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چکیده
پس از کهن نظام پادشاهی ،شاید آنچه یادآور نام کشور انگلستان باشد ،استعمار است .در اینک ه
نام کشور انگلستان با پدیده استعمار در طول تاریخ گره خورده است ،تردیدی نیست؛ ام ا آنچ ه
در دوران کنونی مهم مینماید ،تغییر شیوه استعمار و پدید آمدن اصطالحی نو به نام پسااستعمار
در سیاستهای خارجی کشور انگلستان در برابر دیگر کشورهای هدف است .به زعم نویس نده،
کشور انگلستان در مسیر استعماری خود از شاخص نوین ایجاد بحران معنا در باف ت اتت ادی،

فصلنامه
پژوهشهای

اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...جوامع هدف خود استفاده میکند؛ این بحران معنا در پی خ ود،
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است .کشور انگلستان این شیوه را نه از راه آشکار مانند سدههای پیشین ،بلکه با نفوذی پنه ان و
آرام انجام میدهد تا راه برای نیل به اهداف استعماری خود را همیشه هموار نگ اه دارد .در ای ن
پژوهش ،دادهها با روش اسنادی گردآوری شده است؛ روش تحلیل دادهه ا روش جامعهشناس ی
تاریخی است و ار وب نظری پژوهش را نظریه انتق ادی مکت ف فرانکف ور

و اندیش ههای

پستمدرن شکل داده است.
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مقدمه و بیان مسأله:
از دیرباز نام کشور انگلستان و بریتانیای کبیر به عن وان اس تعمارگر مط رو ب وده اس ت.
گر ه پدیده استعمار1پیشینهای کهن دارد ،اما تاریخ مفهوم نوین آن از ترنهای ش انددهم
و هفدهم میالدی آغاز میشود .تاریخ استعمار را از دوره باستان تاکنون میتوان به ه ار
دوره تقسیم کرد که سه دوره نخست آن با عنوان استعمار کهن ،و دوره هارم ب ا عن وان
استعمار نو شناخته میشود .اس تعمار دوره باس تان نخس تین دوره از اس تعمار در س طح
جهان است .تاریخ استعمارگری با دستاندازی فنیقیها ب ر کران ههای دری ای مدیتران ه
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آغاز گست.
دومین دوره از روند استعمارگری در جهان ،در ترنهای پانددهم و شانددهم میالدی
رخ داد .مستعمرههای ایتالیایی به دورهای از تاریخ استعمار که مرکد آن منطق ه مدیتران ه
بود پایان داد ،و از آن پس ،تاریخ استعمار بر محور اتیانوسهای اطلس  -هند ،و س سس،
اتیانوس آرام گشته است .از این دوره است ک ه نف وذ اروپاییه ا در جه ان غیراروپ ایی
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گسترش مییابد .کشف تاره آمریکا ،دولتهای بدرگ اروپایی (اسسانیا ،پرتغ ال ،فرانس ه،
انگلستان و هلند) را برانگیخت که به ت رف سرزمینهای تازهیافت ه آن ت اره بسردازن د و
این سرآغازی دیگر در تاریخ استعمار و تشکیل امسراتوریهای نوین اس ت .ای ن دوره از
تاریخ استعمار ،در واپسین سالهای ترن هجدهم میالدی به پایان رسید.
سومین دوره استعمارگری در جهان ،در سدههای نوزدهم و بیس تم م یالدی رخ داد.
رشد داد و ستد اتت ادی به انقالب صنعتی انجامید ،بنیاد اتت ادی و سیاس ی کش ورهای
استعمارگر را دگرگون کرد ،کار بهرهکشی از منابع مستعمرهها بیش از پیش باال گرف ت و
ای ن س رزمینها مب دل ب ه من ابع م اده خ ام ب رای ص نایع کش ورهای ص نعتی و ب ازار
فراوردههای آنها شدند .در واپسین سالهای ترن نوزدهم میالدی ،بر اثر رشد ص نعت و
س رمایهداری ،ب ار دیگ ر رتابته ا و مبارزهه ای بینالملل ی اس تعماری اوف گرف ت و
سرانجام ،گونه تازهای از مستعمره ب ا عن وان تحتالحم ایگی و ح وزه نف وذ پی دا ش د.
جنگهای جهانی ،تقسیم مستعمرهها را متعادلتر کرد و در عین ح ال ،گون ه دیگ ری از
مستعمره را به گونههای پیشین افدود و آن «سرزمین زیرسرپرس تی» ب ود ک ه ب ا ان دکی
1. Colonialism

تفاو  ،در ساحت عمل مانند دیگر عناوین بود و گونهای نو از شیوههای اس تعماری ب ه
حساب میآمد تا از راه آن بر دیگر سرزمینها یره شد.
استعمار نو نید که مرحله هارم تاریخ استعمار است ،مفهومی است که به روشهایی
گفته میشود که پس از دوران استعمار کهن ،برای تسلط اتت ادی و سیاسی بر کش ورها
و بهره گرفتن از آنها بهکار گرفته میشود .در دوران استعمار نو ،کش ورهای اس تعمارگر
دیگر با روشهای کهن و به شیوهای آشکار منافع استعماری خ ود را پ ی نمیگیرن د .در
این دوران ،استعمارگران از ابدارهای بسیار نوینی هم ون ایج اد بحرانه ای گون اگون،
جاسوسیهای سازمانیافته و  ...در پی به دست آوردن من افع و خواس تههای اس تعماری

181

خود در کشورهای هدف هستند.
بدیهی است که کشور انگلستان که کانون اصلی مطالعه این پژوهش است ،با پیش ینه
استعماری کهنی که دارد ،به سادگی از این شیوه ت اریخی و بس یار م ثر ب رای پیگی ری
منافع سیاسی ،اتت ادی و  ...خود دست نکشده اس ت و آن را ب ا ش یوههای ن وینی پ ی

استعمار پنهان و

گرفته است .آنچه در این میان حائد اهمیت مینماید ،شناخت شیوهها و ابداره ای ن وین

گسترش پدیده

این کشور استعمارگر است که امروزه شکلی پنهان به خود گرفته است.

