و کشورهاي در حال گذار جذاب بنمایند .
هاي  از سویی دیگر ایاالت متحده آمریکا سعی نموده است که کاالهاي فرهنگی خویش را در غالب برنامه

گرایی شـرایط را بـراي بقـاء     چند رسانه اي در عرصه ي جهانی پخش نماید تا از این طریق با ترویج مصرف
نظام سرمایه داري فرآهم آورد. البته این نکته هم بایست یادآوري گـردد کـه رونـد رو بـه رشـد فرهنـگ       

جهانی شاهد بوده است هاي  آمریکایی و استفاده از محصوالت فرهنگی این کشور مقاومت هایی را در عرصه
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د موجودیت خود را در مقابل ایـن هجـوم امپریالیسـتی    تواسنته انها  و در برهه هایی از زمان برخی فرهنگ
دهدکـه  تلویزیـون    مـی  مجله نیویورك تـایمز در مقالـه اي نشـان    2000نشان دهند. به عنوان مثال در سال 

دیگر به علت عـدم توجـه بـه سـاعات پـر      هاي  آمریکا گرفتار فضاي شکاف زمان گردیده است و در کشور
گــردد.  مـی  روز بـه روز کمتــر  تلویزیــونی آمریکـا هـاي   ت بــه برنامـه بیننـده ي آن کشـور هــا، اقبـال نسـب    

(Kapner,2003) 
تنهـا مربـوط بـه    هـا   از سویی دیگر اثرات امپریالیسم فرهنگی آمریکا براي تسخیر فرهنگ دیگر کشور

در حال توسعه و گـذار نمـی باشـد و در مـواردي حتـی فرهنـگ کشـورهاي غربـی نیـز توسـط           هاي  کشور
درصـد از عالقـه    60فرهنگی آمریکایی ضربه خورده است. به گونه اي که در فرانسه بـیش از  هاي  فرآورده

در ایاالت متحـده   2000آمریکایی شده اند و این در حالی بود که در سال هاي  مندان به سینما جذب به فیلم
ـ درصد از بازار فرهنگی آمریکا را تشکیل داده بو 0.5فرانسوي تنها هاي  آمریکا فیلم در  (Ames.2003)د.دن

این برهه بود که وزیر سابق فرانسه ژاك النگ جهانی شدن فرهنگ مصـرف گـراي آمریکـایی را جنـگ     
  (Rauth,1998:11)جهانی خواند.هاي  ی در عرصهصلیبی واقع

باشـد کـه در ایـن     می همانطور که بیان گردید یکی از ایرادت به نظریه وابستگی امپریالیسم فرهنگی این
گیرنـد در صـورتی کـه     مـی  جهان همگن و به یک میزان تحت تاثیر این نوع از امپریالیسم قرار نظریه تمام

و مخاطبـان، خصـلت انفعـالی در برخـورد بـا امپریالیسـم       هـا   دهد برخی از کشـور  می مطالعات جدید نشان
داد در فرآینـد  که از دانشگاه میشیگان نشان  ”رونالد هینگارت“فرهنگی نداشته اند و به عنوان مثال تحقیق 

آزمون تجربی میزان تغییرات فرهنگی در جوامع تحت نوسازي و صنعتی شـدن متفـاوت اسـت و مطالعـه ي     
شاهد تغییـر گسـترده فرهنگـی بـه واسـطه ي امپریالیسـم       هاي  دهد در برخی از این کشور می شواهدي نشان

هـا   جود دارد و برخـی فرهنـگ  فرهنگی بوم وهاي  فرهنگی بوده ایم  و در برخی دیگر همچنان تداوم سنت
  (Inglehart,2000:19). توانسته اند موجودیت خویش را همچنان حفظ بنمایند

دیگر جهانی را خود هضم نماید و هاي  بدین دلیل است که فرهنگ آمریکایی نتوانسته است تمام فرهنگ
که با وجود هژمونی  به تمامیت خواهی نظام جهانی را آماج حمالت فرهنگی خویش قرار دهد، به گونه اي

