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  استعماری ازمنظر مطالعات فرهنگی  مطالعات پساواکاوی 

 

 

 غزاله صفایی هوادرق 

 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

 

 

( از حوزه های مطالعات postcolonial studiesمطالعات پسااستعماری ) :چکیده

که تحت سلطه قرار  فرهنگی و در خصوص مسائل و موضوعات فرهنگ کشورهایی است

توصیف و تحلیل  گرفته اند . پسااستعمارگرایی نوعی رویکرد و چشم انداز برای فهمیدن ،

جهان پیرامون ما می باشد . مطالعات پسااستعماری بیشتر توجه خود را متمرکز مسائل 

فرهنگی می دارد تا مسائل اقتصادی . از همین رو عمده صحبت پسااستعمارگرایان 

مطالعات پسااستعماری با رویکرد انتقادی اش سعی بر آگاهی  فرهنگی است .تفاوتهای 

و واکنشی است در برابر استعمار تا با از بین  . بخشی و رهایی بخشی ملتهای مستعمره دارد

نژاد باوری و  بردن نابرابریها و روابط قدرت فاصله میان غرب و غیر غرب را از میان بردارد ،

ی کند، پسااستعمار گری خواهان تساوی حقوق فرهنگی ، مادی و نژاد پرستی را نفی م

و اندیشمندان آن در پی راهی برای گذر از استعمار   معنوی برای همه ی بشریت است .

واستثمار . نوشتار حاضر ضمن بحث پیرامون دوره استعمار و مطالعات پسااستعماری ، 

،  به ماری از منظر مطالعات فرهنگی فرایند پیدایش و کاربرد و اهمیت  مطالعات پسااستع

 ثیر آن بر محیط زیست و زبان مستعمره می پردازد .تأبررسی 

  ، مطالعات فرهنگی مستعمره  استعمار ، استعمارگرایی  ، پسا کلمات کلیدی :

 

ل 
سا

ی )
سان

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

س
(وم

 

ره 
ما

ش
52 

د 
جل

 /
1 

1 یرت/  
19

3
ص

 /
11-1

 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 1-11، ص   1931 یرت،  1، جلد 25، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

2 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

  

 مقدمه :

 

که گروه های مسلط و فرادست  کارهای قدرتی استتقادی است که آرمان آن افشای سازوپسااستعمارگرایی نوعی چشم انداز ان

نسبت به گروه های تحت سلطه ، سرکوب شده ، فرو دست و به حاشیه رانده شده ، اعمال می کنند . هدف پسااستعمار گرایی 

 نمایندگی صداهای خاموش ، رهایی از استعمار ، رهایی از سلطه استبداد و توجه به ارزیابی اخالقی جامعه است .

ی همتشان نقد و به چالش کشیدن گفتمان مسلط غربی در دست مطالعات نظری است که وجههناظر به آن مطالعات پسااستعماری

 ی مطالعاتی که با کارهای اندیشمندانی چون فانون، سعید، هومی بابا، اسپیواک و. این حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی استحوزه

به این جهت مطالعات پسااستعماری را  ، راه رهایی از آن را هموار نماید درصدد است با تبیین ماهیت استعمار،شکل گرفت ،  ...

این واژه در ابتدا به دوره  فهوم پسااستعماری نخستین بار در دیکشنری آکسفورد ظاهرشد .م مطالعات فرودستان نیز نامیده اند .

شود شامل نمی شد گاندی در مورد جایگاه نظریه زمانی بعد از حکومتهای استعماری داشت و آنچه را که امروز به آن اطالق می 

خود را در کنار علومی چون مطالعات زنان  0891پسااستعمار گرایی از زمان پیدایش در دهه   پسااستعماری بر این نظر است :

طبقه  جدید ( تحت عنوان )علوم انسانی این شاخه های جدید علم که غالباً ،علوم فرهنگی و مطالعات همجنس بازان یافته است .

یژه ی سیستم های کانونی علم را انحصارات و حذف هایی را آشکار کنند که قدرت و امتیاز و  تالش کرده اند اوالً بندی می شوند ،

 به حاشیه رانده شده اند . کنند که با روش های تدریس علوم انسانی اءعلوم حاشیه ای را دوباره احی ید می کنند و ثانیاًتأی

نظریه پسااستعمارگرایی با نقد مدرنیسم رشد کرد ، درحقیقت پسااستعمارگرایی استعمار را که فراورده می توان گفت از این رو 

ثیر از اندیشه های پسا مدرنیسم و پساساختارگرایی نوعی رویکرد کیفی و تجدد بود را به چالش کشید . این نظریه با تأمدرنیسم و 

 .دارد تحلیل گفتمانی 
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 وهش یم پژتعریف مفاه

