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  چکیده 

 ای استعمارگران برای کنترلهای فکری در کنار فشارهای فیزیکی، ازجمله ابزاره ستفاده از اهرم ا
شدگان، توجیه رضایتمندانه سلطهشدگان بوده است تا عالوه بر اقناع و همراهی اختیاری و سلطه

های این اهرم  های عادالنه داشته باشند.های بیدار و قضاوت مناسبی در مقابل پرسشگری وجدان
شود تا با « به جوامع تزریق می ر محو اکتساب« و  »محورجبریهای »بیشتر در قالب نظریه ، فکری

آنها معرفی کند. این  حق طبیعی یا اکتسابی، استفاده از این منافع را گراننشان دادن سلطه حقذی
اند که نظام امپریالیستی هیچ تمایلی به آشکار ریزی شدهای پی شناختینظریات بر پایه مبانی انسان

ه داشتن آن نیز داشتر پنهان نگه دسعی  عامدانه ، ز رسواییآنها نداشته و بلکه برای جلوگیری ا شدن
« نظام امپریالیستی محوراکتسابشناختی نظریات »ل یافتن مبانی انساناین مقاله به دنبامؤلف . است
محوری« ازجمله محورهای اساسی این نظریات است »قوم و  «محوریمن. پررنگ بودن ابعاد »است
« قلمداد کرده و با طلبانسلطه» یخصوصیت انحصار « را سازییقتقح« و حتی »یابیحقیقتکه »

رهبری و  گران را شایسته و بایسته، سلطهشدگان« به سلطهغیرانسانی« یا »دومیانسان درجه نگاه »
 کند. « معرفی می یابیسعادت» ،  «سعادتمندیمندی از منافع و حتی معیار »بهره 

 .، امپریالیست، هژمونیشناختی، مبانی انسانگراییقوم  ژادپرستی، ، ناستعمار سلطه،  :واژگان کلیدی

 
 30/2/98تاریخ پذیرش:  ؛   25/12/97خ دریافت: . تاری  1
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 مسئله مقدمه و بیان  

آزادی بیان و مبارزه با دیکتاتوری و ، برخی از کشورها با ادعاهایی نظیر حقوق بشر کنونی ر دنیای د
ی دارند و با  در معادالت جهان فردهو منحصرب  کنندهتعیین  ینقش ی.. سعی در ایفا.تبعیض نژادی و

ها گونه مباحث و تحمیل آن در مقام قضاوت بر سایر ملتک عمل قرار دادن تفسیرهای خود در این مال
نوعی ادبیات حاکی ، هاعماًل در گفتمان خود با سایر ملت، به پیروی از این قوانین آنها  دنکرو مجبور 

یژه ر آنان در پی تلقین و اثبات این مدعایند . کنندایجاد میا از حس برتری یا داشتن یک حق حاکمیت و
های ذهنی و اجتماعی گوناگون و نابرابرند و تنها نژاد برتر دارای استعداد و توانایی ،که نژادهای بشری 

فرهنگ را  است که توانایی و شایستگی حکومت و تحقق صالح عمومی و پیشبرد تمدن و توسعه
یش عاجزندو همچنین پاسدا  ز انجام این کارداراست و نژادهای دیگر ا  ، در گذشته .ری از میراث خو

یش نداشتند و هر جا که امکان اِ  یانه خو عمال این قدرت استعمارگران هیچ ابایی از بیان این حس زورگو
کردند و با جبری جلوه دادن این آن را اعمال می ، ترین صورت به بدترین شکل و ظالمانه ، وجود داشت

مندی از منابع و کردند که برای بهره وجود برتر معرفی میشدگان یک متخاببندی، خود را انتقسیم
زمینه  فقداندر دنیای امروز با توجه به  اند.شده برگزیده ، منافع این عالم و یا سلطه بر سایر موجودات

ین ومساعد برای آشکار کردن چنین دالیل و تصوراتی، این گروه با تغییر ادبیات خود  و  در قالب عناو
و افراد ضعیف و فاقد تمدن،  یاریگر و دهندهخود را نجاتاند ب و مثبت، سعی کردهنظریاتی جذا

جلوه آنها  ها را نوعی حمایت و دستگیری ازو اداره کردن سایر ملت نندمعرفی ک به آنها رسانخدمت
مار این ممالک تعاس چیزی جز همان سلطه و ، این اداره کردن و آن حمایتکه  اندبرخی قائل .دهند

 و شناختی این نظریات است تا صحتتوجه به مبانی انسان  ، های بررسی این مسئلهیکی از راه  نیست.
 .شودتحلیل  ، انگاشتگی و میزان تأثیر آن در تعامالتسقم این متفاوت 

یکردهای امپریالیستی و استعمارگرنظریات پشتیبان و توجیه  که ابعاد گوناگونی دارند ، ی کننده رو
، با روش منطقی بندی منسجم انواع مختلف آناین مقاله درصدد است عالوه بر بررسی و دسته مؤلف
شناسی بنیادی و بر اساس شناختی قسم خاصی از این نظریات را بر اساس روش مبانی انسان ، و عقل

ن عملکرد عی و منطقی جلوه دادن ایکه سعی در طبیـ « محوراکتسابروش تحلیل محتوای نظریات »
 .کندبررسی  ـدارند

 پیشینه تحقیق 

و نهادینه  تحققبیشتر در حوزه عملکرد و چگونگی  ، گرفته در زمینه نظریه سلطهمده کارهای صورت ع
هایی مانند های تحت سلطه بوده و بیشتر در رشته مشروع بر گروهناصورت مشروع و به ، کردن قدرت 
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نظام باحث عام »شناسی انعکاس داشته است که مرم شناسی و حتی جارتباطات و جامعهسیاست و 
مسائل مربوط به حاکمان . اندشناختی آن عنایت داشتهکمتر به مبانی انسان « در آن مطرح بوده وقدرت

شامل ها را ای از این پژوهشبخش عمده ، آیندحساب می خود نیز بخشی از این جامعه به اجتماع که
 تسیونمک زبح هاییکتاک ت  ارهدرب اییزهتهای ازجمله گرامشی در کتاب ، افراد گوناگونی. شودمی 

بر در کتاب  ، (1384 ، همان ) مدنی جامعه و دولت( و 1358ی، گرامش) ایالتای   جامعه  قدرت، دین،و
بر ، )فوکو قدرت و دانشفوکو در کتاب  ، (1386)مارکس،  سرمایهمارکس در کتاب  ، (1394 ،)و

 اند.بارها به بررسی ابعاد گوناگون این مسئله پرداخته ، و بسیاری دیگر ، (1393
چگونگی استیال بر جوامع دیگر یا  شامل مباحثی مربوط به، بخش دیگری از این نوع تحقیقات

از جامعه یا گروه خود  را بخشیآنها  ، که گروه حاکم است گرن جوامع سلطهرود های خرد گروه
و استیالی  (منابع و بر خاک استیال استیالی فیزیکی ) ازجمله ، این استیال گوناگونی از زوایای. داندنمی

ینی چون »، افکار و فرهنگ( و نظریات مربوط به هرکدام  براستیال نرم ) ریالیسمتحت عناو ، «امپ
ات را گونه تحقیقاین د.شو.. تبیین و بررسی می .« و نژادپرستی و » «، تبعیض نژادی» ، «داریبرده »

  قدرت  موضوع در پژوهشی ، (1390 ،)سعیدی المللیبین ارتباطاتهایی مانند در کتابتوان می 
)مارکس و  چین و ایران استعمار ،(1386 ، )گیدنز شناسیجامعه ،(1383، ابکالیی دار، )اسکندری