نه ل سم در
کشورهای هدف:
مطالعه موردی
انگلستان

 .2ادبیات نظری و پیشینه
همانگونهکه بیان شد ،هار وب نظری این پژوهش را نظریههای انتقادی و اندیشههای
پستمدرن تشکیل داده است .نظریه انتقادی در معنای ویژه ،دربرگیرنده دیدگاههای متأثر
از مکتف انتقادی فرانکفور

و گاه دیدگاههای متأثر از آنتونیو گرامش ی اس ت ک ه آن را

نظریه تفسیری انتقادی نید نامیدهاند (.)Baylis and Rengger, 1992: 16
مکتف انتقادی دربرگیرنده اندیشههای افرادی ون ماکس هورکهایمر ،تئودور آدرنو،
هربر

مارکوزه ،یورگن هابرماس و بسیاری از اندیشمندان دیگ ری اس ت ک ه ب ه نق د

تجدد (مدرنیته) و روشنگری ،بهویژه در نمودهای معرفتی و فرهنگی آن و یا تالش برای

هدایت دوباره تج دد ب ه س مت ابع اد فراموشش ده آن پرداختهان د(1مش یرزاده:1395 ،
.)214
نظریهپردازان انتقادی بیان میدارند که کنشگر و مش اهدهگر نمیتوانن د از ه م ج دا
باشند؛ به بیانتی .هوف ،مشاهدهگران در «بازتولی د ،ت وام بخش یدن و تتبی ت واح دهای
اجتماعی که مورد مشاهده ترار میدهند» درگیر هستند (.)Hopf, 1998: 1764
بنابراین ،نظریهپردازان انتقادی به تاریخمن دی ،بازفرج امی و زمینهمن دی ش ناخت و
جنبههای هنجاری در نظریهپردازی توجه دارند (مشیرزاده.)221 :1395 ،
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برای نمونه ،یورگن هابرماس بر این باور است که سوره شناسا ،سورهای اجتماعی (و
نه فرااجتماعی و فراتاریخی) و پویا است و شناخت نید به شکلی اجتماعی توام مییاب د.
و یا ،رابر

کاکس با تعریف تمدن به عنوان «تناسف یا تناظری میان شرایط مادی وجود

و معانی بیناذهنی» و تأکید بر جنبه بیناذهنی آن ،بر آن است که نشان دهد شماندازهای
گوناگون و فهمهای متفاوتی نسبت به جهان و برداشتهای متفاوتی در مورد "واتعی ت"
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وجود دارد» (.)Cox, 2002: 5
به این ترتیف ،از نگاه مکتف انتقادی ،پدیده استعمار امری برساخته اجتم اعی تلق ی
میگردد که به عنوان ابداری جهت نیل به اهداف گوناگون ن وین عم ل میکن د .جری ان
پستمدرنیسم نید ،متأثر از اندیش مندانی

ون میش ل فوک و ،ران فرانس وا لیوت ار ،را

دریدا؛ ران بودریار و دیگران نم ود پی دا ک رد؛ از نگ اه پستمدرنیس م« ،عقالنی ت» نی د
برساخته ایدئولوری تلقی میگردد که به گون های ،نم ودی از مناس با
هرجا تدر

ت در

اس ت و

اعمال شود ،دانش نید تولید میشود (.)Foucault, 1978: 101

نین رویکردی را به سادگی میتوان در اندیشههای نوین استعماری کشور انگلستان
مشاهده کرد .اندیشههای نوینی که به تناس ف ت در

 -ت در

در معن ای ع ام آن ک ه

دربرگیرنده جنبههای سیاسی ،اجتماعی ،اتت ادی ،فرهنگی و  ...است  -دانش الزم برای
نیل به اهداف استعماری را نید تولید و حتی در مواردی که نیاز باش د ،بازتولی د میکن د.
همچنین ،از ویژگیها و به بیانی دیگر ،برجستهترین ویژگی استعمارگرایی این است ک ه
 .1مکتف فرانکفور

بر جامعه شناسی سیاسی ،روانشناسی سیاسی و نظریه فرهنگ تأکید میورزد

(.)Brown, 1992: 200

کامالً با نظام سرمایهداری ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ از این رو است که پیگی ری روشه ای
نوین استعماری از سوی کشور انگلستان به عنوان نخستین کشور ص نعتی جه ان ،دور از
ذهن نیست.
 .3روششناسی
همانگونه که بیان شد ،روش گردآوری دادههای این پ ژوهش ،روش اس نادی اس ت .در
باب روش اسنادی باید گفت ،اووه فلیک در کت اب "درآم دی ب ر تحقی ی کیف ی" بی ان
میدارد« :هنگامی که ت میم میگیرید در پژوهش خود از اسناد و مدار استفاده کنید به
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آنها همواره به شم ابدار ارتباط نگاه کنید .همچنین باید این پرسش را از خود بسرس ید
که این سند را ه کسی ،برای ه منظوری و برای ه کسی تهیه کرده است؟  ...هم ین
که از اسناد در پژوهش خود استفاده میکنید ،باید همزمان پژوهش در مورد خود آنها را
نید شروع کنید :ه ویژگیهایی دارند ،در ه شرایط ویژهای تولید شدهاند و جد اینه ا»
(فلیک.)278 - 277 :1388 ،

گسترش پدیده

میشل فوکو نید درباره س ند بی ان م یدارد" :س ند اب دار خوشاتب ال ت اریخ نیس ت،
تاریخی که به تمامی ،حافظه باشد؛ تاریخ شیوهای است برای آن که جامعهای ب ه انب وهی
از اسناد که تاریخ از آن جدا نیست ،مندلت بخشد و آن را پردازش کند( ".فوک و:1396 ،
.)15
در این پژوهش ،اسناد تاریخی یگانه منبع معتبر جهت شناخت شیوه اس تعمار کش ور
انگلستان ه در گذشته و ه در زمان حال اس ت .از ای ن رو اس ت ک ه روش اس نادی
برای گردآوری دادهها برگدیده شده است.
روش تحلیل دادههای پژوهش نید ،روش جامعهشناسی تاریخی است .در باب روش
جامعهشناسی تاریخی باید گفت که ،روش جامعهشناسی تاریخی مت أثر از همگرای ی دو
حوزه «تاریخ» و «جامعهشناسی» ،پس از تحوال

روششناسی1دوران رنسانس در عل وم

اجتماعی است که فرایند دوری و نددیکی آن در طی ترنهای هجدهم و نوزدهم میالدی
سرانجام به ضرور

استعمار پنهان و

تقابل منطقی ،همک اری و نددیک ی ای ن دو ح وزه در ت رن بیس تم
1. Methodological

نه ل سم در
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مطالعه موردی
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میالدی منجر گشت و پس از تجربههای فراوان پژوهشگران در این س ده ،ب ه گون های
التقاطگرایی دو رشته و احیای جامعهشناسی تاریخی در ده ه  1980م یالدی ب ه عن وان
مطالعا

بینرشتهای انجامید (پناهی خیاوی ،بیتا.)11 :

در این بین ،آگوست کنت فرانسوی نخستین کسی بود که جامعهشناسی را به عن وان
علمی مستقل اعالم ک رد ،آن را عل م مطالع ه اثب اتی مجموع ه ت وانین اساس ی و وی ژه
پدیدههای اجتماعی دانست و بر این باور بود که در بررس ی ام ور اجتم اعی ،ب ه ج ای
خیالپردازی و فلسفهبافی ،میبایست به روش علمی ،یعنی همان روش علوم طبیعی ک ه
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مبتنی بر مشاهده ،آزمایش و تجربه اس ت توس ل جس ت .در وات ع ،در اندیش ه سیاس ی
آگوست کنت ،فلسفه اثباتی تنها بنیاد اس توار را ب رای س بک تجدی د س ازمان اجتم اعی
عرضه میدارد که باید جایگدین آن اوضاع و احوال بحرانی شود ک ه در آن متم دنترین
ملتها زندگی میکنند (لنکستر.)81 :1362 ،
از این رو و با توضیحا
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داده شده ،با استفاده از اسناد و منابع معتب ر ت اریخی و نی د