 : استعمار

 نژاد  آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در نهان آمده است . آبادانی خواستن و در فرهنگ معین استعمار به  معنای

.در مل شکل گیری نظام استعماری دانستباوری و نژاد پرستی و برتری نژادی و امکانات مادی و قدرت حکومتی را می توان از عوا

طول تاریخ اکثر کشورهای جهان تحت سلطه استعمار قرار گرفته و پیامدها و مزه تلخ استعمار را چشیده اند. تاریخ استعمار را می 

 توان به سه دوره 

 یونانی ها ،رومی ها ،فنیقی ها امپراطوری وسیع بوجود آوردند .(   باستان : )زمانی که ایرانی ها ، الف : 

ی : )زمانی که کشورهای اروپایی سلطه و استعمار بر دیگر کشورها آغاز کردند . که در نتیجه آن قاره افریقا بین استعمارجهان ب :  

استعمارگران تقسیم شد .که در میان کشورهای اروپایی ، انگلستان و فرانسه به دلیل داشتن نیروی دریایی قوی و تولید کردن 

ره پیشتاز دیگر کشورها شدند به طوری که بریتانیا به بزرگترین امپراطوری دنیا کاالهای صنعتی برای حمل به کشورهای مستعم

 تبدیل شد.(                                                         

فزونی  دوران بعد از انقالب صنعتی : زمانی که بنیاد اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمار گر دگرگون شد و استثمار مستعمرهج :       

در این دوران کشورهای اروپایی موفق به  یافت و این سرزمین ها به بازار ماده خام برای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل گردیند .

تحت سلطه درآوردن کشورهای آسیایی ، افریقایی و آمریکای التین شدند.در این  زمان ایران مورد توجه سه کشور روسیه ، 

افغانستان ،و بلوچستان مورد توجه انگلیس قرار گرفت .ژنرال  رفت  .ایران به عنوان دروازه ورود به هند ،انگلستان ، فرانسه قرار گ

 سایکس در سفرنامه خود به نام ده هزار مایل در ایران می نویسد :

الزم و واجب می  دولت انگلیس برای تسلط برهندوستان و افغانستان و بلوچستان بسط و توسعه نفوذ و سیطره خود را در ایران 

استعمارگران خود را مهد تمدن می دانستند و عقیده داشتند که  داند .این وضعیت ایران را در حالت نیمه استعماری قرار داد .

استعمار و استثمار ملتها به نفع آنها بوده و این ملتها بدین وسیله می توانند با فرهنگ و تمدن و انسانیت آشنا شوند و از توحش 

 گیرند. فاصله
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 ایمانوئل والرشتاین در کتاب خود می نویسد یک مورخ انگلیسی درباره افریقا چنین اظهار نظر کرده است : 

ه تا زمان نفوذ اروپاییان به داخل قاره آفریقا ، در قسمت اعظم این قاره از چرخ ، گاو آهن و حیوانات باربر اثری نبود و تقریبا از خان 

ت حیوانات وحشی نشانی دیده نمی شد و قاره ای بود بدون آنکه هیچ گونه اثر نوشته ای در آن به های سنگی و پوشاک جز پوس

 از تاریخ نیز اثری در آن نبود .، وجود آمده باشد و بنابراین 

 

 مستعمره :

اجتماعی آن تابع مستعمره عبارت از جامعه ای است که از لحاظ اقتصادی عقب مانده بوده و توسعه اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و 

شبکه روابطی از وابستگی است که در این شبکه جامعه مذکور اجباراً با یک یا چند جامعه پیشرفته تر از لحاظ اقتصادی در ارتباط 

 ژرژ باالندیه وضعیت استعماری را در عبارت زیر اینطور خالصه می نماید :  (080، 0981است .) روشه ،

بیگانه تحت عنوان برتری اجتماعی ، قومی یا فرهنگی ، بر اکثریتی از مردم بومی که از نظر فرهنگی و الف : سلطه تحمیلی اقلیتی 

 نژادی با آنها متفاوت بوده و دارای بنیان مادی ضعیفتری باشند .

بر تمدنهای  ب : ارتباط تمدنهای ناهمگن : تحمیل تمدنی ماشینی با اقتصادی پویا و آهنگی سریع و بنیانی مبتنی بر مسیحیت ،

 فاقد تکنولوزی پیشرفته با اقتصادی عقب مانده و اهنگی کند و بنیانی غیرمسیحی .

