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 ستمیدر اواخر قرن ب یفرهنگ سمیالیامپر
 فاروم یسی: گلوبل پالمنبع

 

 :یالملل نیفرهنگ ب کیو اسطوره  یساز یکائیامر
مد روز شده است  نیها، بازار و جنبش هاست.ا دهی" ایساز یالملل نی، مفهوم "ببزرگ دوران ما یها بیاز فر یکی

، جماعت ها  یشدن" حمالت بر هرگونه اشکال همبستگ یالملل نیشدن" و "ب یچون "جهان یکه با توسل به واژه هائ
ان " صادر کنندگیگرائ یالملل نیشش "بپو ریدر ز کایمرمتحد ا االتینمود.اروپا و ا هیرا توج یاجتماع یو ارزش ها

اند.  ثرارمویروزمره بس یزندگان دنیگردان تیاهم یو ب یساز یاسیرسیغ یشده اند که برا یمسلط آن اشکال فرهنگ
انه توسط رس یمتمرکز به خود" که به طور انبوه یبر "زندگان دی"شخص خود ساخته"، تاک ،یتحرک فرد ریتصاو

سلطه بر  یبرا یگردد، اکنون ابزار مهم یم عیو توز دیتول کایمتحد امر االتیا یو صنعت رسانه ئ یگروه یها
 جهان سوم شده است.

خدت  رشد نموده است که در لیدل نیکند، بلکه به ا یاست که مشکالت را حل م افتهیآن رونق ن لیبه دل سمیولبرالین
جهان  یاه ابانیانداخته است که خ نیبه خود طن یتکو م ریآن شاغالن فق نیمنافع ثروتمندان و قدرتمندان بوده و در ب

صورت گرفته است ،  یطبقه حاکمه مل تیبه لطف و حما ومفرهنگ جهان س یساز یکائیسوم را پر کرده اند.امر
بر عامه،  یخصوص یمانند برتر دیجد یفرهنگ یکند.هنجار ها یآن ها کمک م تیثبات حاکم یامر برا نیا رایز

ً یهمه و همه دق ،یاجتماع اتیروزمره و واقع یها یریفرد بر اجتماع، به کار بردن احساسات و خشونت در درگ  قا
تجارب گذرا و  رها،ی.فرهنگ تصودینما یم فیرا تضع یرا القا کرده و عمل جمع نانهیمرکز ب ودخ یارزش ها

 یساز یکائی. امرردیگ یقرار م یرک عواطف و همبستگتوجه و التفات به تعهد و احساس مشت هی، عل یجنس ریتسخ
 یعات در مورد ماجراهایها و شا تیمشهور، شخص یتوجه عامه به چهره ها دنیمعطوف گردان یفرهنگ به معنا

ز حواس را ا یفرهنگ سمیالی. امپریانسان طیو شرا یاقتصاد یمحتوا ،یاجتماع یآن ها است، نه به ژرفا یخصوص
 کند. یرا نابود م یعمل اجتماع یگرداند و اشکال جمع یمناسبات قدرت منحرف م

و قدرت استخدام  کایمتحد امر االتیا یدار هیشدن در سرما شهیر ی" در مورد بیرسانه ها که تامالت "موقت فرهنگ
 یپردازد. افسانه "آزاد یها مبدون توجه به جماعت  هیدهد، به حرکت سرما یاز مشغله را بازتاب م یو برکنار

باشد.  یم هیاقتضاات سرما رییجماعت در برابر تغ یها شهیر میو تحک یبرقرار یمردم برا یناتوان انگریتحرک"، ب
 قتیر حقکه د ستیدرحال نیکند، ا یم شیستا یبه مثابه آزاد یاز مناسبات گذرا ، فاقد جنبه شخص یکائیفرهنگ امر

ه تود کیبوروکرات یشدن، از دست دادن ارزش ها و هنجارها( و منکوب ساز شهیر ی) بیانوم انگریب تیوضع نیا
 یهمبستگ یشامل حمله همه جانبه بر سنت ها یساز یکائیامر نیباشد. ا یبزرگ م یشرکت ها هیافراد توسط سرما

خوار  د،ابی ی( انجام مسمیدوالیوی)اند یعنوان فردگرائ ریز یطبقات یها یباشد ، حمله بر وفادارا یم تهیبه نام مدرن
 د.باش یها م تیکه متمرکز به شخص ردیگ یصورت م یانبوه رسانه ئ یکارزار ها قیاز طر یدموکراس دنیگردان