ی اری گ رفتن از روش جامعهشناس ی ت اریخی ،میت وان تحلیل ی علم ی و منس جم از
سیاستهای استعماری و شیوههای نوین استعمار کشور انگلس تان ک ه در زم ان کن ونی
شکلی پنهانی و خفته پیدا کرده است ،به دست داد و ارتباط این مهم با گس ترش بح ران
معنا و در پی آن بروز پدیده نهیلیسم در بافت اجتماعی ،فرهنگی و  ...کش ورهای ه دف
را بهتر در کرد .کشورهایی که با بحران معنا و بروز پدیده نهیلیسم گریبانگیر میش وند
و به فرصتی بسیار مناسف برای س ودهی هر ه بیش تر ب ه کش ور اس تعمارگر (در ای ن
پژوهش ،کشور انگستان) بدل میگردند تا در راه اهداف و منافع آنها گام بردارند ،مانند
گونهای ابدار جهت کسف سود به کشورهای استعمارگر عم ل نماین د و هوی ت مس تقل
خود را از دست دهند.
 .4نگاهی گذرا به عملکرد استعماری کشور انگلستان
 .1-4قاره آسیا
همانگونه که بیان شد ،تاریخ آغاز استعمار ن وین را میت وان ت رن پ انددهم و ش انددهم
میالدی دانست که امسراتوری بریتانیا در سال  1599میالدی ،با تأسیس کمسانی هند شرتی

پایههای سلطه استعماری خود بر مناطی زرخید جنوب تاره آس یا را تحک یم ک رد1.از آن
پس ،کلیه عملیا

استعماری و روابط سلطهگرانه کشور انگلستان ب ا کش ورهای جن وب

تاره آسیا ،از راه کمسانی هند شرتی انجام میشد .کشور هندوستان برای کشور انگلس تان
منبع ثرو

بیکران به حساب میآمد .آنها از کشور هندوستان ،ن ه گن دم ،ج و ،پنب ه و

برنج ،بلکه طال ،یاتو  ،زمرد ،الماس و  ...ب ه کش ور انگلس تان ص ادر میکردن د .وی ل
دورانت در کتاب "اختناق هندوستان" مینویسد« :من جمعیت کتی ری را دی دهام ک ه در
مقابل شمم از شد

گرسنگی جان میدادند .به من ثابت شده اس ت  ...ک ه تم ام ای ن

تیرهبختیها معلول این است که دسترنج ملتی به طرز فجیعی  ...توس ط مل ت س تمگر
دیگری به غار
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میرود .من میخواهم نشان دهم که گونه انگلیس سال به سال خ ون

هندوستان را مکید ،و آن را به پرتگاه م رگ و نیس تی نددی ک ک رده اس ت» (دوران ت،
.)21 :1336
نمونه آسیایی دیگری از استعمار کشور انگلستان ،کشور ایران است .پیش ینه حض ور
کشور انگلستان در عرصه سیاست و اتت اد کشور ایران به شکل ویژه ،معطوف به دوران
یرگی این کشور بر سرزمین هند است .به دلیل منافع هنگفت و ث رو

سرش ار کش ور

هند ،محور بخش بدرگی از سیاستهای زمام داران انگلیس ی ،ب ر رویک رد حفاظ ت از
سرزمین هند بنا شده بود .کشور ایران نید دتیقاً از هم ین نقط ه نظ ر ب ه عن وان یک ی از
شاهراههای بدرگ بینالمللی در ات ال تاره اروپا به سرزمین هند یا به تعبیر دیگر به متابه
دروازه کشور هندوستان نگریسته میشد (سایکس.)439 :1336 ،
بنابراین ،سیاست کشور بریتانیا در سرزمین ای ران ب ه س وی تض عیف هر ه بیش تر
حاکمیت مرکدی این کشور و پشتیبانی از معاندان و شورشیهای تجدیهطلف ب ه منظ ور
جلوگیری از توان تهاجمی کشور ایران پیش رفت ،اما نه تا آنجا که کشور ایران از ف رط
ضعف ،تسلیم رتبای استعماری دیگر گردد.

 .1این تاریخ محل نداع است؛ در این پژوهش با توجه به فراوانی اسناد ،از این تاریخ یاد شد است.

استعمار پنهان و
گسترش پدیده
نه ل سم در
کشورهای هدف:
مطالعه موردی
انگلستان

 .2-4قاره آفریقا
برای بیان استعمار تاره آفریقا به دست انگلیسیها ب ه نمون ه اس تعمار کش ور زامبی ا
اشاره میش ود .در س ال  1880م یالدی ،نخس تین گ روه از اروپائی ان ب ه کش ور زامبی ا
مهاجر

کردند و کمسانی انگلیسی آفریقای جنوبی نخستین شرکت مهم اروپائی بود ک ه

در منطقه رودزیای شمالی یا کشور زامبیای کنونی مشغول به کار شد .دولت اس تعمارگر
بریتانیا به دلیل درآمد باالی ذر  ،از کشت مح وال

دیگر در کشور زامبی ا جل وگیری

میکرد .این کشور برای تقویت سیاستهای خود حتی ذر
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را تبدیل به خورا اص لی

مردم کشور زامبیا نمود و امروز برای تغذیه مردم ،کشور زامبی ا ب ه کش ت ذر

وابس ته

است .استعمار کشور انگلستان پس از اخراف از تاره آفریقا ،بذر درگیریهای بس یاری را
در این تاره پاشید که هنوز کم و بیش ادامه دارد .کش ور انگلس تان ب رای اس تتمار ت اره
آفریقا ،پس از پایان یافتن روشهای استعمار کهن ،روشهای خود در این ت اره را تغیی ر
داد( .پا آیین.)70 :1389 ،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ

استعمار تاره آفریقا به دست انگلیسیها تنها نمونه کو کی از خیل گسترده اس تعمار
این کشور در نین تاره کهنی بوده است .بسیاری از دیگر کشورهای آفریق ایی همچ ون
کشورهای نیجریه ،اتیوپی و  ...تا روزگاران دراز با استعمار این کشور درگیر بودهاند.