ج : توسل جستن نه تنها به زور بلکه همچنین به مجموعه ای از توجیهات و رفتارهای قالبی به منظور حفظ و استمرار سلطه . ) 

 (081همان ، 

 

 مطالعات پسااستعماری :

استعماری را هنگامی میدانند که نخستین استعمارزده به وضعیت خود اندیشید تا با   گران آغاز نظریه پسا تحلیلبرخی مفسران و 

 تامل در خود و سعی  و تالش برای جبران عقب ماندگی  بتواند خود را از حصارهایی که استعمارگر برای او ایجاد کرده برهاند.
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باز گردانده اند یعنی چند سال پس از استقالل هند و  0891ح را به اواخر دهه ی برخی از منابع تاریخی استفاده از این اصطال

این باور است که  دورانی که مستعمره های استقالل طلب یکی پس از دیگری آزادی و استقالل خود را باز می یافتند .اشکرافت بر

ارد سعید ، گایاتری چاکراوارتی ، اسپیواک و هومی کی بها ثیرات بازنمود استعمار در کانون آثار منتقدانی چون ادواگرچه مطالعه تأ

بها قرار داشت ، اصطالح پسااستعمارگرایی به خودی خود نخستین بار در محافل ادبی برای اشاره به تعامالت فرهنگی جوامع به کار 

 (19:0998رفت . )شاهمیری ، 

د و چشم انداز برای فهمیدن علوم اجتماعی و انسانی است که استعمارگرایی نوعی دانش و بینش و بصیرت است  . نوعی رویکر پسا

 می توان در نقد ادبی ، نقد سینمایی ، در مطالعات تاریخی ، فلسفه و...است . 

فلسفه مردم  اقتصاد ، استعماری با در نظر گرفتن برخی تناقضات ،ریشه در علوم و مباحث مختلفی چون سیاست ، نظریه پسا 

پساساختار گرایی ، ، پسامدرنیسم  خ دارد و با وام گرفتن از نظریه ها و مکتب هایی گوناگون نظیر مارکسیسم ،شاسی جغرافیا و تاری

 (9:0998ظریه فرهنگ و فمنیسم به نظریه ای میان رشته ای و پویا بدل شده است .)همان ، روانکاوی ،

 

 مطالعات فرهنگی :

نر و میلمطالعات فرهنگی ، مطالعات بین رشته ای و فرارشته ای است که به طور خاص ، مطالعه فرهنگ معاصر را در بر می گیرد . 

 براویت معانی گوناگون مطالعات فرهنگی را در چهار دسته قرار داده اند که عبارتند از : 

مردم شناسی ، روان جامعه شناسی ،  مختلف علوم اجتماعی اعم از که از رشته های ؛ الف : مطالعات بین رشته ای و فرا رشته ای 

 شناسی و مطالعات ادبی برای بررسی های خود در حوزه مطالعه فرهنگ استفاده می کند .

مداخله بدین معنا که مطالعات فرهنگی همیشه سویه ای سیاسی  ؛است   ب : نوعی مداخله سیاسی در سایر رشته های دانشگاهی

 و با تحلیل های متفاوت خود سایر رشته ها را به نقد کشیده و جنبه های سیاسی پنهان آنها را آشکار می کند . داشته است

 رشته ای کامالً جدید که بر مبنای موضوعی کامالً جدید تعریف می شود .ج : 

 (09،  0999د : رشته ای جدید که بر مبنای پارادایم نظری جدیدی تعریف می شود .) میلنر ، براویت ، 
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و نخستین رئیس آن هاگرت بود . مطالعات فرهنگی پژوهش  تأسیس شد 0891مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در بیرمنگام در دهه 

 های متنوعی را در بر می گیرد اما سه مضمون اصلی را میتوان برای آن برشمرد :

تولید سروری ) هژومونی ( و ایدئولوژی عمل مطالعات متنی رسانه های جمعی و شیوه هایی که بدان طریق اینها در باز -0

 می کنند .

این مطالعات کشف ه کاوش خرده فرهنگ ها . به بیان اجمالی ، هدف از نگارانه ی زندگی روزمره ، به ویژ کاوش های قوم -1

 عمل سیاست ، قدرت و نابرابری در شکل دادن به سبک و ساق زندگی است .چگونگی 

در اینجا  ، نظیر آنچه که در تاچریسم و ملیت گرایی نژادپرستانه وجود داشته است . مطالعات ایدئولوژی های سیاسی -9

قادر به ایجاد جذبه عمومی گسترده است . تأکید بر کشف رمزگان فرهنگی و اثبات این امر است که چرا این ایدئولوژی 

 (0980،191)اسمیت ،

 

 :  پسااستعماری رایند پیدایش نظریهف

 برای جبران عقب ماندگی    مل در خود و تالش تأ

 پدیده پسا استعماری در بافت کشورهای آسیایی افریقایی و امریکای التین ظهور یافت . کشورهایی که سعی داشتند تا هویت ،

 فرهنگ ،تاریخ و ادبیات وهنرهای خود را به دیگران ثابت کنند و بگویند و فریاد برآورند که ما هم دارای تاریخ و فرهنگ هستیم .