بازار، فرهنگ همگون مصرف و  یدر گفتمان حاضر درهمه جا، واحد و تکرار شهیر دیجد یفرهنگ تیجبار نیا
 یرسانه ها، در کنار سلسله مراتب دولت و نهاد ها دیجد یفرهنگ تیجبار نیخوار شده دارد. ا یانتخابات ستمیس

ه در سلسله کو ییها هیشروع شده و تا قر یالملل نیب یبانک ها رهیمد ئتیقرار دارد که از اتاق مجلس ه یاقتصاد
 یناشدر جهان سوم  یکائینفوذ فرهنگ امر تیرسد. راز موفق ی( منیالت یکایامر ی"آند") واقع در ساحل غرب یها

و  یاداقتص ستمیس نیاست که خود ا ینوائیجهت نجات از آن فقر و ب یلیتخ یها یفانتاز جادیا یآن برا تیاز ظرف
 یسجن التیتما ،یادغام تجارت گرائ سمیالیامپر دیفرهنگ جد نیا یاساس یآورد. مولفه ها یم ودبه وج یسلطه نظام

 یباشند. برا یم یفرد تیو تحقق واقع یشخص یها ازین یآل دهیا انگریاست که هرکدام آن ها ب یو محافظه کار
 نیدار ا رویشان اند، در گ یابق یمزه روزمره و مبارزه برا یب یاز مردم در جهان سوم که غرق در کارها یبرخ

کشد،  یرمی" را به تصویبهتر زی،"چ یحیمانند مبلغان مس ،یکائیامر یرسانه ها یالیخ یها یفانتاز ر،یفالکت و تحق
 .گرانیاز مشاهده لذت بردن د یابتیدست کم لذت بردن ن ایبهتر و  ندهیبه آ دیام
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 :سمیالیفرهنگ امپر ریتاث
آن  گریار دب کی ستیبا یم م،یرا بفهم یفقدان تحول انقالب لیدل ،یانقالب تیبا وجود پخته بودن وضع میبخواه هرگاه

 یرهنگف یارزش ها قیو نفوذ عم یاسیترور س ،یلتکه خشونت دو میرا از نظر بگذران یروان شناخت یقیعم ریتاث
ده ش یآورده اند و در نهاد مردم تحت ستم درون جودبه و یستیالیامپر یشده توسط کشورها غیتبل کیدئولوژیو ا

، ترس از ابتکارات  عیدراز مدت و وس یروان باتی، تخر 8۰ یسال ها لیو اوا ۷۰ یسال ها یدولت یاند.خشونت ها
در برابر مقامات حاکم  ینوع احساس ناتوان کی ،یو گروه یاشتراک ی(، عدم اعتماد به ساختارهایئ شهی)ر کالیراد

مقامات مورد نفرت قرار داشته اند. ترور، مردم را "درون گرا" و معطوف به  نیا نکهیآورده است، ولو ا دبه وجو
 شان بار آورده است. یقلمرو شخص

 ی" هست، منجر به بسته شدن کارخانه ها، الغایاقتصاد سمینوع "ترور کیکه  ولبرالین یها استیاز آن س پس
ها  استیس نیبا مزد کم شد. ا یشخص یها یموقت و تکثر تصد یاز کارگران، رشد کار ها یقانون یها تیحما

 و یاعتماد ینه پارچه پارچه شدن، بیزم نیپارچه پارچه نمود. بر چن شتریرا ب یشهر یطبقه کارگر و جماعت ها
بارور  نیزم ر،یپذ بیمردم آس یها تیاز حساس یبهره بردار یبرا سمیالیامپر یفرهنگ امیشدن بود که پ یخصوص

در مورد منابع نادر را  یشخص یخود مرکز نگر و رقابت ها یها تیفعال ،یشخص یها یگانگیو احساس ب افتی
 نمود. قیو تعم بیترغ
ستثمار افراد ا یدسته جمع یاز پاسخ ها یریدرجلوگ ینقش مهم د،ینما یم غیکه تبل یو ارزش هائ یفرهنگ سمیالیامپر