فرهنگی جهانی هنوز صنعت فیلم چین در هنگ کنگ باقی مانده است و یا  بالیود بـا  هاي  آمریکا در عرصه
هندي توانسته است مخاطبان گسترده اي را در عرصه ي بین المللی به دست بیـاورد. موسـیقی   هاي  عنوان فیلم

دیگـر  هاي  آسیا بدست آورد و واضح است فرهنگ کره اي توانسته است شهرت بسیار زیادي را در عرصه ي
ی تمام هویت توانند با مدیریت فرهنگی در مقابل فرهنگ آمریکایی قد علم نمایند و به صورت انفعال می نیز

 (BBC News,2001)خویش را از دست ندهند.
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  سرمایه فرهنگی راهکاري براي مقابله با امپریالسم فرهنگی آمریکا
که خود زاییده ها  باشد و این الگو می ویی مشترك براي اندیشیدن و پیوستگی اجتماعیهر فرهنگی داراي الگ

باشند، این گونه است که  می باشند در استوار و محکم نگاه داشتن فرهنگ نقش جدي را دارا می ي فرهنگ
به معناي حفظ ها  خاصی  براي اندیشیدن دارد و حفظ این ارزشهاي  و ارزشها  هر فرهنگ مشخصه
و ها  به معناي برخورد ارزشها  باشد. در این مرحله است که برخورد فرهنگ می تمامیت یک فرهنگ

باشد و حفظ هویت هر ملت در جریان امپریالیسم گسترده  می عناصر وحدت بخش یک ملت با ملت دیگر
فرهنگ  ي فرهنگی آمریکا با حفظ نمودن فرهنگ بومی تالزم دارد. در روزگار مدرن و در جریان هجوم

سنتی و بومی کشورمان ضرورت توجه به سرمایه فرهنگی کشور و مدیریت فرهنگی به هاي  غربی به ارزش
 آمریکایی راهی است کههاي  در مقابل هجوم بی محاباي فرهنگ غربی و ایده غیرعاملعنوان راهکار پدافند 

و موجودیت فرهنگ شیعی و که هویت ها  با اهمیت باشد و از تغییر ارزشها  تواند در حفظ ارزش می
  دهد جلوگیري نماید. می اسالمی ایران را مورد تهدید قرار

جامعه ي ایران نیز به مانند همه ي جوامع انسانی پیشرفت و توسعه ي انسانی و اجتماعی اش وابسـته بـه   
رار دنیـا، سـعادت و انحطـاط آن در گـرو اسـتم     هـاي   ملت -به مانند تمامی دولت باشد و می فرهنگ عمومی

باشد. لذا براي حفـظ موجودیـت نظـام ارزشـی در      می فرهنگ و افزایش سرمایه فرهنگی موجود در جامعه
مقابله با امپریالیسم فرهنگی با شـناخت واسـتفاده ي درسـت از مبـانی فرهنگـی کشـور بایسـت سـرمایه ي         

  فرهنگی ایرانی را غنا بخشید.
ست مورد توجـه قـرار داد و بـا شـناخت سـرمایه، راه      را بای ”بوردیو“سرمایه در معناي عام آن به تعبیر 

درصدد حفظ و انسجام یـک   ،آورد می انباشت آن و تأثیرات با اهمیتی که بر جهان اجتماعی بوجودهاي  کار
فرهنگی جامعه ي ایرانی باشـیم. سـرمایه فرهنگـی    هاي  نظام سیاسی از طریق حفاظت از مبانی فلسفی و باور

که تا چه میزان افراد جامعه آرمان مطلوب خویش انماید  می خود جست و جویکی از شاخص هایی که در 
نمایند و یا اینکه این مطلوب را در افزایش  می را در حداکثر کردن رفاه و امنیت گروهی و ملی جست و جو

نوع خاصی از سـرمایه فرهنگـی را   ها  هر کدام از این شاخص. ببینند می یمصرفی شخصهاي  ء خواستو ارضا
  آورد. می ه وجودب

  سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی را اولین بار بوردیو مورد توجه قرار داد و سطح تحصیالت دانشگاهی را با توزیع سرمایه 
اجتماعی و فرهنگی هم ردیف دانست. در مجموع سرمایه فرهنگی تعیین کننده قدرت اجتماعی است و 