 بد صفت ،تباه زده نیستیم .در این راه رهبران فکری ، روشنفکران و افراد برجسته ای نظیر فرانتس فانون ، ماانسانهای وحشی ،

، ادوارد سعید ،آلبرت ممبی  و.. با رویکرد انتقادی خود سعی در احیای فرهنگ و هویت ملی  امه سزر اسپیواک ،هومی بابا ،

 ب از چهره ی زشت استعمارگران برداشتند .کشورهای فرودست داشتند و نقا

 مقاومت کردند فعاالنه و منفعالنه ، نسان های استعمار شده به انحای مختلف به ضد این تسلط ،در طی دوران سلطه ی استعمار ، ا

سده ی  و در پایان سده ی نوزدهم بود که این گونه مقاومت ها به شکل فعالیت های منسجم سیاسی در آمد .بخش عمده ی ،
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به  در نزد مردم بخش بزرگی از جهان ، در برگیرنده ی در گیریهای طوالنی و پیروزی نهایی به ضد سلطه ی استعماری ، بیستم ،

افریقا و امریکای التین به ضد سیاستمداران و مجریان قدرت  بهای سنگین از داست دادن جان و مال و منابع بود . مردم در آسیا ،

 ( 00:0980اطوری ها یا مستعمره نشین هایی که جهانشان را غصب کرده بودند ، مبارزه  می کردند. ) یانگ ،های اروپایی ،امپر

و اما آنچه در مطالعات پسااستعماری حائز اهمیت است این مطلب است که بعد از آنکه کشورهای مستعمره به استقالل دست  

فرهنگ ، آداب و رسوم، اعتقادات ، باورها و ارزشهایشان سخت دستخوش  یافتند و استعمارگران از سرزمینهای آنها بیرون رفتند

ملی  وو فرهنگ این ملت ها مورد هجمه قرار گرفت .  زیرا اساس و هدف تهاجم فرهنگی ، نفی هویت فرهنگی تغییر قرار گرفت 

وش ها و آداب و رسوم زندگی فردی و کشور مورد تهاجم و برقراری سلطه فکری و فرهنگی ، از طریق تغییر باورها ، رفتارها ، ر

حال اگر این تغییرات فرهنگی حاد  (0999،99اجتماعی آن ملت ، منطبق با الگوهای فرهنگی مهاجم خواهد بود . )صالحی امیری ، 

، شوک باشد و بر سازوکارهای انطباقی و حمایت های اجتماعی افراد آن جامعه تسلط پیداکند ، می تواند فشار زیادی وارد کرده 

فرهنگی ایجاد کند . شوک فرهنگی با اضطراب ، افسردگی ، احساس جدا شدن ، مسخ واقعیت همراه است . ) آزاد ارمکی ، 

0989،199) 

رابرت جی .سی. یانگ معتقد است که ملل سه قاره ی غیر غربی غالبا در یک وضعیت نابرابر اقتصادی وابسته به اروپا و امریکای 

سا استعمار گرایی به عنوان سیاست و فلسفه عملگرایی است که نابرابری ها را زیر سئوال برده و به آن اعتراض پ شمالی قرار دارند.

می کند ، بدین سان ، به شیوه ای جدید ، مبارزات ضد استعماری پیشین را پی می گیرد .پسا استعمار گرایی نه تنها از حقوق 

بلکه قدرت پویای فرهنگ ایشان را  ، تیابی به منبع درآمد و رفاه مادی حمایت می کندآسیا و امریکای التین برای دس مردم افریقا ،

 (09:0980،یانگمورد پشتیبانی قرار می دهد.) ، که در حال دگرگون ساختن و یاری رساندن به فرهنگ جوامع غربی هستند ،
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 کاربردها و اهمیت نظریه : 

ی ، اجتماعی و سیاسی ویژه و متفاوت آن است . براین اساس مهمترین تفاوت از جمله ویژگیهای پسااستعمارگرایی خاستگاه فکر

آن با جامعه شناسی کالسیک و سایر مطالعات مرتبط ، نقد بنیادی و گسترده سنتهای فکری غربی ، از دیدگاهی بیرون از دایره این 

ست زیرا از یک سو این مطالعات ریشه در تفکر غربی است .البته این امر به معنای پیدایش در انزوا و قارچ گونه نظریات نی سنتها

از سوی دیگر مدتها قبل از  دلوز و الکان نضج گرفته است ،،  دارد و بر اساس آراء متفکرانی همچون نیچه ، آدرنو ، فوکو، دریدا

به نقد سنت فکری غرب  ...(فانون و  امه سزر ، نویسندگان و شاعرانی )همچون ، ،     خر مطالعات پسااستعمارگراییأمتفکران مت

 ( 110:0999پرداخته است .)آریایی ،

هدف مطالعات پسااستعماری توصیف و تحلیل واقعیت جهان اجتماعی است مطالعات پسااستعماری با رویکرد انتقادی اش سعی 

او با دیگران اعمال شده است  دارد تا انسانهای تحت سلطه را از یوغ ستمی که به او روا می دارد برهاند . از تبعیضی که نسبت به

ازجمله کسانی که اندیشه  ها وگفتمان پسا استعماری را از لحاظ  آگاه کند تا فرودستان نیز به حقوق انسانی خود دست یابند .