ب ست و هشتم
تابستان 1397

 .5استعمار و نهیلیسم
اصطالو نهیلیسم1از واره نیهیل در زبان التین ،به معنای هیچ و عدم آمده است .نهیلیس م
نظریه و مکتبی فلسفی است که منکر هر گونه ارزش اخالتی و مبلغ ش کاکیت مطل ی و
نفی وجود است (آشوری.)322 :1389 ،
یکی از پیامدهای پدیده استعمار در کشورهای استعمارش ده ،تغیی ر ک نش اجتم اعی
آنها بوده است .تغییر کنش اجتماعی در جامعهای هدف که با پدیده استعمار گریب انگیر
شده است ،منجر به بروز نهیلیسم میگردد .در واتع ،کنش اجتماعی آنگاه تغیی ر میکن د
که ت ویرهایی که به آن ،جهت و حقانیت میدهد دیگر پاسخگوی خواستههای زن دگی
نباشد و این خواستهها تعهدهای نوینی بیافریند یا آنگاه که بینش اف راد خ الق رودرروی
1. Nihilism

فرضیههای عملکننده ترار گیرد و نمادها و شکلهای نوینی ط رو کن د ک ه ت ویرهای
موجود را زیرورو سازد .در این میان ،پدی ده اس تعمار ن ین مس یری را بس یار هم وار
میسازد .نهیلیسم اوضاعی را توصیف میکند ک ه در آن ،ب ین تجرب ه انس ان از جه ان و
دستگاه مفاهیم در اختیار او ،که برای تفسیر جهان آن را به ارث برده اس ت ،ش کاف ب ه
وجود میآید (انسل.)64 :1390 ،
این شکاف در سراسر تاریخ اندیشه انسان نمایان است .زوال اسطوره ،بیمعن ایی ،از
دست دادن ارزش و  ...تمامی ،نمایانگر نهیلیس م در اندیش ه انس ان اس ت .نهیلیس م در
حالتی خفته ترار دارد که به محض بروز بحران نمای ان میش ود و اس تعمار خ ارجی در
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نمودهای نوین خود ،آن را به سادگی به من ه بروز و ظهور میرساند .در این میان بنا به
گفته فریدریش نیچه ،فاجعه زمانی رخ میده د ک ه هم ه ارزشه ای ع الی بش ری ب ه
ارزشهای نیستانگارانه بدل گردد و به نام مقدسترین نامها فرمان براند (نیچ ه:1385 ،
.)33
بدیهی است ،جامعهای که با نین فضایی روبهرو میگ ردد ،بس تری بس یار مناس ف

استعمار پنهان و
گسترش پدیده
نه ل سم در

برای کسف بیشترین سود از سوی کشوری که در پی منافع استعماری خود است ،ف راهم

کشورهای هدف:

میسازد.

مطالعه موردی

هدف استعمارگران از ایجاد بحران در کشورهای هدف ،تنه ا سیاس ی نب وده اس ت؛
بلکه نتایج اتت ادی بدرگتری را به همراه داشته است .برای نمون ه ،میت وان ب ه مس أله
بالکانیداسیون سرزمینهای نفتخید ای ران در ط رو برن ارد ل وئیس ب ه عن وان یک ی از
اولویتهای استعماری اشاره داشت (.)http://www.mashreghnews.ir
طرو برنارد لوئیس هدفی بود که بدون تردید تنها با ایجاد بحرانی فراگی ر در جامع ه
هدف  -در این نمونه ،جامعه ایرانی  -امکان دستیابی پیدا میکند .از ای ن رو اس ت ک ه
میتوان نین ادعا داشت که یکی از مهمترین شیوههای استعماری نوین که ب ه ص ورتی
پنهان از سوی کشورهای استعمارگر پیاده میش ود ،ایج اد بح ران در کش ورهای ه دف
است .بحرانی که در یکایک ساختارهای جامعه رسوخ میکن د و س رانجام ب ا ح التی از
پو ی و نهیلیسم ،کشور هدف را به زانو درمیآورد .پس از انجام این روش و گس ترش

انگلستان

پدیده نهیلیسم در بافت جامعه کشور هدف ،زمان مناسف برای دستیابی ب ه من افع ف را
میرسد و استعمارگر با آسودگی خاطر بیش از پیش منافع خود را پی میگیرد.
پس از بیان تعریف و شناخت متغیره ای پ ژوهش (پدی دهای اس تعمار و نهیلیس م)،
برای تبیین علمی فرضیه پژوهش ،در ادامه به بیان نمونههایی آشکار با توجه ب ه اس ناد و
مدار

معتبر تاریخی پرداخته میشود تا گونگی رابطه گسترش پدیده نهیلیسم و س یر

استعمار پنهان کشور انگلستان در جوامع هدف مورد بازشناسی دتیی ترار
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گیرد1.

 .6انگلستان ،استعمار و نهیلیسم
مهمترین دستآورد این پژوهش ،تحلیل علمی ارتباط پدیدههای استعمار و نهیلیس م ب ا
محوریت سیاستهای داخلی و خ ارجی کش ور انگلس تان اس ت .در بی ان ای ن رابط ه،
پژوهش کنونی به ارائه مدلی سه وجهی دست یافته است که اساساً نشاندهنده این مسأله
است که کشور انگلستان در مسیر استعمار پنهان خ ود ،گون ه ی ا ب ه گس ترش پدی ده

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

نهیلیسم در کشورهای هدف دامن زده است ،و یا اساساً ،گونه سبف ایجاد بحران معن ا
و در پی آن پدیده نهیلیسم در یک جامعه گشته است.
سیاستهای استعماری کشور انگلستان با گذشت زمان ،از حالت آشکار آن که بیشتر
جنبه نظامی داشته است ،فاصله دارد و امروزه ب ا سیاس تهای اس تعماری پنه ان ک ه در
بیشترین شیوه آن ایجاد و گسترش بح ران در کش ورهای ه دف اس ت عم ل میکن د و
توانسته است بیشترین سود را از این راه به دست آورد .یکی از برجستهترین مدایایی ک ه
شیوه پنهان استعمار نسبت به شیوه آشکار آن داشته است ،کاهش تابل توج ه هدین ههای
نظامی بوده است؛ هر ند که در جنبههای دیگر صرف هدینه اتت ادی ب دیهی مینمای د.
در بیانی کلی ،سیاستهای پنهان استعماری با ملدوما

جهان کنونی س ازگاری بیش تری

پیدا کرده است.

 .1در این پژوهش سه شاخص اصلی برای بیان ارتباط متغیرهای پژوهش در نظر گرفته شده است؛
هر ند بازشناسیهای دیگر نید مت ور است.