ریه (، 1357، انگلس ریالیسم هاینظ ی اسخ)ر قومیت و غرب ، (1389مومسن و دیگران،  )ج. امپ
 .مشاهده کرد  (1997، )ابراهیم الغربیه المرکزیة(، 1387 ، لنگرودی
تحقیق به این  .اند این مباحث نبوده شناختیدار تبیین مبانی انسانداعیه، هاکدام از این پژوهشهیچ

گر هبه افراد سلط است که خواهی منفیناختی مربوط به استیال و برتری شدنبال شناسایی مبانی انسان
ترین نزدیک دهد.روند اکتسابی و طبیعی می را بر اساس یک های انسانیمجوز استیال بر سایر گروه

ریخ آثاری چون  .است شناسیمربوط به علم انسان ، شده در این موضوعتحقیقات عام انجام    و اندیشه  تا
ریه   کجروی شناسیعهجام و، )همان( شناسیانسان مبانی ، (1381 )فکوهی،  شناسیانسان هاینظ

 اند و کمترروی پرداختهشناختی و مبانی عام کجبیشتر به مباحث عام انسان (1385 ، داوری، )سلیمی
 اند.عنایتی به موضوع محل بحث این مقاله داشته

 روش تحقیق 

های خود بهره گرفته است و با آوری دادهتدا از روش اسنادی برای جمعاین تحقیق ابژوهشگر در پ
مهم و  هایه است تمامی نظرکرد سعی  ،جو در میان اطالعات موجود در بین کتب و مقاالتوجست

آوری ای که در این جمعد و به علت پراکندگی گستردهکنآوری کلیدی مربوط به حوزه سلطه را جمع
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یک الگوی ، بندی این اقوال با جداسازی و تقسیم ، د قبل از هر تحلیلیرکتالش  ، مالحظه گردید
تحلیل محتوا به بررسی  سپس با روش . دکنپیشنهاد  سب برای تحقیقات مناسب این فضابندی مناتهدس

یکردهای اصلی آن پرداخته و با بهره  ،بسترهای عمده نظریات سلطه گیری از و شناسایی رو
« و گرانسان سلطه » شناختی ناظر به دو گروهانسان مبانی کرده است « سعیشناسی بنیادینروش»
 د.کن« را استخراج شدهانسان سلطه »

 چارچوب مفهومی 

ریالیسم» و« سلطه» فاهیمم ت که فهم موضوع بحث و ازجمله مفاهیم کلیدی این تحقیق اس، «امپ
بنابراین در ابتدا به تبیین و . ستآنها های حاکم بربندیدسته منوط به درک صحیح از آنها و حیطه آن، 

 .پردازیمبندی این دو واژه میدسته

 سلطه. 1

  :دهخدا معنی لغوی آن، چنین ذکرشده است نامهلغتر د
 ،)دهخدا  االطباء(«االطباء(. || غلبه و اقتدار. )ناظم)ناظم. قدرت و قّوت  (»سلطه. ]س ُ َط[ )ع اما

 .(9ج ، 1377
  :شده است چنین بیان عمید فرهنگطور در همین 

 .(551: 1389، عمید) فرمانروایی«، چیرگی، اناییوت، قدرت [ سلطنه«» عربی]اسم مصدر »
 ،شناسی و ارتباطاتکه غالبًا در علم جامعه است در اصطالح، واژه »سلطه« دارای ابعاد گوناگونی

یژه   . ای شده استبه آن توجه و
»قدرت یکی از مفاهیم اصلی  .دشواستفاده می «قدرت» ذیل مفهوم  سلطه در معنای عام خود،

اند با جدا کردن آن از مرجعیت یا اقتدار مشروع و شناسان کوشیدهیاست است که جامعهعلم س
یعنی توانایی افراد و ، »قدرت  .(50: 1388، کریمی ، نوابخش)آن را تعریف کنند«  ، همچنین زور

 (607: 1386 رغم مقاومت دیگران« )گیدنز، حتی به، ق خودی ها در به کرسی نشاندن منافع و عالگروه
، وریدیکتات، ازجمله سلطنت ، خرد و کالن ، مثبت و منفیهای خواهیتقریبًا تمامی برتری  اکه این معن

طلبی قدرت » دهد. فرق میان.. را تحت پوشش خود قرار می.حکومت و ،استثمار، دولت، استعمار
مثال، هدف غایی  نعنوابه  ؛توان بر اساس هدف غایی تعریف کرد را می« طلبی منفیقدرت » و« مثبت

مثبت را  یلبططلب منفی را کسب و جلب منافع فقط برای خود دانست و هدف غایی قدرت قدرت 
در فرض تزاحم مابین منافع شخصی و منافع جمع  ؛«خود و دیگران» کسب و جلب منافع برای
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« سلطه» دن بار منفی ون شافز دلیلامروزه به . منافع زیردستان را بر منافع خود ترجیح دهد  نیز زیردست
 شود.را شامل می« های منفیطلبیشاید بتوان گفت که فقط »قدرت  ، و استفاده آن در مصادیق منفی

که  امکان تحقق دارد های یک جامعه یا در بین گروه« روابط سلطه»، بندی عام در یک تقسیم 
مابین  و یا ، پردازندبه تبیین این روابط می .. .و« سلطنت» »آپارتاید« و ، «اصطالحاتی مانند »دیکتاتوری

« امپریالیسم» و« استثمار» و« استعمار» اصطالحاتی مانند ؛مثاًل مابین دو کشور ، جدا از همدو جامعه 
 کار طور موازی و مکمل هم بههر دو نوع سلطه به ،در طول تاریخ» اند.شده برای توضیح این فضا وضع

ی درونی و بیرونی هاهای صلیبی، سلطهراط و رم باستان و نیز جنگدوران سق مثاًل در ؛اندرفته
یی سلطه درونیموازات هم مطرح بودهبه منظور استحکام سلطه بیرونی مطرح بوده  بیشتر به ، اند، اما گو

 .(86: 1386نورد، )بیابان است«
و ایجاد رضایت در بین  « هژمونی » تواند هم بامی  ، «جوامع بیگانهیا بر »« جامعه خودی» سلطه بر

»هژموني به . آنها به« ظلم و تعدی» و« سرکوب و تحکم» و هم با همراه باشد «شدهسلطه» گروه
تواند به اقتدار اجتماعي هاي اجتماعي میوضعیتي اشاره دارد که در آن، ائتالفي موقت از برخي گروه 

ا تحمیل ًا از طریق کاربرد زور یر شود. اعمال این اقتدار صرفهاي فرودست منجبر سایر گروهآنها  تام 
 .(104 :1388 ، )راثی  مستقیم افکار حاکم نیست، بلکه از راه تأمین رضایت و شکل دادن به آن است«

بیت موسولینی و فاشیسم ایتالیایی رغم ایجاد علی ، این اصطالح را گرامشی برای توضیح چرایی محبو
)در جامعه خودی(،  ونيهژم الزمه ، نظر گرامشي از .(30 :1379، زاده)مهدی مطرح کرد  ، محدودیت

بگر قرار می گرامشی،  مدني است و جامعه های دهد. گرامشي از ایستگاهآن را در برابر دولت سرکو
یزیوني، خانواده، مدرسه، کلیسا، روزنامه کند که های هژموني یاد میدستگاه عنوانبه ها و غیره، تلو

به دولت  ، نظر وي، سرکوب و تحکم دهند. ازرا به قدرت حاکم پیوند می ، آنهاافراد جای سرکوب به
»حفظ و تداوم  .(53: 1383، مدني است )اندرسون  اختصاص دارد، ولي هژموني مخصوص جامعه

اتي از هاي تابع خود، امتیازهاي حاکم به گروهمدني، نیازمند این است که گروه هژموني از سوي جامعه
هژمونیك، میزان  تیازات رفاهي، بیمه و خدمات و غیره بدهند. بنابراین در یك جامعهقبیل دستمزد، ام