و مراکز آموزش و ها  در مدارس و دانشگاهها  و تکنیکها  سرمایه اي است که جامعه براي فراگیري نظریه
  )1386شود(مدنی: می کند و قسمتی از ثروت و ذخیره مملکت محسوب می پژوهشی صرف
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گـذارد و   مـی  و شناخت هایی که یک جامعه در اختیار افـراد ها  سرمایه فرهنگی عبارت است از مهارت
تا به شکوفایی برسند لیکن تنها  کند می جامعه فراهم برابري را براي همه اعضايهاي  میدان اجتماعی فرصت

  را داشته باشند.ها  توانند از این فرصت سود ببرند که مهارت جذب این فرصت می آن هایی
از این رو ضرورت توجه به افزایش سرمایه فرهنگی در ایران و استحکام آن در نظام جمهـوري اسـالمی   

ی آمریکایی ضروري است. از سویی کسب مشـروعیت از طریـق دیگـر    ایران براي مقابله با امپریالسم فرهنگ
تواند عـاملی بـه    می پذیرد و سرمایه فرهنگی می نیز از طریق تبدیل آن به سرمایه فرهنگی صورتها  سرمایه

و جوامع متفاوت باشد. جوامع به واسـطه ي سـرمایه فرهنگـی شـأن و     ها  شدت مشروعیت بخش براي گروه
توانند روایت و برداشت خود از دنیـاي اجتمـاعی را انسـجام بخشـد و      می سرمایه فرهنگیمنزلت دارند و با 

  حتی دیگران را نیز تحت تأثیر خویش قرار دهند.
تواند خود را از الزامات غیر  می از سویی دیگر با ایجاد و تقویت سرمایه فرهنگی در یک کشور جامعه 

تواند شرایط متناسب و بومی با فرهنگ خویش را  می نیز بومی توسعه دور نگاه دارد و در عرصه ي فرهنگ
 گردد که می در امر توسعه پیگیري نماید. سه منشاء گوناگون را بوردیو براي ایجاد سرمایه اجتماعی یاد آور

رسمی، فرهنگ شغلی و انباشـت سـرمایه   هاي  توان به پرورش جامعه شناختی اجتماعی و طبقات، آموزش می
  باشد.اند در ساخت سرمایه فرهنگی موثر تو ها می از این طریق اشاره نمودکه توجه بدانفرهنگی در افراد 

باشد و یکی از عواملی که در نـوع   می مهم امپریالیسم فرهنگی براي اثر گذاريهاي  جوانان یکی از هدف
قشر مولد است  فرهنگی براي اینهاي  نگاه نسبت به این مسئله بایست توجه نمود برنامه ریزي و تبیین الگو

اطالعاتی و ارتباطی آنان نقشه اي جامع براي حفظ نظام ارزشی کنونی هاي  آنان و بسترهاي  تا با شناخت نیاز
در مقابلـه بـا    غیرعامـل ترسیم کرد تا از این راه فرهنگ سازي نزد جوانان به عنوان راهکاري براي پدافنـد  

  امپریالیسم فرهنگی صورت گیرد.
  مقابل امپریالیسم فرهنگیسرمایه فرهنگی در 

بایست یه این نکته توجه نمود،کشور هایی که در طول تاریخ انسجام و غرور ملی خویش را حفظ نموده اند 
فرهنگی و تمامیت ارضی و روحی و اجتماعی هاي  توانند از ارزش می ی نشان داده اند کهاین مقوله را به خوب

د.  از این جهت است که توجه به سرمایه فرهنگی براي نمواقبت خویش در مقابل دشمن به بهترین شکل مر
مقابله با امپریالیسم فرهنگی امري مهم و حیاتی براي حفظ انسجام و پیشرفت و توسعه ي یک ملت 

ین در حال توسعه و محو نشدن فرهنگ آنان در اهاي  گردد. امروزه راهکار توسعه ي کشور می محسوب
و سرمایه فرهنگی به عنوان زیربناي تداوم و امنیت  بومی فرهنگ دن بهفضاي گذار به مدرنیته توجه نمو