 .1-6ایجاد کشورهای جزیرهای و تجزیهشده
لرد پالمرستون1که از رجال برجسته سیاست کش ور بریتانی ا در س رزمین ای ران و منطق ه
خاورمیانه به شمار میرود بر این باور است که" :ما وظیفه داری م خل یج ف ارس را زی ر
سلطه نیروی دریایی خود درآوریم ،به گونهای که هیچ ت درتی نتوان د ب ا م ا ب ه رتاب ت
برخیدد ،در این راه باید روشی اتخاذ کن یم ک ه از لح ال مل ی ،گ ران نباش د" (تکمی ل
همایون.)50 :1380 ،
نانچه رویکردهای تجدیهطلبی ارضی که یکی از اصلیترین ابدارهای سیاسی کشور
انگلستان در تأمین منافع مستعمراتی است را در ذیل اتداما

سلسله مراتبی (فرآیند سیر
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تاریخ یا زمان)  -که از شاخ ههای مهم رویکرد جامعهشناسی تاریخی اس ت  -بررس ی
کنیم ،بدون شک اهداف سلطهجویانه ای ن کش ور عینی ت برجس تهای مییاب د .در ی ک
تقسیمبندی تاریخی ،دالیل سیاست جدیرهای کردن مستعمرا
دو جنگ جهانی کامالً متفاو

را باید در پیش و پ س از

دید .در پ یش از دو جن گ جه انی ،کش ور انگلس تان ب ا

اختیار و نید کامالً هدفمند جهت حفظ مس تعمرا  ،ایج اد بحرانه ای ارض ی و ایج اد
کشورهای کو ک وابسته ،اتدام به این گونه سیاستگذاریها مینم ود؛ مانن د آنچ ه در
ایران انجام داد (جدایی سرزمین هرا ).
گاشیندن معاون پارلمانی وزار

گسترش پدیده
نه ل سم در
کشورهای هدف:
مطالعه موردی

خارجه کشور انگلستان در نامهای به کالی و در روز

هشتم ماه نوامبر سال  1928میالدی نوشت" :یکی از ارکان مهم سیاست بریتانی ا در ای ن
منطقه حمایت از شیوخ ،در مقابل ایران است و شما در مذاکراتتان با ایران تأکید کنید که
جدایر تنف و ابوموسی از آغاز متعلی به امرای جاسمی بوده است که ب ه اعق اب کن ونی
آنها (شیوخ شارجه و رأس الخیمه) منتقل شده است .ما باید حتی با جنگیدن و ب ه ک ار
بردن توای مسلح مانع از این شویم که ای ران جدای ر را بگی رد" (شیخاالس المی:1366 ،
.)80
پس از دو جنگ جهانی ،اگر ه دولت انگلستان به ظاهر از پی روزان جن گ ب ود ،در
باطن بسیار ضعیف شده ب ود و ش علههای جنبشه ای ناسیونالیس تی در گوش ه و کن ار
مستعمرا

استعمار پنهان و

کشور انگلستان زبانه میکشید .تا زمان دولت محافظهکار ،ر یل با نگ و
1. Lord Palmerston

انگلستان

دندان در حفظ مستعمرا

کوشید و اعالم نمود" :م ن نخس توزیر نش دهام ک ه ش اهد

اضمحالل امسراطوری بریتانیا باشم" اما پس از پایان جنگ و ب ه ت در

رس یدن دول ت

کارگری کلمنت اتلی در ماه روئیه سال  1945میالدی متوجه وخام ت اوض اع گردی د و
کشور انگلستان به اجبار مجبور به اتخاذ سیاستهای نوین استعماری در این مهم گردید
(هوشنگ مهدوی.)128 - 127 :1377 ،
در جنگ جهانی نخست ،با هدف تجدیه امسراطوری عتمانی ،علی رغم وع دهایی ک ه
کشور انگلستان در زمان جنگ در مورد اعطای استقالل ب ه اع راب داده ب ود و ب ه ای ن
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ترتیف توانسته بود همکاری آنها را علیه تر ها جلف نماید ،همین که جن گ ب ه پای ان
رسید دولتهای انگلستان و فرانسه مت رفا

امسراتوری عتمانی را نخست تجدیه کردند

و سسس بین خود تقسیم نمودند .کشورهای سوریه و لبنان تحت تیمومت دولت فرانس ه
ترار گرفت و تیمومت کشورهای فلسطین و عراق ب ه دول ت انگلس تان واگ ذار گردی د
(هوشنگ مهدوی.)39 :1377 ،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

در سرزمین هندوستان نید با گسترش جنبش استقاللطلبی1در این کش ور و تض عیف
ساختارهای انگلیسی پس از جنگ ،اتلی با استقالل سرزمین هند موافقت ک رد و در روز
پانددهم ماه او

سال  1947میالدی ،شبه تاره هند نخست به دو کشور هند و پاکستان و

در سالهای آتی به شش کشور از جمله کشورهای هند ،پاکستان ،برمه ،نسال ،سریالنکا و
بنگالدش تقسیم شد (ریاضی هروی.)71 :1369 ،
پیامد نین سیاستی ب رای ملته ای هندوس تان و پاکس تان ،ی دی ج د بح ران و
درگیریهای سیاسی  -اجتماعی درازمد

حتی برای پنجاه سال آین ده ،نب ود .مهمت رین

بحرانی که این دو کشور اکنون با آن دست به گریب ان هس تند ،بح ران معن ای ناش ی از
تفرته افکنی انگلیسیها است .بحرانی که در کشور پاکستان کامالً به بروز نهیلیس م ب دل
گشته است و روز به روز این شکاف نهیلیستی خود را هر ه بیشتر در گروههای تن درو
اسالمی به نمایش میگذارد .راک ه تروریس م اس المی در ای ن منطق ه ،ب ه س ادگی ب ا
تبارشناسی عامی که در پشت این نهیلیسم انتحاری نهفته است ،پیوند دارد (روی:1393 ،
.)10
1. Indian independence Movement

در باب جدا کردن سرزمین هرا

از کشور ایران ،نانچه سر ج ان م ک نی ل وزی ر

مختار وتت کشور انگلستان باور داشت" :فتح هرا
سرحدا

از سوی ایرانی ان ،خراب ی ام ور در

هندوستان را به همراه خواهد داشت" (ریاضی هروی.)71 :1369 ،

سرانجام با توطئه ینی و تهدید مستقیم نظامی کشور انگلستان ،محمد شاه تاج ار در
فتح و بازپسگیری سرزمین هرا  ،سرزمینی که از دیرباز ج د اراض ی کش ور ای ران ب ه
شمار میرفت و مد ها تحت حاکمیت پادشاهان سرزمین ایران ترار داشت ،ناکام مان د
(ن یریمقدم.)70 :1374 ،
هدف کش ور انگلس تان در راس تای تجدی ه یادش ده پیرام ون حراس ت از س رزمین
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هندوستان و مقابله با روسهای تداری و جلوگیری از هجوم احتمالی نیروهای ایران ی و
افغانی به سرزمین هندوستان بوده است .این کشور با رویکرده ای تهدی د ب ه حمل ه ب ه
سرزمین ایران و حمایت از نیروهای گرید از مرکد به نیکی به اهداف خود دست یاف ت؛
اهدافی که سرانجام یدی جد ایجاد بحرانهای تازه برای کش ورهای منطق ه ب ه هم راه
نداشته است.