هایی ها و ارزشباالیي از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعي وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان
 زند«در جامعه پیوند می را به ساختار قدرت آنها  مسلط است و نظر طبقه کنند که مورد حمایت می
 :دارد  امکانالبته هژمونی میان دو جامعه هم  .(1391ک: کوششی، رو  224: 1380 )استریناتي، 

های سیاسی، گیرد که یک کشور در تمامی مقولههنگامی شکل می ـمیان دو جامعهـ »هژمونی
ها قرار ز دیگر قدرت تر ادر شرایطی است که در سطحی بسیار متفاوت  ، اقتصادی، فرهنگی و نظامی

وجود ندارد و یک کشور در رابطه با آنها  رد و رقابت ارزشی و یا به عبارتی تضاد ایدئولوژیک بین دا
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ی برخوردار است. کشوری در موقعیت هژمونی قرار از یک تمایز کیفی و کّم  ، های قدرت تمامی مقوله 
 .(1391کوششی، ) ابد«یمشروعیت جهانی می ، گیرد که زیربنای مستقر در آن کشورمی 

 «گرسلطهاین تعدیات در راستای اقناع جامعه » ، بقاگونه جبریبا نوعی نگرش تنازع ، گذشته در
« کشی بهره» و« سلطه» راحتی و آشکارا بهتوانند بهدیگر نمی« گرانسلطه» ولی امروزه  ، بود پذیرتوجیه 

لطه بر جامعه خودی و چه برای سلطه بر رای سچه ب دلیلو به همین  کننداقدام « شدگانسلطه » از
برای موجه و انسانی جلوه دادن رفتارهای خود بهره « هژمونیکباید از فرایندهای » ، جوامع بیگانه

 .بگیرند 
های منفی بر کننده »سلطهبخشی از نظریات تبیین« شناختیمبانی انساناین مقاله درصدد بررسی »

« سلطه خود را بر سایر جوامع اعمال سرکوبگرانه» « یاهژمونیتیکی»صورت جوامع دیگر« است که به
ریه» .کنندمی  ریالیستینظ عنوان جامع دربرگیرنده این نظریات است که در ادامه به تحلیل آن « های امپ

 .خواهیم پرداخت

 امپریالیسم .2

یی، جهاندر لغت به معنای جهان Imperialismاژه و ، گراییایی، سلطهگروریتا گشایی، امپرجو
تر و از کلمه قدیمی (1132: 1393، ، دلگشایی پور)آریان ساالری استخواری و جهانجهان

در انگلستان رواج آن را  1890در دهه جوزف چیمبرلین  کهشده است  گرفته (Empirer)امپراتوری 
 .(26: 1387، )آشوری داد 

به دلیل مقاصد اقتصادی یا سیاسی  شود کهمی نظامی گفتهبه » امپریالیسم در اصطالح سیاسی
ها و اقوام دیگر را زیر سلطه ها و ملتخواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمینمی 

های ها و سرزمین)استعمار( و استثمار ملت کشیجوهره امپریالیسم، بهره  .(27 :همان) خود درآورد«
به آن   وهای اقتصادی و مالی ادامه یافته است فظ وابستگی ز از راه حاکنون نیدیگر است که هم

یندامپریالیسم نو می »رفتار دیپلماتیک و استراتژیک یک واحد  (. استعمار21: 1376 ، تام  )مگداف،  گو
دیگر، مردم سایر کشورها را به اطاعت عبارت کند و بهگذاری میسیاسی است که یک امپراتوری را پایه

تسلط سیاسي و اقتصادي  ، (. در واقع »امپریالیسم2: 1375، ید« )معتمدنژادنمادار می نین خود وا از قوا
وسیله قدرت نظامي  که گاه با تسخیر خاك آن کشور به ]است[ های دیگرکشوري بر کشور و سرزمین

 تصادي کشورنشانده براي تأمین منافع سیاسي و اقهای دستصورت استقرار حکومتتوأم بوده و گاه به 
این واژه در مفهوم امروزی به معنای کنترل کشوری از  .(182: 1390، )طلوعی شود«ان میمسلط نمای

شده  مثاًل گاهی گفته؛ رودکار می ه سوی کشور دیگر و فرایند تحمیل اراده کشوری بر کشور دیگر ب
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 .(93: 1393 ، ولد، کولب)گ امپریالیسم آمریکایی است ، است نظارت آمریکا بر کشورهای خاورمیانه
نظام  « این چگونگی »  « و چرایی »  ناظر به دو بعد  ، امپریالیستی  سلطه  های کننده نظام نظریات تبیین 

. »وجود یک برتری در گروه استتر از دیگری پررنگ  ، یکی از این ابعاد ، هستند که معمواًل در هر نظریه
« »حد وسط  وعی ن تمامی این نظریات و به « محور اصلی استعمارشده یافتگی گروه ن »رشد  گر« یا سلطه 

« و جامعه قوی مشروع و غیرمنصفانه مابین » نا گیری نوعی ارتباط آنهاست که به شکل  تمامی براهین 
چرایی  به دنبال تبیین  ، نظریات مربوط به حوزه سلطه امپریالیستی . بسیاری ازد انجام « می جامعه ضعیف » 
علل پیدایش این نحوه  ، ترو از همه مهم  ، آنها علل پیدایش  ، مع جوا  « در زدگی نقصان « و » فتگی یا کمال » 

متأثر از  ، بندی اولیه، این شکل از تعامالت . در یک تقسیم هستند خاص از تعامل مابین این دو گروه 
»جبری«  ، دگی«ز »نقصان  « یا یافتگی که موجب یک »کمال  « است« و »اختیاری »جبری  سری عوامل یک 

ی شود ی« می یا »اکتساب  شدگی جبری از یک انتخاب  ، شود عامل برتریت « سعی می جبرمحور » کرد . در رو
« ازجمله این نژادی « و » ژنتیکی » و  «شناسی زیست »  جانب یک موجود برتر معرفی شود. نظریات 

ت به خود نسب   را برای   نوعی برتری جسمی یا کمال ذهنی  دارند   ، سعی طرفداران این نظریه  . نظریات هستند 
 .دهد ها و موجودات را می آنها شایستگی سلطه بر سایر انسان  که همین برتری به  کنندران اثبات دیگ 

توجه برخی م و گاهی  است  های جسمانیبرتری  متوجهگاهی  ، شود دالیلی که برای این برتری ذکر می 
 وع کمال فکری استدهنده یک ن که نشان ـ است تری در فناوری و صنعت مانند بر ـ  های ذهنیبرتری 

چرایی تشکیل تعامالت  ، محور اکتساب »نظریات  ، در مقابل . ( 10: 1399، محمدی ، دین ها )جمشیدی 
یژگی اکتسابی " استعماری و امپریالیستی را یک  ای باید برای اکتساب و یا کنند که هر جامعه معرفی می  "و

 .است   قسم دوم   به  نظریات مربوط   تبیین این مقاله درصدد بررسی و    (. 16« )همان:  حفظ آن تالش کند 

 محوراکتسابهای تبیین نظریه

یکردهای امپریالیستیا  های افرادِ را یک کنش طبیعی بر اساس داشته ین نظریات سعی دارند رو
ها ها به کمک داشتهها یا به دست آوردن نداشتهآنها برای حفظ یا گسترش اندوخته و تالش ،دارا 

یکرد تعریف کنند. مشک بلکه  ،نیستآنها یا تمایل به حفظ  هامسئله کسب داشته ،ل اساسی این رو
در این  مشروع و حفظ خارج از قواعد درست تعامالت انسانی است.ناکسب  ،مشکل اساسی

« تقسیم کرد دگرمحور» « ومحورقومدسته » را به دو کننده این روندتوان نظریات توجیهمی ،نمیا
شود و در قسم « معرفی میجامعه خودبرای » ،گیری نظام امپریالیستیشکل دلیل ،که در قسم اول