  باشد. می و این فریضه بر عهده مدیران فرهنگی جامعهبعدي باشد هاي  بخش براي نسل
توجـه بـه   مللـی نیازمنـد   گر بیرونـی و بـین ال  رهنـگ اسـتعمار  در مقابل بـا ف  غیرعاملبراي ایجاد پدافند 
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و هنجارهاي موجـود بـا تکیـه بـر     دینی  ملی، ،قومیهاي  سنت تا از این طریق باشیم می یفرهنگهاي  مدیریت
ه فرهنگی بتواند پا برجا و مستحکم باقی بماند. برخی از عناصر فرهنگی را  که قوام بخش یک نظـام  یاسرم

  توان عبارت دانست از: می باشند می فرهنگی
 مطلقهاي  ارزش •
 اسطوره ايهاي  ارزش •
 خالقیتابداع و نوآوري و  •
 تغییر پذیري و مقاومت در مقابل تغییر •
 میزان اهمیت فرد در جامعه •
 اهمیت به کار و فعالیت و روحیه تالش •
 انتقاد پذیري •
 روحیه کار گروهی •
 نظم پذیري و ضابطه گرایی •
 انگیزه پیشرفت •
 بها دادن به کیفیت امور •
 تصمیم گیري مبتنی بر اطالعات •
 آینده نگري و دور اندیشی •
 )1382:218زش( خاکی،توجه به آمو •

از سویی دیگر ضرورت توجه به فرهنگ و استحکام آن در مقابله با جنگ نرم کنونی امري است که به 
شدت مورد توجه نخبگان سیاسی و مذهبی نظام جمهوري اسالمی ایران بوده است. بـه گونـه اي کـه رهبـر     

ایدئولوژیک، فرهنگ را پایه و اساس  انقالب اسالمی ایران حضرت آیت اهللا خمینی نیز به عنوان یک رهبر
 دانستند و اصالح، رشد و بهبود یـک جامعـه را در گـرو داشـتن فرهنـگ غنـی و پـر نشـاط         می هر حرکتی

فرمودند: راه اصالح یک مملکت، فرهنگ آن مملکت است و اصالح باید از فرهنگ شروع  می دانستند و می
  ).1368:160گردد(امام خمینی، می گردد و اگر فرهنگ درست گردد یک مملکت اصالح

معرفتی نظام سیاسی را هـدف خـویش   هاي  تالش در جهت مقابله با امپریالیسم فرهنگی غربی که شالوده 
باشد. مـدیریت   می و مدیران فرهنگی کشور ایران با همکاري وهمیاري مردمها  قرار داده است وظیفه ي نهاد

در مقابله با جنگ نرم ویژگی هـایی را دارد کـه بایسـت     غیرعاملفرهنگی به عنوان راهکاري براي پدافند 
نماینـد و در امـور اقتصـادي و سیاسـی      می قوانین و ضوابط را تدوینها  مورد توجه قرار گیرد. از سویی دولت

خود تصمیم هاي  نمایند از این رو مدیریت فرهنگی نمی تواند به طور مستقل درباره خواسته می تصمیم گیري
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فرهنگی است و از سویی دیگر مدیرت فرهنگـی  هاي  ت فرهنگی مسئول عملی کردن سیاستبگیرد و مدیری
فرهنگـی بـا دیـدي پـیش     هـاي   بایست تمام تالش خویش را در سیاست گـذاري  می در زیر مجموعه ي دولت
بـه  فاده از سرمایه فرهنگی باشد. راهکار استفاده از سرمایه فرهنگـی  با است غیرعاملگیرانه ورویکرد پدافند 

سنتی، ها  بایست به توسعه هنرها و عرف ها می که در نسل اول سیاست این گونه است غیرعاملعنوان پدافند 
فرهنگـی پیشـگیرانه ي نسـل دوم    هاي  در سیاست و میراث هنري توجه نمود پس از آن و هاي  حفظ یادمان
تـوان   مـی  کـه مـورد توجـه قـرار گیرد    غیرعامـل مهم توسعه ي فرهنگی نیز براي پدافنـد  هاي  بایست مولفه