گسترش پدیده

در تبیین علمی پژوهش و بی ان رابط ه دو پدی ده اس تعمار و نهیلیس م ب ا محوری ت
استعمار پنه ان کش ور انگلس تان بای د بی ان ش ود ک ه انگلیس یها در مقایس ه ب ا دیگ ر
استعمارگران همچون آمریکاییها و شاید برخ ی دیگ ر از اس تعمارگران پیش ین ،ش یوه،
سبک و ترفند ویژه و تا حدودی متفاو

در استعمارگری داشته و دارن د .آمریکاییه ا و

دیگر استعمارگران بیشتر از تدر های س خت اف داری اس تفاده کردهان د و ب ا فرس تادن
ناوگان و بمباران هوایی فعالیتهای خود را شروع میکنند .اما انگلیسیها بسیار مرموزانه
و پنهانی عمل کردهاند و در واتع ،نرم افداری کار میکنند .ت الش انگلیس یها بیش تر ب ر
نفوذ در ساختارهای سیاسی  -اجتماعی کشورهای هدف استوار بوده اس ت .انگلیس یها
همواره در ایجاد بحران و از بین بردن بافتهای هویتی کش ورهای استعمارش ده ت الش
کردهاند .از بین بردن سیستم معنابخشی و هویتیابی جوامع نید ،برآین دی ج د گس ترش
پدیده نهیلیسم در بافت اجتماعی کشورهای هدف نداش ته اس ت (رمض انیپور:1395 ،
.)11

استعمار پنهان و
نه ل سم در
کشورهای هدف:
مطالعه موردی
انگلستان

 .2-6حمایت از تروریسم و گروههای مخالف (قومی ،مذهبی و )...
تاریخی تابل اثبا

با توجه به روش جامعهشناسی تاریخی و بررسی مستندا

است ک ه

کشور انگلستان از دیرباز برای رسیدن به اهداف خود از هر ابداری استفاده نموده اس ت.
تابل انکار نیست که ،بیشتر جنبشهای اجتماعی معاصر در منطقه خاورمیانه ،به گون های
از دین بهره گرفتهاند ،اما این واتعیت که برای ایجاد تغییرا

سیاس ی در ای ن س رزمین،

میتوان از گرایشهای مذهبی مردم آن بهره ب رد ،حک م شمش یر دو لب ه دارد زی را ه م
میتواند از جانف عالمان و دلسوزان ،در جهت بهبود اوضاع به ک ار گرفت ه ش ود و ه م
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میتواند به عنوان برگ برنده در اختیار استعمارگران ترار گیرد تا با شناختی که از ت اریخ
و گرایشهای مذهبی مردم کشور ایران دارند به اه داف خ ود نددی ک ش وند (م سس ه
مطالعا

و پژوهشهای سیاسی ،ایران و استعمار انگلیس.)19 :1388 ،

بر اساس اعترافا

همفر ،عامل اطالعاتی کشور انگلستان در کشورهای اسالمی ،وی

در سال  1710میالدی ،تقریباً دوازده سال پیش از انقراض سلسله صفویه به هم راه ن ه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

ت ن از بهت رین و ورزی دهترین م أموران وزار

مس تعمرا

کش ور انگلس تان ،م أمور

جاسوسی در کشورهای م ر ،عراق ،ایران ،حجاز و استانبول میشوند تا اطالعا

ک افی

به منظور جستجوی راههای درهم شکستن اتحاد مسلمانان و نفوذ در ممالک اس المی را
به دست آورند .وظیف ه ای ن گ روه ف راهم س اختن موجب ا

تس لط اس تعماری کش ور

انگلستان و تحکیم مواضع آن دولت در نقاط استعمارشده بود (همفر.)15 :1361 ،
کشور انگلستان با استفاده از رویکردهای به ظ اهر م ذهبی

ون پش تیبانی از فرت ه

صهیونیسم ریشه گرفته از میان یهودیان که اهداف آنها در جهت تأمین منافع تدر های
استعماری بود ،با حمایت از بدعتهای مذهبی مانند فرته بهائیت که با حمله به اصول و
باورهای تودهها که ریشه تحریک علیه منافع استعمار بود و با ایج اد تردی د و تدل دل در
آنها ،همچنین با ایجاد کردن و گسترده نمودن اختالفا

م ذهبی ب ین م ذاهف ش یعه و

سنی در جهت سست نمودن بنیانهای توی  -دینی ،همواره تالش گسترده داشته است.
ارتباط این مهم با پدیده نهیلیسم در جایی آشکار میشود که ای ن وض عیت ،ش رایط
مساعدی برای گروههای تروریستی افراطگرای اسالمی1و تداوم ایدئولوریهای کین هتوز
1. Islamic Radicalism

را که خود سراسر واکنشی به پدیده نهیلیسم شناخته میش ود ،ف راهم میس ازد .ش رایط
فقر ،بیکاری و نب ود سیس تم آموزش ی و پرورش ی مفی د ،بیش تر انگی دهای ب رای اف راد
شستوشوی مغدی داده شده جهت پشتیبانی یا پیوستن ب ه اینگون ه گروهه ا را ف راهم
میآورد .آنهایی که در فقر به سر میبرند ،بیکار هستند یا ک ار شایس تهای ندارن د و در
برابر تلقینهای ایدئولوریک آسیفپذیرتر از دیگران هستند .نین وضعیتی به سادگی راه
را برای تقابل آنچه فریدریش نیچه «رویارویی نهیلیسم فعال و نهیلیسم منفعل» مینامی د،
باز میکند (ریژ .)2 :1393 ،
آنچه برای تروریستها نیروی فعال یا پش تیبان ب ه وج ود م یآورد ،ن ه محرومی ت
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نسبی ،بلکه تلقینهای ای دئولوریک اس ت .از آنجاک ه ش رایط اجتم اعی  -اتت ادی و
سیاسی کشورهای جنوب  -از جمله کشورهای اسالمی و اتح اد جم اهیر سوسیالیس تی
شوروی پیشین  -زمینه مساعدی برای القای ایدئولوریهای ترویستی است ،بخش اعظم
گروههای تروریست به مناطی فقیرتر جهان تعل ی دارن د .ه م جوام ع س رزمینی و ه م

استعمار پنهان و

جوامع مهاجر که دارای گالیهها و شمداشتهای واتعی و ذهنی هس تند ،از گروهه ای

گسترش پدیده

تروریست اسالمی پش تیبانی ش مگیر سیاس ی ،اتت ادی و نظ امی ب هعمل میآورن د

نه ل سم در
کشورهای هدف:

(گریفیتس.)301 :1388 ،

مطالعه موردی

الزم به یادآوری است که کشور انگلس تان در مس تعمرا

انگلستان

دیگ ر اس المی تجربی ا

موفقی در تضعیف و تحریف مبانی دینی داشته است .برای نمون ه ای ن کش ور توانس ته
است با ایجاد اختالف مذهبی و دامن زدن به تفرته م ذهبی در س رزمینهای امسرات وری
عتمانی و سوءاستفاده از تأثیرا