به  بندیدسته. ما ذیل این « محور اصلی این نظریات است»به خاطر جوامع دیگر شعار ،دوم 
 . پردازیممی شناختیبررسی مبانی انسان
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  محورقوم .1

از   ودانند ی به جوامع دیگر می ی را دلیلی برای تعدحفظ منافع جامعه خود ، نظریات سلطه ای ازدسته 
ها بیشتر مصرف البته این استدالل. سعی در موجه جلوه دادن این عمل خود دارند  ، ابعاد گوناگون

 .شودطراحی و استدالل می ، با این روندآنها  اقناع افکار جامعه خودی و همراه کردن برایو  رد دا داخلی
یکرد تحقق کننده چرایینظریات تبیین برخی از  قرارند: ازاین ، این رو

و  ،های بزرگهای سیاسی و نظامی قدرت : برخی از اندیشمندان معتقدند رقابتسیاسی و روانی .۱
در مقایسه با رقبا، عامل اصلی گسترش استعمارگری  به قدرت و حیثیت بیشتر دستیابیتالش برای 

پردازان آلمانی و اندیشمندانی چون هاینریش فرید یونگ یهتوان در مباحث نظراست. این ایده را می
 .(48: 1385 )ساعی،  پیدا کرد 

الملل معتقدند که آنچه موجب ازان روابط بین پرد نظریه ای ازعده :گرایی )ناسیونالیسم(ملی  .2
های کشورهای قدرتمند ها و ملتپیدایش و گسترش استعمار و امپریالیسم شده است، تمایل دولت

یت روحیه  های بزرگ بهبه گسترش سرزمینشان و ایجاد امپراتوری  شان استملی منظور حفظ و تقو
کید بر این ایده را می .همان()  پردازانی چون جوزف چمبرلن انگلیسی و آرتورار نظریهتوان در آثتأ

 سالتز یافت.

به  دستیابیتی را های امپریالیس: برخی دیگر، وجه گرایش کشورها به سمت سیاستامنیتی .3
اینان معتقدند   .(70: 2ج ، 1357)روزول،  دانندقدرت بیشتر در راستای تأمین امنیت می 

شود هر یک از جوامع، امنیت خود را ابط جوامع موجب میومرج طبیعت ساختار حاکم بر روهرج 
گسترش به افزایش قدرت نظامی و  آن، برای رفع  ببیند واز سوی جوامع دیگر در معرض تهدید 

. این اقدام، واکنش متقابل جوامع دیگر را در اقدام به رقابت نظامی اقدام کندد نفوذ ارضی خو حوزه 
 ( 1392 )گروه سیاسی،  خواهد داشت پیبرای حفظ و افزایش موقعیت خود در 

اغلب عقیده داشتند  ، داریپردازان لیبرال اقتصاد سرمایهها و نظریهمارکسیست :مارکسیستی .4
ین سرمایهامکان است و بنابراین مهم و حتی ضروری است که این  محدود ، داریات رشد نظام نو

جهان،  اند، مناطق رشدنیافتهگذاری کردهگونه که امروز نام نخورده یا آنهای دستنظام به سرزمین
 .گذاری نو بیابند( تا بازار و فرصت سرمایه11: 1389، مومسن و دیگران )ج. اندازی کننددست

داری دید که به سرمایهای میامپریالیسم را در قالب پدیده  ، سرمایه انباشتکتاب  درلوکزامبورگ 
 ،مصرف غیرکافی و مسئلهیست طوالنی ن ، هرچند که این ماندگاری ؛هددفرصت ماندگاری می

  .(240 :1386 ، )ازکیا، غفاریاست واقعی امپریالیسم  نیروی محرکه

ترین واژه شاید پررنگ است.« جامعه خودی و تقویت حفظین نظریات »محور اصلی در تمامی ا
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در اصطالح »به آن دسته از  1»قوم« .« باشدقومیت» و «قوم » واژه ، کننده و دربرگیرنده این موضوعتأمین 
. شودهای اجتماعی از همدیگر میشود که موجب تمایز و جدایی گروههای فرهنگی اطالق میتفاوت 
ی تاصلی دین و ، تاریخ یا نیاکان، زبان :اند ازعبارت  ، شوندکه موجب این تمایز می هاییژگیرین و
را آنها  اگرچه گاهی، سراپا آموختنی هستندهای قومی تفاوت . ینئهای پوشاک یا آرایش و تزسبک

یک  ، بودن محورقوم تر شاید بتوان گفت که با نگاهی دقیق  .(359 :1386، پندارند« )گیدنزطبیعی می
با نفی و حذف اقوام   و هیچ تالزم ذاتی و ابتدایی ، مسئله فرهنگی است تا یک مسئله مرزی و سرزمینی

 ،های خود را فقط بر اساس اشتراک قومیسازمانی است که داشتهبلکه یک نگاه درون ، دیگر ندارد 
یتبندی میتوجیه و تقسیم  یا تضعیف اقوام دیگر  کند؛ هرچند گاهی عماًل این نگاه موجب تقو

 برخالف مظاهر است؛تأثیری کاماًل خودکار و بدون جبر بیرونی ، تأثیر اقوام بر همدیگر. شودمی 
درصدد تعیین ان نژادپرستکه چنان هستیم؛ وع نگاه ظاهربینانه شدید در آنهاشاهد یک ن نژادپرستی که

 کنندمیتر از نژاد خود قلمداد موجوداتی پست را شکال انسانی سایر اَ  و هستندتکلیف برای سایرین نیز 
 . د ندانو باالترین جایگاه را حق نژاد خود می

آنها  و تحلیل استدرصدد تحلیل ارتباط مابین اقوام  ، نوعیگیدنز به «قومیتی ادغام »های مدل 
تعامل  گیدنز. کندبه انسان القا می را  های اساسی با بحث قومیت و نژادپرستیدهنده تفاوت نشان

 : کرده استبر یکدیگر را در سه فضا بررسی آنها  ها و فرایند تأثیر و تأثراتقومیت 
 .پذیرند زبان و ایستارهای اجتماع غالب را می ، وارد های مهاجر تازه هگرو :همانند شدن (الف

 .زند آمیدرهم می ، های قومی یک جامعههای مختلف گروهها و فرهنگنگرش  :ب( کوره ذوب

 منزلهبه صورت جداگانه موجودیت دارند و های قومی به : گروهگرایی فرهنگیکثرت  ج(
 .(373)همان:  شوند«و سیاسی نگریسته می دگی اقتصادیو یکسان زن  کنندگان برابرمشارکت

 جنبه، یک از آنهاتعامل مابین اقوام را یک فرایند کاماًل طبیعی قلمداد کرده که در هیچ  ، این تبیین
یت می  .شودمالحظه نمی غیر« کنندگی  »نفی ولی  ، دشودر این فضا معمواًل امکان ظلم و تعدی تقو

گیدنز این مطلب را . نیست« قومیت» جزو ذاتیات و حتی عرض الزم برای بحث ، یقینًا تعدی و ظلم
نباشد شاید کار درستی  ،»تعمیم مفاهیم تبعیض و ظلم و انزوا به تمام اقسام اقلیت :کندید میأی چنین ت

قدری شدت بگیرد  به، ا نگاه افراطی امکان دارد همین جنبه اثباتی معنای »قومیت«ب .(359 :« )همان

 
( 17817: 1377خص ص گروه مردان « )دهخدا، هب یا معاً، زناندر لغت به معنای » گروه مردان و  .1

 .باشدمی
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شکلی از تعارض قومی است که از   ، »تصفیه قومی«. که به نفی سایر اقوام یا تصفیه قومی بینجامد
همگون و  ، آید که به لحاظ قومیمی جودمناطقی به و، های قومیجمعی سایر گروهطریق اخراج دسته