رژوازی وی در خانواده ای بو ادوارد سعید بود . نویسنده و منتقد امریکایی فلسطین تبار نظریه پرداز برجسته ، نظری انسجام داد ،

 او تا پایان زندگی اش کتابها و مقاالت متعددی از خود به یادگار گذاشت . ثروتمند به دنیا آمد .

بلکه برساخته های  جغرافیایی مانند شرق ،واقعیات خنثای طبیعت نیستند ، –سعید بر این عقیده بود که موجودیت های فرهنگی 

بدان نوع  شرق با ایماژ و واژگانی برساخته شده است که در رابطه با غرب ، ارند .گفتمانی خاص تاریخی اند که تاریخ و سنتی ویژه د

شرق شناسی مجموعه ای از گفتمان های غربی درباره ی قدرت است که درباره شرق  ویژه ای از واقعیت و حضور را اعطا کرده اند .

دستی موقعیتی آن و هژمونی غرب بوده است و این و به طریقی برساخته شده )و شرق را شرقی کرده است (که وابسته به فرو 

(شرق شناسی دسته عامی از ایده ها است که ماالمال از فرادستی اروپایی ، نژاد 0819از نگاه سعید ) عناصر را بازتولید می کند .

بازنمایی ها می دانند که  پرستی و امپریالیسم و در گستره ای از متون و اعمال بسط و توزیع یافته است . شرق شناسی را نظامی از

 (                       919:0991شرق را جزءآموزش های غربی کرده است .)بارکر،
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به باور ادوارد سعید محققان غربی برای اینکه بتوانند هویت غرب را به عنوان مظهر عقالنیت و علم تکنولوژی تعریف کنند نیاز  

 داشتند که شرق دلخواه خود را خلق کنند .

مل خویش تبدیل کرده بودند از جمله فرانتس فانون ،آلبر ممی و حبنظران این رابطه را به موضوع تأالبته پیش از وی شماری از صا

امه سزر . نظریات این گروه از اندیشمندان گرچه در زمان استقرار سیستم استعماری و پیش از تکوین استقالل که هنوز به واسطه 

اما در  فرودستی موضوعیت نیافته بود مطرح شد ، –ثیر رابطه فرادستی ی آگاهی به الیه های ژرف تر تأیاسسیطره ایده استقالل س

 (                                              01:0999حاق خود به طور ضمنی و تلویحی حصه هایی از این توجه و التفات را منعکس ساختند.)آریایی ،

جوامعی که به غرب  دن تعریفی مثبت از خویشتن ملی جوامع غربی در تقابل با جوامع شرقی است ،پدید آور هدف شرق شناسی ،

به همین دلیل ،  خصلت های منفی را که مایل به پذیرفتن آنها در میان مردم جوامع خویش نیست به آنها فرافکنی می کند .

خبیث و  موذی ، مردمانی سنگدل ، لحاظ سیاسی مناسب تر باشند ،چینی ها یا اعراب یا هر ملت آسیایی یا خاور میانه ای را که از 

 (999:0991حقه باز تعریف می کنند که به بی بند و باری و انحراف جنسی خو گرفته اند . )تایسن، 

و بهتر تفکر روش شناسانه پسااستعماری این است که شخص ، گروه ، یا حتی یک جامعه برای اینکه بتواند خود را در مقام  برتر  

 دیگران را ابژه شناخت قرار می دهد .  ، معرفی کند 

گروه قومی نیز سلطه و فرودستی رابطه ای است که تنها میان ملت ها و گروه های قومی رخ نمی دهد ، بلکه درون یک ملت یا 

کید بر قومیت در ادبیات نظریه پسااستعماری ممکن است موجب پوشانده شدن روابط قدرت جنسیتی شود برقرار می شود . تأ

...زنان حامل محتوایی دوگانه از مستعمره شدن از سوی قدرت های امپریالیستی و فرودست شدن به دست مردان استعمارگر و 

 ( 989:0980بومی اند .)بارکر ،

مفهوم نژاد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است  ، نژاد همچون ابزاری است که غیر سفید را در نظریه پسااستعمارگرایی 

دیگری معرفی می کند تا او را به مرتبه ای پست و پایین تقلیل دهد ،انسانها را برهمین اساس طبقه بندی می کند  که همین امر 

ین زمینه می نویسنند بیشتر مردم انگیزه ی نیرومندی برای ریشه کنی باعث ایجاد نابرابری می گردد . دلگادو و استفانسیچ در ا

 نخبگان سفید پوست نیز از نژاد پرستی  نفع مادی می برند )از طریق بهره کشی از سیاهان و اقلیت های دیگر( نژاد پرستی ندارند .
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با وجود گرفتاری های  تن آدمهایی که می دانند ،طبقه کارگر سفید پوست نیز از این قضیه نفع مادی می برند و با در اختیار داش .