روانی ناشی از احساس اتلیت ب ودن ،ب ه ایج اد کش ور

مستقل یهود و تجدیه امسراتوری عتمانی دامن بدند .در سرزمین هندوس تان نی د در کن ار
شعلهور نمودن اختالفا

پیروان عقاید و مذاهف دیگر ،موف ی ب ه ایج اد و ظه ور فرت ه

تادیانیه یا احمدیه مانند آنچه در سرزمین ایران به اسم بهائیت به وجود آورد ،گردید ک ه
ه ر دو از حمای ت مس تقیم کش ور انگلس تان به ره میجس تند (م سس ه مطالع ا

و

پژوهشهای سیاسی ،ایران و استعمار انگلیس.)401 :1388 ،
برآیند نین رویکردی جد گسترش بحران معنا و نهیلیسم نب وده اس ت و اندیش های
که با بحران معنا و نهیلیسم روبهرو میگردد ،تاب پذیرش اندیش ه مخ الف را ن دارد؛ از

این رو ،ممکن است در شرایط بحرانی دست به بازارزشسازی از راه اتدام رادیکال زن د
و اساساً ون نمیتواند نظام ارزشی رتیف را با ارزشهای خود مغلوب کند ،از راه اتدام
رادیکال تسکینی بر درد خود مینهد .از این رو ،نفیگرایی که یکی از برآیندهای س یطره
پدیده نهیلیسم است ،دشمن شماره یک جوامع به حساب میآید (بودریار.)59 :1394 ،
 .3-6گسترش سودای مدرنیته و جهانیشدن
با وجود توجه به پدیده جهانیشدن1از دهه  1980میالدی ،این اص طالو بهص ور های
194

گوناگون برای اشاره به فرآین د ،سیاس ت ،راهب رد ،بازاری ابی ،وض عیتی ن اگوار و حت ی
ایدئولوری به کار برده میشود .شاید بهترین اندیشه درباره جهانیش دن جهانیس ازی،
اندیشه «جهان بیمرز» کنیچی اوهما باشد .این اندیشه نهتنها به نفوذپذیری مرزبن دیهای
سیاسی سنتی اشاره دارد ،بلکه بر این نکته داللت دارد ک ه تقس یما

ب ین مردم انی ک ه

پیشتر از لحال زمانی و مکانی از یکدیگر جدا بودند ،اکن ون کماهمی تتر و گ اه ب هکل
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

بیربط شده است (هیوود.)204 :1389 ،
ارتباط اندیشه جهانیشدن با کشور انگلستان از آنجا آشکار میگردد که نقطه عط ف
جهانیشدن ،انقالب صنعتی و در پی آن ،مدرنیسم است و مهد انق الب ص نعتی ،کش ور
انگلستان است .انقالب ص نعتی نخس ت از کش ور انگلس تان ش روع ش د ،زی را کش ور
انگلستان پس از ندین ترن دگرگونی سیاسی داخلی ،توسعه استعمار تجاری ،گس ترش
ناوگان دریایی ،رشد طبقه متوسط و بهبود ام ور ت انونی و اداری کش ور ،از نظ ر زم ین،
کارگر ،سرمایه ،مدیریت و حکوم ت ،وض عیتی مطل وب و هماهن گ داش ت ک ه زمین ه
پیشرفت صنعتی در این کشور را فراهم میکرد .انقالب ص نعتی در کش ور انگلس تان در
سه زمینه بافندگی ،زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت .گاهی سخن از دو انقالب
صنعتی میشود که یکی در ترن هجدهم میالدی و دیگری در ترن نوزدهم میالدی است.
دو برآیند مهم انقالب ص نعتی ،گس ترش اس تعمار اروپاییه ا در کش ورهای آس یایی و
آفریقایی و بهرهکشی از کارگران در داخل بود .نماد انقالب صنعتی ،ماشین بخار اس ت و
ویژگی اصلی جهانیشدن این است که فاصلههای جغرافیایی مناسبت خ ود را از دس ت
1. Globalization

میدهند و مرزهای سرزمینی ،مانن د مرزه ای دول ت  -ملته ا ،کماهمی تتر میش وند
(هیوود.)12 :1396 ،
با توجه به اینکه کشور انگلستان مهد انقالب صنعتی است ،بسیار بدیهی مینماید که
این کشور یکی از برجستهترین حامیان آشکار و پنهان پدیده جهانیش دن باش د .کش ور
انگلستان همواره بر ضرور

گسترش مفاهیم مدرن و ابدارهای جهانیش دن تأکی د دارد

که نمونه کو کی از آن تأکییدهای بسیار بر حقوق بشر است .برای نمونه در سال 2017
میالدی ،سفیر کشور انگلستان در کشور ایران با به میان کشیدن پرونده محکومی ت ی ک
شهروند دوتابعیتی ایرانی  -انگلیسی ،ادامه روابط خارجی دو کشور انگس تان و ای ران را
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منوط به حل مسائل حقوق بشری نموده است (.)https://www.isna.ir
نمونه دیگری از تأثیرهای فرآیند جهانیشدن بر کشورهای هدف استعمارگران ،ایجاد
بحران معنا و گسترش نهیلیسمی است که گریبانگیر افراد جامعه هدف میگردد .مبدأ امر
واتعی در ع ر مدرن همان ت میم به دگرگون ک ردن جه ان ب ه واس طه عل م و دان ش
تحلیلی و به کارگیری تکنولوری است که کشور انگلستان نی د هم واره ب ه آن دام ن زده
است .به عبار

دیگر ،امر واتعی به کالم هانا آرنت ،با ابداع موضع ارشمیدسی در بیرون

از این جهان آغاز میشود که نتیج ه آن بیگ انگی کام ل جه ان طبیع ی اس ت (بودری ار،
.)28 :1394
جهانیشدن و همراه با آن گسترش تکنولوری عامل اصلی بیگانگی و ش روع بح ران
معنا در ع ر جدید است .با این تفس یر ،از نگ اهی پس تمدرن میت وان بی ان داش ت،
اندیشههای کشورهای هدف و در اساس ،اندیشههای بیشتر سنتی کشورهای ه دف ،ب ا
روبهرو شدن با فرآیند جهانیشدن و گسترش تکنولوری د ار تعارض عین و ذهن شده
است و درص دد پاس خگویی برمیآی د .تکنول وری و جهانیش دن در ذا

خ ود ام ری

اهریمنی نیستند ،اما ماهیتی اسرارآمید دارند .مارتین هایدگر دامنه واکنشهای ممک ن ب ه
تکنولوری را مشخص کرده است .این دامنه با اطاعت کورکوران ه ش روع میش ود و ب ا
ع یان به همان اندازه کورکورانه پایان مییابد (آیدی.)65 :1393 ،
در این میان واکنشی که اندشیههای سنتی کشورهای هدف اس تعمارگران نس بت ب ه
فرآیند جهانیشدن و پیشرفتهای ناشی از آن برمیگدینند ،بسیار به ع یان کورکوران ه