کشی نسل و ، ها و مسلمانانها و کرواتجنگ یوگسالوی سابق مابین صرب . جانس استمت
یکرد افراطی یکی از مصادیق ، گرفته در این جنگصورت  در این  .(375)همان:  استگری در این رو
شاید با نژادپرستی تفاوت چندانی  امعن و این شده « تبدیلپرستیقوم « به »گراییقوم دیگر » ، حالت

یدبر این اساس ربر می .نداشته باشد که مبتنی بر نژاد است و با است  داوریپیش »نژادپرستی :گو
این معنی تا . شودتر بودن افراد نژادهای دیگر مشخص میها و باورهایی درباره حقیر و پاییننگرش 

  .(760 :1390، ر« )رب نزدیک است پرستیاندازه زیادی به قوم 
 به این بحث بسیار نزدیک است و شاید محل تالقی ، کندکه گیدنز مطرح می« نژادپرستی فرهنگی »

ین نژادپرستی نوع» .قلمداد شود« گرایی« و »نژادپرستیقوم » ای است به معنای ایستارهای نژادپرستانه نو
 بر اساس ، مراتب برتری و فرودستیسلسله، اهدگدی این طبق .شوندکه به کمک تفاوت فرهنگی بیان می

های توان در تالش مثال بارز نژادپرستی جدید را می . شودبرساخته می ، های فرهنگ اکثریتارزش
عنوان زبان رسمی کشور و یا به "فقط انگلیسی" برخی از سیاستمداران آمریکایی برای اجرای سیاست

 ، انداسالمی در مدارس باره دخترانی که مایل به داشتن حجابردهایی که در فرانسه در کشمکش
  .(366: 1386، مشاهده کرد« )گیدنز

  دگرمحور. 2 

 .اشاره کرد « مرکزگرایی» و« گراییبرون» توان به دو نظریهر میان نظرات مطرح در این حوزه می د
ای مرحلهامپریالیسم را   ، ادیصتپردازان اقگرایی« در مقابل نظریههربت لوتی در نظریه »برون

 است مانده به آبادانی نیاز کشورهای عقب آن، علت دانست  که تمدن  در جهان پیشرفت ضروری برای
یرانگری فرهنگی توسط استعمارگران را نفی کرد ؛وی : 1389، مومسن و دیگران )ج. هرگونه چپاول و و
نژاد برتر است که توانایی و شایستگی حکومت کردن را  اهاند که »این تنبر این عقیده  برون گرایان .(64

از  ، تر و فرودستفرهنگ دارد و نژادهای پست در جهت خیر و صالح عمومی و پیشبرد تمدن و توسعه
یش نیت و مرتبتی در این جهت أاند و آنان را شعاجز و ناتوان ، انجام این کار و پاسداری از میراث خو

تر را در کنف نژاد پست، با گشودن چتر سلطه خود، ز هر طریق ممکنکه ااست بر نژاد برتر . نیست
بار مسئولیت . عاجز و فاقد تمدن باشد، تررسان افراد پست حمایت خود قرار دهد و یاریگر و خدمت

)راسخی  برهاند و حفظ کند« ، تر را نجات دهدها و میراث نژاد پستکند که ساختهنژاد برتر ایجاب می
هدایت و کمک به سایر  را  یکی از وظایف چنین گروهی اساسبر همین  .(24: 1387 ودی، لنگر



 

67 
 

تحل 
 محوراکتساب یست ی ال یامپر یاههینظر یشناخت انسان یبان م  لی 

67 
 

ظاهرًا در انجام این رسالت  دانند کهیافته برای رسیدن به اوج درجه کمال می های کمتر تکاملگروه
 دانند.را شرط نمی« زدگان»نقصان یرضایتنارضایت یا ، خود 
به پیروی از خود برای « زدگاننقصان» ت خود را دعوت الرس  ، کمی تفاوت  نظریه بعدی با 
 .اندنامیده « مرکزگرایی» این نظریه را  .داند می« نیافتگیرفت از این »کمالبرون

که شاید  است« گرایش و تمایل به مرکز و نقطه ثقل و محور تمرکز» یادر لغت به معن »مرکزگرایی«
قلمداد  معادل مناسبی برای این واژه در عربی را « ةالمرکزی» وگلیسی در ان  centralismبتوان واژگان

کننده اهمیت هر ارزشی نوعی گرایش است که خود را محور تعیین » ، منظور از آن در اصطالح . کرد 
یکرد  .(13: 1997، داند« )ابراهیممی   دلیلبات نوعی برتری برای خود به به دنبال اث ،مدعیان این رو

 ،اندیافته پندارند که چون هر آنچه به آن دستاین گروه چنین می  .هستندرضی ل کمال فطی مراح
بنابراین . در اوج قله کمال بشریت قرار دارندآنها  بنابراین، یافته بشری استترین دستبهترین و کامل

م الَ ر صورت نیاز عتبع آن دو به باشددرجه از کمال نیز می بهترین شاخص برای رسیدن سایرین به این 
منجر به  ، پندارند. »این دیدگاهترین افراد برای این امر مییقین خود را شایستهبه، به رهبری و هدایت

های نتیجه آن ذات متفکر و فرآورده که در شودنواخت و متعصب میای از تصورات همایجاد دسته
یت کنند و این بر آن اساس است کهاش، برتر جلوه میفرهنگی  …یک معنای مشخص داشته باشد ، هو

دارای  تاریخ خود را  ، غرب نیز برای خود نوعی مرکزیت قائل است؛ این بدان دلیل است که غرب
عی شده است و تمدن باشکوه و متنو پخته ، اثر عوامل خاص و درونی پندارد که برخصوصیت مطلق می

خواهد به مرتبه پیشرفت غرب برسد، تنها راه یای که مرا برای خود به ارمغان آورده است. هر جامعه
یژگی ای جز این ندارد که ازاین است که از روش غربی استفاده کند و چاره  ، ن به آنبرای رسید های و

پیشرفت آنان   ماندگی وفرهنگی خاص خود دست بردارد؛ چراکه آن خصوصیات مایه اصلی عقب
 .(33و  10: )همان« است

پامحوری نیز در حال شکل کمتیم که کممیان شاهد هسدراین که  استگیری مفاهیمی مانند ارو
پا متمایز و برتر بودن ، منظور از آن پایی ارو ماهوی یا سیر  ، از لحاظسایر ملل و اقوام تباران از و ارو

 . استتاریخی 
 بینند ونمی ینیاز به هیچ دلیل ،یافتگی و قرار داشتنشان در اوج قله کمالآنها برای اثبات کمال

ارتباطی بالفعل خود را شاهدی عینی برای اثبات مدعای و ، نظامی، های اقتصادییامکانات و توانمند
آنها  یا دعوت از هان توانمندیسایر اقوام فاقد ای به کمال رساندن ، کنند و وظیفه خود را میخود قلمداد 

کنند معرفی می ، این گروه قدرتمند پیموده ی کهبرای پیمودن راه درست سعادت و کمال بر اساس مسیر
گاه به هیچ ، ین مسیرکنند که در صورت حرکت در غیر االقا میآنها  و جوامعآنها  صورت ضمنی بهو به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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محوری را صبغه این هگل بود که شبهه غرب  ، تر از همهیش»ب. کمال و پیشرفت واقعی نخواهند رسید
شمول به یک نظام تاریخی فراگیر و جهان ، چنان پارادایمی غالب ،فلسفی بخشید و آن را به لحاظ نظری 