 (991:09898نها وضع بهتری دارند ،از جهت روانی تسلی خاطر به دست می آورند.)ریتزر،آخودشان ،در مقایسه با 

 

 : در رسانه های جمعی بازنمایی نحوه 

نه های جمعی و مطالعه  شیوه هایی است همانطور که پیش تر ذکر شد یکی از مضامین اصلی مطالعات فرهنگی ، مطالعه متنی رسا

در بین رسانه های جمعی تلویزیون به طور ویژه ای مورد توجه مطالعات که در بازتولید هژومونی و ایدئولوژی عمل می کنند . 

اصلی نقش های  فرهنگی می باشد .سالها پیش ، در تولید برنامه های تلویزیونی سیاهان نقش خیلی کمرنگی داشتند به طوری که

را به مثابه عناصر حاشیه ای می کرد بعد از آن هم که باز  ار نمی کردند و این غفلت نسبت به سیاهان آنانرا به سیاهان  واگذ

نمایی سیاهان در تلویزیون افزایش یافت ، این افزایش به گونه ای بود که آنها را افرادی خالفکار و نافرمان جلوه می داد و تلویزیون 

 ای حقیر و پست نشان دادن سیاهپوستان استفاده می شد .وسیله ای بر

شهرتی که مردان و  هنگامی که تالشی برای بازنمایی مثبت سیاه پوستان انجام می شود ، ابهام و عدم توازن برجسته می شوند .

امری دو پهلو  سب کرده اند ،زنان امریکایی آفریقایی و سیاهان بریتانیایی ورزشکار در بازی های المپیک یا بسکتبال و فوتبال ک

ازسویی بزرگداشت و قبول موفقیت های سیاهان است .از سوی دیگر ، بخشی از فرایندی است که موفقیت های سیاهان را  است .

تصویر سیاهان به شکلی کلیشه ای و در قالبی مبتنی بر فیزیک بدن تصویر می شود و نه  بنابراین ، محدود به ورزش می کند .

 (999:0980ذهنی .)بارکر، موجودات

 

 :ثیر نظریه پسااستعماری بر محیط زیست أت

مستعمره سازی ملی ، مستعمره سازی منابع طبیعی زنده مثل جنگلها ، و سپس استعمار ذهنی را در قالب نسخه های تکنولوژیک 

و تجاری برای مسائل محیطی و کشاورزی به همراه داشته است . مقاومت دهقانان و قبایل در برابر تملک جنگل ها در دوران 
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ظر گرفتن آثار بلند مدت جنگل زدایی و بیابان زایایی یا پیامد نابودی محیط زیست و اقتصاد استعمار آغاز شد ، وقتی که بدون در ن

)یانگ  از درختان الواری برای اهداف نظامی و اقتصادی بهره برداری شد .–که ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند  –محلی 

،008:0980)  

ش مقاومت علیه تخریب جنگل های بارانی آمازون و جنبش کمربند و جنب جنبش چیپکو در منطقه چامولی در شمال غربی هند

.این فعالیت ها  سبز در کنیا که به وقوع پیوستند از نمونه جنبش هایی هستند که حاکی از شکایت زنان از تخریب جنگلها داشتند

دهی و اجرا کردند ، افرادی چون هیمادوی و ساندرالل با اوگونا که از روستایی به روستای دیگر را تشکیالت مردمی محلی ،سازمان

شیوه هایی را توصیه می کردند. جنبش چیپکو ثمره  روش کار ،می رفتند و اطالعیه ها را پخش می کردند و به مردم ،در مورد 

در ممانعت از جنگل زدایی در مناطق خودشان در سرتاسر گاروال شرکت تعاونی های فعاالن سیاسی بود .آنها به همراهی یکدیگر 

هیمالیا موفقیت های گسترده و چشمگیری کسب کردند . نهضت چیپکو از آن  زمان به بعد آگاهانه برای حفظ جنگل به عنوان 

به فلسفه ی سیاسی وهمچنین نظامی اجتماعی ادامه داشت .توجه به حفاظت از جنگل به تدریج  –اکوسیستم  –نظامی زیستی 

 وسیع تر )محیط زیست پایدار (تغییر کرد که بخش اصلی ارزش های جامعه محلی را تشکیل می داد.