بهبـود  درون ساختار نظام،  راهکارهایی چون آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی، افزایش ارتباطات جمعی
  د.را اشاره کرعملکرد صنایع فرهنگی براي تولید کاالهاي فرهنگی با ارزش 

غیرعامـل  اهکـار پدافنـد   در سطح سوم سیاست گذاریهاي فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به عنـوان ر 
و  انسانی در تمام ابعاد آن مورد توجه مالحظات فرهنگی قرار گیرد اجتماعی و-بایست توسعه ي اقتصادي می

  .)1380:62فرهنگ را در مرکز تفکر توسعه اي بومی مورد توجه قرار داد( خردمند 
شرایط را بـراي رشـد و شـکوفایی    تواند  غیرعامل میمدیریت فرهنگی در ایران اسالمی با رویکرد پدافند 

و رفـع بـی   هـا   فردي و ارتقـاي توسـعه اجتمـاعی، تعـدیل رفتـار     هاي  داخلی و باال بردن خالقیتهاي  استعداد
و از سویی دیگر در مقابل هجمه ي گسترده ي فرهنگی  ع علم و دانش موثر باشداجتماعی در توزیهاي  عدالتی
  د. را مستحکم ساز جامعه غربی کشورهاي  کشور

  نتیجه گیري
نظري در عرصه ي امپریالیسم فرهنگی و سرمایه ي فرهنگی به عنوان هاي  پس از مرور نظریات و رویکرد

راهکاري براي مقابله با آن در این پژوهش معین گردید که براي پیگیري کردن و رسیدن به سرمایه فرهنگی 
 ا فرهنگ غیر بومی همگن سازي منفیدر حال گذار بهاي  در جهانی که به واسطه ي جهانی شدن کشور

در جمهوري اسالمی  .یه فرهنگی توجه نمایندسیاست گذاري کشور به سرماهاي  شوند، باید در عرصه می
فرهنگی پرداخت تا از این هاي  بومی به ایجاد سیاست گذاري-بایست با نظریات فرهنگی اسالمی می ایران

باي فرهنگ غربی ایستادگی نمود و سبک زندگی بومی را بر طریق بتوان در مقابله با سیل و هجوم بی محا
غیر هاي  د. از سویی دیگر بایست توجه داشت که الگوبومی بازسازي نموهاي  و ایدئولوژيها  اساس ارزش

د و در این مقابله داشته باش بومی توسعه نمی توانند در مقابله با امپریالیسم فرهنگی و جهان مدرن توانایی
باشد تا  می جامعه نیازمند به ایجاد یک فرهنگ بومی مبتنی بر سرمایه فرهنگی خاص جامعه نبرد سمهگین

سیاست گذاري فرهنگی مسئولین در جهت ایجاد پدافند هاي  از این طریق شرایط را براي ارائه ي الگو
ونی فرهنگی غربی آماده سازد. ارائه ي نقشه ي جامعی از وضعیت کن ه با فرهنگ غیر بومیو مقابل غیرعامل

کشور و خوانش دوباره ي عوامل ذهنی و کیفی فرهنگ بومی ما را در ارائه ي الگویی متناسب و بومی براي 
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فرهنگی بایست در هاي  سازد و سیاست گذاري می در مقابله با امپریالیسم فرهنگی رهنمون غیرعاملپدافند 
  ا فرهنگ غربی توجه نماید:سه سطح به بازسازي فرهنگ کشور و محکم نمودن آن در مقابله ب

 و هنجارها  بعد فردي: هویت، معرفت، سالئق، ارزشهاي  مولفه -1
بعد جمعی: رضایتمندي، اعتماد متقابل، اصالت خانوادگی، صنعت فرهنگ و مشارکت هاي  مولفه -2

 شهروندي
 بعد ملی: انسجام اجتماعی، اکولوژي فرهنگی، نشاط ملی، تفاهم ملی و قانون مداريهاي  مولفه -3

توانند کشور را در مقابلـه بـا امپریالیسـم فرهنگـی      می این سه بعد به عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و
در مقابله  غیرعاملغرب مستحکم بگرداند و شرایط را براي ایجاد سرمایه فرهنگی به عنوان راهکار پدافند 

 با امپریالیسم فرهنگی آماده سازند. 
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