ز تاریخ ارائه داد که طی فرایندی به چنان طرحی اآن ، و در پرتو بینش خاص فلسفی خود بدل ساخت
ترین محور ترین و اساسیمهم .(109 :1387، لنگرودی )راسخی د«کعبه خودساخته غرب انجامی
یافته و  زمان تکامل مرور که بهاست مند ادعای وجود یک تاریخ روح، هگل در طرح مرکزگرایی خود

غرب » که پیموده است. است یتکامل انسان و مسیر، شده است و فاعل و عامل این بزرگ شدن بزرگ
را  در نیروی مرکزگرایی غربی  ، شود و ایننیرومند و فاعل نمایان مییکدست، گروهی  ، در خطاب هگل

کند که اوج تکامل این او ادعا می . )همان( دهد«های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افزایش می زمینه 
یافته است  لمان« تحققآ» و کشور خاص« ژرمن» الب نژاد خاصدر ق ، مند، در زمان فعلیموجود روح 

شده و در غرب به اوج پختگی  »کودکی تاریخ در شرق آغاز. استی تاریخ یافتگاوج تکامل و این
گاهی و آنها  که هرکدام از می شوندبه درجات تقسیم  نژادها ، رسیده است و برای همین به مقدار آ

ی  ملت ژرمن  و دوشمی ترزادی نزدیکآد و به نکنتحقق عقل شرکت می گیری در شکل ، توانایی آن
طورکلی آزاد دانند که روح انسان بهشرقیان نمی» .(241و  170: 1366 ، باره در اوج است« )هگلدراین

 .(69 :)همان« خود نیز آزاد نیستند ، داننداست و چون این را نمی
دیگر آن عبارت ها تاریخ را یک مرحله به جلو برده و بهشود که غربیدر این فرایند چنین قلمداد می

اند آن را ها موفق شدهغربی وجوشد ها میاند و این یک راه واحد است که از درون انسانتر کردهبزرگرا 
ن فرایند را در وجود خودشان برسانند و بقیه نیز برای رسیدن به تکامل باید همی به سر حد تکاملش

رافیایی و اقلیمی هم ث جغمباح ثیرأالبته هگل در این نظریه گوشه چشمی به ت !بپیمایند و تجربه کنند
نباید پایبند  ، اندازه ضروری باشد پیوند میان اصول روانی و طبیعی هر» اما بر این نظر بود که ؛داشت

  .(212: همان)« اندازه به اقلیم نسبت داد زا این نظر رایج بود و آثار و نتایج را بیش

 شناختی مبانی انسان

حاکم بر  و این نظرات شناختی دارند که پشتیباننانی انساها یا مبفرض ین نظرات مختلف، پیشا
یکرد  بین ، رسد بخشی از مبانیبه نظر می هستند. هاآن مشترک است  ، «دگرمحور و »« محورقوم » دو رو

یکرد استتر مبانی انسانهای مرکزی و عمیقالیه که شامل آنها  ابتدا به بررسی ؛شناختی هر دو رو
یکرد، هادامدر  و پردازیممی   . شدجداگانه تحلیل خواهد  ، مبانی اختصاصی هر رو
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 مبانی مشترک . 1 

یکرد م یکرد  شاهد ، ا در هر دو رو : 1385، داوری، )سلیمی «و گزینشی گرا اراده» مفروض گرفتن رو
را به با اختیار و تالش خود این امتیازات  طبق آن، این گروه هستیم که «گرسلطه» ( برای گروه272

و ، حفظ به دنبال گسترش،  ، شدههای جمعها و داشتهتوانمندیدست اورده است و بر اساس همین 
  جذب منافع دیگر برای خود است.

پارتو بودون،  مونی ر «یانسان اجتماع» هی نظر ات، ی نظر نیا یمامکه در ت می ، شاهدمنظر عام  کیاز 
بر مفروض گرفته شده است. آفرینی اجتماع در گوناگونی از نقشیل خود به ابعاد این نظریه در تحل و و

کید دارد های فردی توجه می شکل دادن به گزینش کند؛ یعنی بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تأ
و تمایل به  گراییهماصل را بر ، گرا و مرکزگرا ملی مانند نظریات برخی از این نظریات. (204)همان: 

برخی  .شودیاد می« الگوی ساختی» دهند که از آن با عنوانمیها قرار ن انسانستی و وفاق در بیهمزی 
های انسانی ها و گروهاصل را بر تضاد مابین انسان، مانند نظریات امنیتی و مارکسیستی  از نظریات دیگر

نظامی «، جامعه را اختیس» شود. الگوهای« یاد میالگوی تضاداند که از آن با عنوان »قرار داده
که ضامن سازگاری میان این اجزا، وجود نوعی  معتقدنددانند و از اجزای سازگار با یکدیگر میمتشکل 

دیدگاه »تضاد« در   .(60های مشترک است )همان: وفاق در میان اعضای جامعه در خصوص ارزش
متکثر«، مستقل آمده از اجزایی »ای گرد های ساختی و کارکردی، جامعه را مجموعهنقطه مقابل دیدگاه

را با »نظمی« آنها  ، داند که عنصر قدرت ق و منافع متفاوت و متضاد میی ها و عالبرخوردار از دیدگاهو 
 .(63 :)همان خاص در کنار یکدیگر قرار داده است

یین تب  . ( 63: 1373، )لیتل  کنند « قلمداد می گزینش عقالنی، تعامالت را یک » تمامی این الگوها 
یی بر اساس نظری ج مسئله سلطه  گر«، موجودی عالم و »سلطه  ه گزینش عقالیی چنین است که انسان و

عنوان متغیِر میانجی میان علت و معلول و کردار او مسبوق به استدالل و سنجش عقالنی است و به  ، قاصد 
وفاق و  ماعی ثابت و مورد قرارداد اجت  ، گرایانه و قصور گیری فایده مفاهیم اختیار، تصمیم  . کندعمل می 

ی، ظرفیت و توان تعقل مساوی در انسان و »قانون و نظم« برای تعامالت افراد جامعه حقوق فرد 
یکردهاست ازجمله مؤلفه   ، گر«»سلطه   .(311-308:  1383  ، هینز   ، )وایت   های مفروض در تمامی این رو

این نظریات   شتیبانی مبانی پ دیگر ( از 315: 1385، داوری  ، )سلیمی  « انگیزشی بودن رفتارهای انسانی » 
یکرد  . نظریه »الگوی نقش  شود یک انگیزش خاص موجب تحقق این افعال می  ، است که در هر رو

که بر   است  تحقق فرایندهای انسانی  کننده چگونگی تبیین  های جرج هربرت ازجمله خروجی  اجتماعی« 
یای پذیری »نقش  بی از های انسانی را ترکی کنش  ، اساس آن    کند انگیزش رفتار« معرفی می  « و »نیروهای پو

 پذیری و نیروی انگیزشی متفاوتی را مد نظر دارد. هر نظریه نقش   و   ( 37-28:  1378  پور، )رفیع 
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  محورقوم .2

گر و را در نوع نگرش به انسان سلطه توان برخی مبانی متمایز از همتر میهای سطحیر الیهد
ها ی در انسان الگوی رفتاری به یک خصوصیت ذات شده مالحظه کرد که با اتصاف اینجامعه سلطه

بسیاری از این  .موجه و مقبول انسانی جلوه دهند، طبیعی یسعی دارند رفتار ناعادالنه نظام سلطه را امر
)بودون،  «گزار مقتصدالگوی انسان کار » عالمانه در قالب گران را رفتارهاییرفتارهای سلطه ،نظریات

انتخاب و یا رفع یا  ترینصرفهترین و بهبال گزینش بهترین و مقبول ند که به دنکنمعرفی می  (35: 1377
پنج نوع از نیازهای انسان را  شخصیت و انگیزش ترین نیازهاست که مازلو در کتاب اساسی تأمین 