استعمار پنهان و
گسترش پدیده
نه ل سم در
کشورهای هدف:
مطالعه موردی
انگلستان

نددیک است که نمونههای بسیار آشکار آن را در گروههای افراطگرای اسالمی میت وان
مشاهده کرد .به طبع ،افراطگرایی اسالمی که در منطقه خاورمیانه روو واک نش رادیک ال
را دارد نید از این تاعده مستتنی نیست .نمیتوان جنبشه ای افراطگ رای اس المی را در
حوزه جغرافیایی خود مح ور کرد و اینگونه اندیشید که این گروهها به خودی خ ود و
در خأل به وجود آمدهاند؛ بلکه به باور آنتونی گیدند ،ای ن گون ه از بنی ادگرایی در براب ر
جهانیشدن به وجود آمده است و به گونهای واکنش انفعالی به آن است (گی دند:1382 ،
.)5
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آنتونی گیدند همچنین بیان میدارد که «نهادینه شدن شک در دوران مدرنیته به عنوان
سر شمه گرایشهای بنیادگرایی1در معن ای ع ام و بنی ادگرایی دین ی در معن ای خ ا
است» و کشورهایی همچنون کشور انگلس تان ب ا پیش ینه اس تعماری که ن ک ه خ ود از
آغازگران فرآیند جهانیشدن به شمار میآیند ،از این ابدار که شیوه نوین استعمار اس ت،
جهت نیل به اهداف استعماری خود تاکنون بیشترین بهره را به دست آوردهان د (گی دند،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

.)202 :1394
در تبیین روش پژوهش باید بیان داشت ،کش ور انگلس تان ب ه عن وان پی روز جن گ

المل
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جهانی دوم ،که بخش ی از خ ا امسرات وری عتم انی را ت

رف ک رد ،در ه ر ک دام از

کشورهای به وجود آمده از تجدیه امسراتوری عتمانی اتلیتی دین ی را ح اکم س اخت .در
کشور سوریه علویها و در کشور عراق ،سنیها حاکم شدند تا حکومت آنه ا هم واره
ضعیف باشد و این تضیه برای دههها تداوم یافت .در واتع ،نظ م ن وین جه انی ک ه ب ا
جنگ پیشدستانه معرفی میشود و محتوای آن ت رار اس ت دموکراس ی و حق وق بش ر
باشد ،در پشت سر اهداف امسریالیس تی دارد ک ه از درون آن ،گروهه ایی مانن د داع ش،
بوکوحرام و  ...سر میزند .بر اساس رئالیسم سیاسی2میتوان به این نظ م ن وین جه انی
که استعمارگران به خورد جهان دادهاند حمله کرد ،نظم ی ک ه برآین د آن در منطق ه ب ه
صور

گروه القاعده به عنوان پاسخی به پدیده نهیلیسم درآمده است (فرهادپور:1393 ،

.)1

1. Fundamentalism
2. Political Realism

نتیجهگیری
همانگونه که بیان شد ،شیوههای استعمار در جهان کن ونی بس یار دگرگ ون ش ده اس ت و
دیگر ساختار آشکار گذشته را ندارد .در گذشته استعمار بیشتر جنبه نظامی داشت و کش ور
مستعمره زیر یوغ استعمارگران ترار میگرفت .با گذشت زم ان و تغیی ر جه ان ،ش یوههای
استعمار نید ب ا دگرگونیه ای ررف ی هم راه گش ت و کش ور انگلس تان ب ه عن وان که ن
استعمارگر تاریخ ،از این تاعده مستتنی نبود و شیوههای اس تعماری خ ود را تغیی ر داد ک ه
مهمترین تغیی ری ک ه در س اختار اس تعماری کش ور انگلس تان رخ داد ،تغیی ر از اج رای
197

شیوههای آشکار استعمار به شیوههای پنهان بوده است.
شاخصهای برجسته استعمار نوین در این پ ژوهش در س ه بح ص اص لی بی ان ش د.
نخست کشورهای استعمارگر و گروههای ائتالف با رهبری کشور ایاال

متحده آمریک ا و

با مدریت کشور انگلستان ،با استفاده از ایجاد کشورهای جدی رهای و خردش ده در جوام ع
هدف ،به ایجاد بحرانهای گوناگون و در رأس آن بحران معنا و گس ترش پدی ده نهیلیس م
دامن میزنند .پس از گسترش پدیده نهیلیسم در جوامع هدف ،این کشورها ب ا حمای ت از

استعمار پنهان و
گسترش پدیده

تروریسم و گروههای مخالف تومی ،م ذهبی و  ...و همچن ین کادره ای ب ومی وابس ته ،از

نه ل سم در

پدیده نهیلیسم گسترشیافته در جوامع ه دف ب ه س ود من افع اس تعماری خ ود بیش ترین

کشورهای هدف:
مطالعه موردی

استفاده را میبرند .سرانجام استعمارگران با شیوه بسیار نوین و البته پنه ان ،از راه گس ترش

انگلستان

آرمانهای مدرنیته و جهانیشدن که یکی از نمونههای آن تمرکد ب ر س ازمانها و نهاده ای
بینالمللی و ارجاعهای همیشگی به ای ن س ازمانها و نهاده ا اس ت ،دوب ار ب ه گس ترش
نهیلیسم در جوامع هدف دامن میزنند.
س ه ش اخص بیانش ده در ای ن پ ژوهش ،رخ های را ب رای جوام ع اس تعمارگر و
استعمارشونده فراهم میآورد که در آن ،استعمارگران به منافع استعماری خ ود میرس ند و
استعمارشوندگان به بحران و نهیلیسم .این رخه را میتوان رخه نهلیستی استعمار ن وین
نامید .رخهای که در آن ،کشورهای اس تعمارگر (مطالع ه م وردی ای ن پ ژوهش ،کش ور
انگلستان) از راه شاخصهای پنهان استعمار ،یا به گسترش پدیده نهیلیسم در جوامع هدف
دامن زندهاند ،و یا اساساً در راه ایجاد بحران معنا و نهیلیسم گام برداشتهاند.
نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل ش د ای ن اس ت ک ه کش ور انگلس تان در مس یر
استعمار پنهان خود شاخصهای دیگیری را نید در نظر دارد .در این پژوهش تالش شد ت ا

با بررسی علمی و یاری گرفتن از مستندا

تاریخی ،مهمترین ای ن ش اخصها بازشناس ی

گردد .همچنین باید بیان داشت که رخه نهیلیستی استعمار در جهان کنونی ،از راه این سه
شاخص یادش ده در پ ژوهش ،بیش ترین و تأثیرگ ذارترین برآین دها را
استعمارگر و ه برای کشور استعمارشونده داشته

ه ب رای کش ور

است1.
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