که در جهان سوم اشاعه  یهائ یدئولوژیو ا رینموده است. نماد ها، تصاو یشان باز یزندگ طیشده در برابر شرا
اقدامات  یراب یطبقات یآگاه یبه بستر ها ندهیشدن فزا نوایاستثمار و ب نیشدن ا لیدر تبد یاند، موانع بزرگ افتهی

 یآگاه یروند یفضا میمستق ریبلکه تسخ ست،ین یتنها سود ماد سمیالیبزرگ امپر یروزینموده اند. پ جادیا یدستجمع
نمودن(  میتسل ایغلبه بر ) قیاز طر میمستق ریو به صورت غ ،یگروه یرسانه ها قیمردم تحت ستم، از طر

 کی تسیبا یامکان دارد، م یتوده ئ یانقالب استیس یایکه اح یباشد. تا آنجائ یاش م یاسیو طبقه س رانروشنفک
 یوا م یمیرا به تسل انشیآغاز گردد که قربان یاستثمار، بلکه با فرهنگ طی، نه تنها در ارتباط با شرا یعلن کاریپ

 دارد.
 

 :یفرهنگ سمیالیامپر یها تیمحدود
 یاستثمار و یدستیاز ته یل قرار دارد.تجربه شخصاص کیبه مثابه  تیواقع ،یفرهنگ سمیالیامپر یبرابر فشارها در

 کایامر متحد االتیکه توسط ا انیو نظام سیشود، سرکوب توسط پول یم لیتحم یغرب یچندملت یکه توسط بانک ها
را  توانند آن یگرا هرگز نم زیدهنده و گر نیتسک یباشند که رسانه ها یروزمره م یها تیشوند، آن واقع یم حیتسل
 یکه توسط رسانه ها) یفرد تیاز واقع زیگر طانیش نیب یمیمبارزه دا کیمردم جهان سوم  یدهند. در آگاه رییتغ

 یم یپاسخ عمل گانهی تیو احساس مسئول یوجود دارد که در آن اقدام جمع یشود( و آن دانش شهود یالقا م یجمع
 طانیو دوران شکست و افول آن به ش ابدی یحق تقدم م یهمبستگ لتیفض یاجتماع جیبس یاعتال یها دورهباشد. در 
 شود. یجواز داده م یدرنده خوئ

با آن ها وجود  یمنحرف ساختن افکار مردم و حقه باز یبرا یفرهنگ سمیالیامپر یدر توانائ یمطلق یها تیمحدود
به با تجر ونیزیو" تلنیشود. "سفره رنگ یکه توسط عموم مردم رد م زدیدارد، تا آن ها را به فراتر از آنچه برانگ

قرار  یروباریاتاق ب کیدر تضاد با  یزنیتلو یت هایعاشقانه شخص یها یدر تضاد است.ماجراجوئ یآشپزخانه خال
 لیدمولوتف تب لی، کوکا کوال به کوکت یابانیخ یکنتد.در برخورد ها یدارد که کودکان گرسنه در آن چار غوک م

 یم لیتبد نیشده است، به توه قهیاز آن ها مضا وستهیکه پ یکسان یبرا یو سطح بلند زندگ یشود.وعده فراوان یم
 یروهگ یرسانه ها یالیخ یها یفانتاز تیزرق و برق و جذاب ،یزندگ تیگسترده وضع یو خراب یشود. فقر طوالن

شوند که منتسب به زمان و  یم یتلخ یها یموضوع شوخ یفرهنگ سمیالیامپر نیدروغ یبرد.وعده ها یم نیرا از ب
 باشند. یم یگریکان دم

ان خود ش یکه ارزش ها و عملکرها یو منطقو یمجتمعات محل داریبا وجود آن روابط پا یفرهنگ سمیالیامپر تیجذاب
ه وعمل کردن ب ندینما یم یستادگیا یوقوم یتیجنس ،ینژاد ،یطبقات یوندهایکه پ یرا دارند، محدود است. در جائ

 شود. یمحدود است و رد م یگروه یرسانه ها ریباشند، تاث یم یقو یاقدامات جمع
 یدهند و آن عملکردها یم لیرا تشک یبسته" ا رهیها "دا نیموجود حضور دارند، ا یکه فرهنگ ها و سنت ها یجائ تا

عات جما یاری. در بسرونینگرند و نه به باال و ب یم نیسازند که به درون و پائ یرا هم آهنگ م یو فرهنگ یاجتماع
 یبرا یخیتار یها شهیبازار توام است. ر یرگیو چ الیاست باشود که  ی"و فردگرا رد مستی"مدرن یانکشاف آن گفتمان