 والً اصآنها  تر و ضرورت تأمیننیازهای متعالی اساسی دانسته و بر آن است که تا این نیازها ارضا نشود، 
، «ایمنی«، »نیاز جسمی» :اند ازاین نیازها عبارت . (482: 1367 ، برای افراد مطرح نخواهد شد )مزلو

مازلو بر  (.316: 1385، یوردا ،)سلیمی «خودشکوفایی به نیازو » «نیاز به احترام » ، «و تعلق عشق»
« انگیزش محرومیتآن را »بروز هر دسته از این نیازها، در خالل فرایندی که آن است که در پی 

گیرد؛ تا آنجا که همه رفتارهای فرد های فرد در جهت ارضای آن قرار میها و واکنشنامد، کلیه کنشمی 
ه نیاز ب، توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت. در بسیاری از این نظریاترا در آن مقطع خاص می

 ت اصلی تعدی به دیگران قلمداد کرد.توان علتأمین یا اثبات یکی از این موارد را می
گران را سعی کردند رفتار امپریالیستی سلطه 1برخی بر اساس نظریه »الگوهای تفکر مجرمانه«

بینند و این تفکر گرچه میای متفاوت با دیگران گونهخود و جهان پیرامون را به که آنها نندچنین تبیین ک
اما با ؛ (210 :)همان تد، در درون خود منطقی و منسجم اسآی آمیز و غیرمسئوالنه به نظر میاشتباه

جامعه  در قبالگران انگاشتگی« از جانب سلطهمجرم » گونه احساسهیچ، دقت در این نظریات
کنند که انسانی معرفی می ودنیستو شود و برعکس این عمل را یک عمل درست استثمارشده دیده نمی

یداد« مجرمانه گوی تفکرنظریه ال» شود اعتبارباعث می  محل تأمل باشد. ، در تحلیل این رو
یکرد را نتیجه تالش انسان سلطه ، در تفسیر این فرایند گر برای حل تعارض مابین چند برخی این رو

، در برخی جوامع، روحیات فردی و فرهنگیدانند که با توجه به شرایط جامعه و شناخت اساسی می
ریه تعارض  »که از آن با عنوان  شودقلمداد میحل خروج از این تعارض اهتجاوز و تعدی به دیگران ر نظ

یک جهل و  دلیلبر این اساس استعمار به  .(105: 1366)ارونسون،  یاد می شود. «شناختی
قدرتمند شدن پیشگیرانه به خاطر احتمال حذف توسط  مثاًل در تعارض مابین سوءانتخاب اتفاق افتاده؛

 
 ناو   میو ستانتون ِس  اکلسونیساموئل .  1
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گر گزینه دوم را جامعه سلطه، های دیگرهای انسانو ظالمانه از اندوختهنامشروع  و استفاده ، رقیب
شاید تعارض در دل  ، رابرت کی. مرتن« سازمانی اجتماعیبی»نظریه  کند. حتی با توجه بهانتخاب می

: 1386 )گیدنز،  آیدهای اجتماعی، بر افراد وارد میه جامعه با واقعیتاهداف و هنجارهای پذیرفت
یافته، توسط خود جامعه ایجاد شکلی سازمان به تمایل به تعدی ممکن است ، در این نظریه. (140

 .(10: 1373)محسنی،  .. معرفی کند.شود و حمله به دیگران را یک کار درست و نشانه قدرت و
  یستی، مارکس» نظریات و، «گرایی ساختاریهمبر اساس اصل » «گراییملی » رسد نظریهمیبه نظر 

های گیری سازمانشکل ، ریزی شده باشند که خروجی آن« پیتضاد« بر پایه اصل »امنیتی و سیاسی
ا خود مریکآکه برخی کشورها مانند  است.. .و« سازمان حقوق بشر» و« سازمان ملل» المللی مانندبین

سلطه را توان ارسونز میبر اساس نظریه پ .کنندمعرفی می سازمانیدهنده این بینظم را کدخدای
د که محصول نوعی همبستگی ردهی و همچنین فعالیتی قلمداد کگرفته از فقدان سازمانتئای نشپدیده 

سنجه اصلی اعتبار انسانیت و  ،در این نظریات ناقص در میان اعضای جهان اجتماعی است.
و میزان نفوذ در بین سایر  «قدرت سیاسی» ، قومیت« » بعد از توجه به مسئله ، آنها بندیدرجه 

دانند .. را از آن گروهی می.و« ثروت »، آب«» ، «خاک » امتیازاتی مانند ،و بر همین اساس ستکشورها
  .تری را داراستکه نسبت به سایر رقبا توانایی کسب و حفظ بیش

 دگرمحور  .3

التزام جوامع پیشرفته « سیالیستیمحورانه اگزیستان انسانین دسته از نظریات سعی دارند با یک ژست »ا
نمایش دهند و آنها  دوستانه در راستای به کمال رساندنانسان یبه استیال بر جوامع ضعیف را حرکت

توان  می ، تمام ابهامی که در ارائه این فرایند نهفته است با. طلبی را از خود نفی کنندهرگونه منفعت
آنها  فقط به یک دسته از« سازیحقیقت» « و حتیییابحقیقت» شأن عمالً  ،نهایت فهمید در

و در صورت  استها خارج یابد و دسترسی به این قله عماًل از دسترس سایر انساناختصاص می
 با توجه به اختصاص شأن ، ای با تفکر و اندیشه غربیمغایرت و مخالفت هر تفکر و اندیشه

های دیگر خطا بوده و  شود که یقینًا اندیشهمیگرفته نتیجه ، های غربییاب« بودن به انسان حقیقت»
یکرد .انداشتباه رفتهبه ، هاحتی در برخی خوانش وشود انسان یک موجود مختار قلمداد می ، در این رو

 و استموجودی است که معیار حقیقت  ،ی مرکزگراییاانسان در مبن .ی دارد سازتوانایی تاریخ 
کند و یا تنها نماد و مصداق عینی و خارجی حقیقت سازی میحقیقتیا خودش  ، آنها پیشروترین
یکرد برای انسان غربی کاماًل واضح است وسوبجکتویستیشود. نگاه »قلمداد می  خودآنها  « در این رو

 ،از واقعیتآنها  نگریسته شود و برداشتآنها  کنند که واقعیت باید از منظرتنها فاعل شناسا قلمداد می را 
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یکرد استه اصلی میزان صحت یک اندیشه و عمل نجس انسان  اختیاراین مقام فقط در  ،. در این رو
ن همان مسیری است که پیمود، حقیقت و کمال ها تنها راه رسیدن به اینغربی است و برای سایر انسان
قدرت نظامی است که های صنعتی و پیشرفت، البته پشتوانه این ادعا .اندغربیان آن را ساخته یا پیموده 

ها در خود احساس سایر انسان برسروری  ینوع هاچون با این توانمندی و رسیده استآنها  رب بهغ
 شماره ای صحت ادعای مبناگرایانه خود بای را کمترین دلیل برشدن چنین مسئله واقع ،کندمی 
سایرین به این رتبه  نداشتن ترسییک نوع خاص از بشریت و دس به« یابیحقیقت» با انحصار .آورد می 

 یا« سازیحقیقت» نأهیچ راهکاری برای تفکیک ش نشدن حال ارائهو درعین، از کمال و معرفت
فرض اثبات واجدیت و قابلیت حداکثر کمال انسانی، تنها عماًل انسان غربی با ، او« یابیحقیقت»

 است.یابنده باالترین درجه حقیقت  سازنده و

  الیاجم نقد

هیچ ، راحتی فهمید که حفظ امنیت یا به دست آوردن منابعتوان بهمی  محورقوم ر بخش نظریات د
مین رضایتمندانه این أبسیاری برای تمشروع و معامالت مقبول های و راه رد التزامی با تعدی و ظلم ندا 