از قبیل جنبش کمربند سبز ، بیشتر در شرایطی ظهور می کنند که در آنها عناصر مشخصی به  جنبش های زیست بوم شناختی ،

در جنبش چیپکو ، برجسته شدن نقش نابرابری های طبقات اجتماعی و نظام   ، از نمونه بهای حذف عناصر دیگر اهمیت می یابند ،

ارتباط با اولویت های سیاست پسااستعمارگری کنار  ری مشابه را می توان به گونه ای مؤثر دطبقاتی هند . در اینجاست که طرح ها

 پست و کثیف شرق لندن بسیار متفاوت است .هم گذاشت . اوضاع و نیازهای جنگل نشینان هند شمالی با ساکنان مهاجر محله 

نیاز مشابه به حقوق و احتیاجات همه ی انسانهای فرودست )نه تنها کارگران صنعتی که طبقه ی کارگر نامیده می  با این همه ،

اجتماعی و  شوند ( و سیاستی دگرگون کننده ،که به نابرابری و بی عدالتی پایان بخشد ، و نیز پذیرش اصل تنوع زیست محیطی ،

این جنبشها به طور معمول در سطح مردمی و نه در سطح یک حزب ملی یا  . سیاسی  موجب مبارزات یکسان آنها می شود

 سازمان بین المللی ،سازمان دهی می شوند ،اگرچه گاهی باهم متفاوتند .
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باید  علی رغم بی اعتمادی عمومی به تکنولوژی ، ثیر هریک از آنها می شود :ی میان این جنبشها موجب افزایش تأارتباط فزاینده ا

 پذیرفت که اکنون اینترنت به سازمانهای مردمی این امکان را می دهد تا به شکل چشمگیرتری برنامه ریزی و مبارزه کنند .

یول( ، )نهضت سازمانهای خیریه و بنیادهایی چون )سروا همچنین اینترنت ارتباط روزانه ی آنها را با آژانسهای بین المللی ،

اینها می توانند  )دیده بان حقوق بشر (و )عفو بین الملل ( برقرار می کند . )آکسفام بین المللی (، طرفداری از محیط زیست (،

کمک مالی و راهنمایی قانونی برای پیگرد ادعاهای حقوقی را در دادگاه های بین المللی و محلی ، دور از نظامهای سرکوبگر یا 

  (019:0980)همان،نی ، در سطح استراتژیک فراهم آورند. تبلیغات جها

 

 تأثیر نظریه بر روابط زبانی :

به عقیده ی هومی بابا روابط استعمار گر و مستعمره یک رابطه زبانی است ،زیرا در دنیای زبان است که دیگری ساخته می شود  از 

استعمار ابتدا در زبان شکل می گیرد ، قدرت ، سلطه و استثمار در طریق برچسبهای زبانی است که نابرابری ها ایجاد می شوند 

 دنیای زبان رخ می دهد ، واژه ها بی طرف نیستند . مفهوم زبان برای محققان پسااستعماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

سراغ متنها و فیلمها  برود تا از بحثهای پسااستعماری یک روش شناسی ایجاد کرده است و این فرصت را به محقق میدهد تا به 

غیرییت سازی که در آنها صورت گرفته آگاه شود .این غیریت سازی ممکن است در مورد روستا ،شهر ، طایفه ،قوم و نژاد صورت 

گیرد ، به منظور برمال کردن ، افشا کردن و خودآگاه شدن به مناسبات قدرتی که در فرایند شکل گیری خود و دیگری صورت می 

 گیرد .

گشاید و هویت را تری را بر روی مطالعات خود میهای پردامنهافق« جنسیت»و « نژاد»طبقه، »هومی بابا با گذر از مرزهایی چون 

شود. او نیز های فرهنگی برساخته و تقویم میها و تفاوتخواند که در کشاکش اختالفای مفهومی میدر دنیای پسامدرن مقوله

پردازد اما برخالف سعید توجه خود را بر روی در آثار خود به مطالعه رابطه میان مستعمره و استعمارگر می همانند ادوارد سعید
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کند. او برای این که بتواند تعادلی در مطالعات پسااستعماری برقرار سازد، شروع قدرت، گفتمان و عملکرد استعمارگر متمرکز نمی

 .کندای که میان او با استعمارگر وجود دارد، میرابطه به مطالعه رفتار، زبان و ذهنیت مستعمره و

همان گونه که ترجمه نیز خود به صورت سنتی رونوشت نسخه ی  زبان ها ،همانند طبقات و ملت ها در سلسه مراتب قرار دارند :

صل بومی ،که ارزش خود را از اولیه و درجه دو به شمارمی آید . نسخه ی استعماری در شرایط استعمار ،به نسخه ای نیرومندتر از ا

 دست داده ،تبدیل می شود که این نسخه نقایص و کاستی های نسخه بومی را تصحیح می نماید .