تخراج که معادن شان اس ییشهرها ،یوشغل یقوم وستهیدر جماعات بهم پ یستیالیضد امپر یجنبش ها داریپا یهمبستگ
در شهرها وجود دارند.  عیرواج دارد و محالت تمرکز صنا یو جنگلدار یریگیکه در آنجا ماه یهائ هیشود، قر یم

 یرهنگف سمیالیشوند، امپر یم کیبا هم نزد یعملکرد دستجمع یفرهنگ یکه کار، جماعت و طبقه با سنت ها یجائ در
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 ست،ین تیواقع یدستکار یاش برا یفن یصرفاً منوط به مهارت ها یفرهنگ سمیالیامپر تیکند. موفق یم ینیعقب نش
د و اعتقا دهایآن ها از ام دنیمحروم گردان یبرا مردم، یساز یتوحش و اتوم جادیدولت در ا یبلکه وابسته به توانائ

 باشد. یخواهانه م یشان به اجتماعات برابر یجمع
 -یاجتماع یروین کی لیبلکه وابسته به تشک ست،یطبقات ن ای" افراد و دنیصرفاً شامل "توانمند گردان یفرهنگ یرهائ

 یاست.خود مختار لیقا تیاولو یفرهنگ ریباشد که قادر به مقابله با آن دولت ترور باشد که به تسخ یم یاسیس
و  یقدرت اقتصاد یبرا ینگاه طبقات حاکمه خطر از یقدرت اجتماع نیاست وا یوابسته به قدرت اجتماع یفرهنگ

 یجماعت و هبستگ ،یخود مختار یدر ارزش ها شهیر یکه مبارزه فرهنگ یشود. همان طور یپنداشته م یدولت
است  یضرور یو نظام یاسیقدرت س کیباشد،  یم یضرور یاجتماع رییتغ یبرا یآگاه جادیدارد که در جهت ا

 -بتحول طل یروهایگرداند.مهم تر از همه آنست که ن داریپا یو مل یطبقات یها تیهو یرا برا یفرهنگ یتا بستر ها
 یو ماد یمعنو یها یکه در اطراف ارزش ها ندینما جادیرا ا یدیاد و چشم انداز جامعه جداعتق کیمجدداً  -چپ 
 وندیپ قیتعم و میتحک یها برا شتابع تال دیکه اشکال تول یو نه تنها کار. مادام یبائیز یارزش ها یعنیگردد،  لیتشک

 باشد. یبا سخاوت و کرامت مرتبط م یاست،همبستگ یو دوست یدراز مدت شخص یها
 یبودن وجمع یتنها بودن، با خود بودن و همچنان اجتماع یبرا یقو یآرزو ها دیبا -سمیالیسوس -جامعه گرا شهیاند

آن ها را نه تنها  یبه مردم الهام بدهد که آرزو دیبا دیچشم انداز جد نیبشناسد. در راس همه، ا تیبودن را به رسم
 ریغ یپرمعنا و آگاه از روابط عاطف یشخص یزندگان کیل یتشک یابر یاز سلطه، بلکه همچنان آزاد یرهائ یبرا

 سمیالیکند.امپر یرود ، ولو آنکه به مردم ادامه مبارزه را القا م یروزمره م یدهد که فراتر از زندگ یبازتاب م یابزار
هرگز  ابد،ی یرونق م یشخص یو دغل کار یگذرا و دست ورز یروابط شخص ،یهمانقدر که با نو آور یفرهنگ

 یتگو همبس یتیجنس یبرابر ،یبر صداقت شخص یمبتن یروابط درون ل،یچشم انداز اص کی قیتواند از طر ینم
دولت، چنان که  یقتل عام ها یاست برا ینقاب ،یشخص یها یرسازیرونق را داشته باشد. تصو نیا یاجتماع

 سمیالیباشد. امپر ی( موشمنده یمب ها)ب یکشتار جمع یجلوه دادن سالح ها یمنطق یاظهارات فن ساالرانه برا
کند و با قرار دادن  یدروغ پرداز یستیالیکشور امپر تیدر مورد واقع ستیبا ی" میدر عصر "دموکراس یفرهنگ
 .دینما هیتجاوز را توج ،یمتجاوز و متجاوز به قربان یبه جا یقربان
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