و انسان  است مورد توجه ،گرانسان سلطه هایتنها نیازها و دغدغه ،در این نظریات. وجود دارد نیازها 
 دهندهشود و همین نشانو کالعدم تصور می رد های او هیچ محلی از اعراب ندا شده و خواستهسلطه

گر اجازه هرگونه رجه دوم فرض کردن آنهاست که افراد سلطهغیرانسان فرض کردن این افراد یا انسان د
 وجه به دنبال تأمین رضایت در مخاطبهیچت بهاین نظریا. دهندرا به خود میآنها  تعدی و ظلم به

اینکه مگر  ، هیچ اهمیتی ندارد« استعمارگرنوعی وجود او برای »زیرا نظر او و به ؛نیستند «استعمارشده»
 دلیلنیز به  «دگرمحور» در طرف دیگر و در بین نظریات .کنداو را تأمین  از کشیاستمرار بهره بقا و 

مبنی بر آنها  ادعای که شد معلوم  ، آنها ناقضاتها و آشکار شدن تبیعملکرد مفتضحانه غر
جنایات و به  ارتکاب پوششی برای فقط ، هاو تالش برای به سعادت رساندن تمامی انسان «گراییانسان»

»فاروقی ضمن  .های دیگر بوده است و استثمار و استعمار انسان ، وردن قدرت و ثروت بیشترآدست 
بر این نظر است که انسان و بشر در غرب در مفهوم  ، اشگراییانسانغرب به انسان و ادعای نقد نگاه 

ها و است و دیگر قومیت انسان  ، به این معنا که فقط بشر غربی ؛شوداش به کار برده میغربی
جزء ، مریکای التینآفریقا و آ، سیاآپوستان زردپوستان و سرخ ، پوستانها همچون سیاهپوسترنگین 

شوند و به همین دلیل است که سالیان متمادی است که استعمار قلمداد نمی آنها  مجموعه انسانی
ای از تاریخ فکری و اجتماعی جلوه ، غربیسلطه  تقسیم بشریت به دو گروه غربی و تحت اند.شده

بر ، بیشناسی غرانسانشناسی و جامعه، سیاست، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی. غرب است
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سونگرانه غرب برداشت یک. آنان استهای افسانه ی است که ناشی از تخیالت ومحورقوم مبنای این 
ضدانسانی لنین و خروشچف های اش به روش در اندیشه مارکسیستی لمانی وآبه نازیسم ، از بشریت

 .(99: 1392، کالته ، )ایمان «شودختم می
انحصاری بدون دلیل ، هادر یک نوع از انسان «یابیحقیقت« و »سازییقتقح» انحصار مفهوم 

اسالمی و گفتمان اسالمی و ادبیات . نیست شدنیمقبول و اثبات ، شدهاست و هیچ یک از ادله بیان
حال کند و درعینای برابر معرفی میدارای رتبه، ها را از حیث انسانیتتمامی انسان ،خصوص شیعیبه

یژگی های نقض فراوانی وجود دارد که انسانمثال رهبر و ، شدههای ادعای بیانهایی بدون دارا بودن و
یژگی گبزرگ بسیاری از انسان پیامبر اسالم نمونه بارزی از این مسئله  ؛اندردیدههای دارای همان و

 جدید کمتر گاهی انسان متمدن گذشته را از انسانآخود ، »معلوم نیست هگل به چه استنادی .است
از خود ، درست برخالف امروز ،کندکه یاسپرس توصیف میدر حالی که متفکر قدیم چنان ؛خواندمی 

ید بیشتر می انسان امروز . اندیشیده استمی  چون به خود بیشتر ؛ تا از جهانتوانسته است سخن بگو
  .(78:1391  ، )شریعتی« چندان در طبیعت و عینیت زندگی غرق است که خود را از یاد برده است

برداری و درخواست   رایافراد ب ترینشایسته، هااین سخن، کالم حقی است که بهترین انسان الگو
گاهانه پیموده  آشخصی که مسیری را  بدیهی است کهچون ؛ ن به کمال هستندراهنمایی برای رسید

 بینانهخوش  یان مسیر است. با نگاهبهترین گزینه برای راهنمایی سایر افراد برای پیمودن هم ،است
که  ایاما مسئله .راهی برای کانالیزه کردن و کاربردی کردن این اعتقاد بدانیم را بافیاین فلسفه توانیممی 

کیست؟ او این است که معیار تعیین مصداق این انسان برتر چیست و  ه، ماند باقی نشدههنوز حل
های صنعتی و نظامی در بین ابرقدرت به آنها امر  منحصر بودن اینمرکزگرایان بر  و اصرار استدالل

 ،این سخنان دهد کهمی رفتار این گروه نشان ،طور که بیان شدو همان استدلیل ادعایی بی، بغر
یی و استثمار است. »برخی اعتقاد دارند که وی )هگل(بهانه ید این برکنایه میبه ای برای سودجو  گو

رو مود کند. ازاینرا به رهایی رهنآنها  های شرقی تفوق و سیادت یابد تا ه بر فرهنگعهده غرب است ک
ای مرحله، غلبه استعمار بریتانیا بر هند را که فاقد هرگونه تاریخ و میراث ارزشمند فرهنگی است

ز ها که ناشی ابردگی ذاتی شرقی، به اعتقاد هگل .دنبیمی  ناپذیر در فرایند تکاملاجتناب
آنان تحمیل  ها برتوسط غربیبرتر از هر اسارتی است که  ، های درونی خودشان استمحدودیت

ها در جهت نیل به تاریخ جهانی و هرحال تنها راه ممکن برای شرقیتر اینکه بهشود و نکته مهممی 
 .(74: 1384 ، « )میرسپاسیهاستپذیرش برتری غربی، تحقق یک دنیای برتر فرهنگی
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 بندی جمع

یکردهای امپریالیستیا دارا و  های افرادِ کنش طبیعی بر اساس داشتهرا یک  ین نظریات سعی داشتند رو
تعریف  ، هاها به کمک داشتهها و یا به دست آوردن نداشتهبرای حفظ یا گسترش اندوختهآنها  تالش 

یکرد   ،بلکه مشکل اساسی ؛نیستها مسئله کسب یا تمایل به حفظ داشته ، کنند. مشکل اساسی این رو
توان نظریات میان میدراین درست تعامالت انسانی است.مشروع و یا حفظ خارج از قواعد ناکسب 
چرایی  ،تقسیم کرد که در قسم اول« دگرمحور» و« محورقوم دسته » را به دو کننده این روندتوجیه 
به خاطر  » و در قسم دوم شعار شودمی معرفی  «به خاطر جامعه خود» گیری نظام امپریالیستیشکل

سیاسی و  بسط قسم اول در ذیل توجیهاتی چون عوامل » اصلی این نظریات است.محور « جوامع دیگر
« گراییبرون» و نظریات قسم دوم ذیل توجیهاتی چون، .. .و «، اقتصادیامنیتی» «، گراییملی«، »روانی

ی و گرایاراده» مفروض گرفتن ، ر تمامی این نظریاتک حاکم بقدر مشتر. شودانجام می« گراییمرکز» و
 باشد.می شدهثمارها در فرد استمفروض نگرفتن این حالت و، گربودن فرد سلطه« انگیزشی  و گزینشی

و در برخی دیگر  ، «الگوی ساختی» اصل را بر، گرا و مرکزگرا ملی مانند نظریات برخی از این نظریات
توان از  می  رسدمی اند. به نظرقرار داده« الگوی تضاداصل را بر »، ت امنیتی و مارکسیستیمانند نظریا

در « محورانه سوبژکتویستی انسان» مبنایاز  و ،محورقوم در نظریات « الگوی کارگزار مقتصد» مبنای
 .مبانی الیه باالتر این نظریات یاد کرد  عنوانبه  ، نظریات دگرمحورانه
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