زبان استعماری از نظر فرهنگی بسیار قوی تر می گردد و ،زمانی که به قلمرو زبان محلی وارد می شود ،آن را با خود تطبیق می 

نخستین عمل در استعماری کردن ،ترجمه ی متن های مهم شفاهی و مکتوب بومی . سازد دهد ،رامش می کند و بی ارزشش می 

به زبان استعمارگر است .در این شیوه ،ترجمه فرهنگ های شفاهی را به شبکه های نوشتاری مبدل می سازد به آنچه انجل راما 

،به خالف ساختار اجتماعی فرهنگ های شفاهی تنها در ،منتقدی از امریکای التین ،آن را شهر باسواد می نامد . تکثیر نوشتار که 

دسترس شمار معدودی از افراد ممتاز خواهد بود .ترجمه به صورت بخشی از فرایند سلطه ، کنترل و خشونتی که بر زبان ، فرهنگ 

خشونت و تصاحب و قلمرو و مردم ترجمه شده اعمال می شود ،در می آید .پیوند نزدیک ترجمه و استعمال نه با عمل مبادله بلکه با

 .زدایی آغاز می شود 

بااین حال ،تصور اینکه ،ترجمه ی استعماری همیشه فرایندی یکطرفه بوده اشتباه است .مسافران و کشور گشایان برای درک بیشتر 

اد و اطمینان می کردند مسائل ،به مردم بومی ،که با آنهابرخورد می کردند و به خدمات مترجمان بسیار وابسته بودند و به آنها اعتم

 (099،099:0980.)یانگ ، 
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 نتیجه گیری :

 

لحاظ خاستگاه تا حدودی شباهت به این آید و اگرچه به حساب می مطالعات پسااستعماری اگرچه نحوی از مطالعات انتقادی به

ترین تفاوت مطالعات ها دارد. بارزترین و در عین حال مهمهای جدی نیز با آنبا این حال تفاوت  دست مطالعات دارد،

ی غربی و توسط متفکران بومی  پسااستعماری از دیگر انواع مطالعات انتقادی این است که این دسته از مطالعات در خارج از حوزه

، شکل گرفته است  و ازمیان چشم اندازهای انتقادی اندـ نضج پیدا کردهلحاظ جغرافیایی در غرباگرچه به  مناطق مستعمراتی ـ

متعدد )مارکسیسم ،فمنیسم ،نو تاریخ گرایی ( هیچ کدام به اندازه ی پسااستعمارگرایی به طور واضح سویه رهایی بخشی خود را 

ان ،گروه های به حاشیه رانده شده( بتوانند اظهار نمی کند . در ادبیات پسااستعماری هدف این است که سوژه ها )زنان ، فرودست

 سخنگو شوند و از موضوع شناخت ، تبدیل به شناسنده شوند .

 

 : بعانم

 . اجتماعی و فرهنگی مطالعات :پژوهشکده ،تهران ( مقاالت )مجموعه انتقادی انسانی علوم بر درآمدی (،0999،) مسعود ؛ ریاییآ

  علم : تهران ، فرهنگ شناسی جامعه (0989 ) تقی ، ارمکی آزاد

  فرهنگی پژوهشهای دفتر : تهران ، پویان حسن : ترجمه ، فرهنگی نظریه بر درآمدی (0980 ) فلیپ ، اسمیت

ی مطالعات ی مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکدهمطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمه  (،0991بارکر؛ کریس )

 .فرهنگی و اجتماعی

زاده و فاطمه حسینی، ویراستاری حسین پاینده، تهران: مازیار حسین یهای نقد ادبی معاصر، ترجمه(، نظریه0991تایسن؛ لُیس )

 .نگاه امروز و حکایت قلم نوین

 ( تغییرات اجتماعی ، ترجمه : منصور وثوقی ، تهران : نشر نی 0981روشه ،گی ) 

  :نشرعلمی ،تهران ثالثی محسن معاصر،ترجمه دوران در شناسی جامعه نظریه (،0989) جرج ریتزر؛
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 (، نظریه و نقد پسااستعماری ،چاپ اول ،تهران :نشر علمی.0998؛آزاده )شاهمیری 

 ( مفاهیم و نظریه های فرهنگی ، تهران : ققنوس0999صالحی امیری ، سید رضا )

 ( درآمدی بر نظریه ی فرهنگی معاصر ، ترجمه : جمال محمدی ، تهران : ققنوس 0999میلنر، اندرو ؛ براویت ، جف ) 

(، درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگرایی ،ترجمه فاطمه مدرسی و فرح قادری ، پژوهشگاه علوم انسانی و 0980یانگ ؛رابرت )

 مطالعات فرهنگی .
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