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های کتاب محور مؤسسه انتشارات فرانکلین بررسی فعالیت
 در چارچوب جنگ سرد در ایران
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 چکیده 
  غرب  و   شرق  بلوک  بین  فرهنگی   هایرقابت   سرد  جنگ  متمایز  و   برجسته  وجوه   از  یکی

  اتخاذ   جایبه   مختلف،  کشورهای   بر  سیطره   منظوربه   متحده االتیا  و  شوروی .  بود
  واسطهبه   و   اندیشه  و   فرهنگ   طریق  از  نظامی،  نیروی  از  گیریبهره   و   مستقیم  سیاست

 متحدهاالت یا  کارزار،  این  در.  برآمدند  مدنی  جوامع  بر  به دنبال احاطه  فرهنگی  ابزارهای 
 دموکراسی  اندیشه  القای  با   و  کتاب  نشر  و  چاپ  مٌد،  فیلم،  موسیقی،  همچون  ابزارهایی  با
.  شود  هژمونیک  و   کند   غلبه  توسعهدرحال  کشورهای  مدنی  جامعه  بر  توانست   لیبرالیسم  و

  در  را   متعددی   شعب   که   نیویورک   فرانکلین   انتشارات  کتاب،   نشر  و  چاپ  حوزه   در
  و  چاپ صنعت در  تحول ایجاد  بر عالوه  توانست نمود،  ایجاد توسعهدرحال کشورهای

  خود   آن  از  را  فرهنگی  عرصه  و  بگذارد  تأثیر  نیز  کشورها  این  مدنی  جامعه  بر  کتاب،  نشر
  که   دهدمی  نشان  تاریخی  اسناد  بر   اتکا  با  و  تحلیلی  -توصیفی   روشی  با  حاضر   مقاله.  کند

.  یافت  بسط  کتاب  نشر  و   چاپ  صنعت   بره ی تک  با   چگونه   ایران   در  متحده االت یا  هژمونی
  جهان  و  ایران  در  فرانکلین   انتشارات   مؤسسه  محور  کتاب   برنامه   پژوهش   این   عالوه،به 
 . بیندمی المللبین   عرصه در فرهنگی کالن رقابت یک راستای در را

  انتشارات   مؤسسه  مدنی،  جامعه  هژمونی،  فرهنگی،  سرد  جنگ  :کلیدی  واژگان
 .آمریکا ایران، فرانکلین،
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 مقدمه
دوران جنگ سرد، عالوه بر کشمکش سیاسی میان دو بلوک غرب و شرق، تقابلی میان دو  

و  جهان لیبرالیسم  جهان  میان  تصادم  بود.  نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  فلسفی،  نظام  دو  بینی، 
دو   میان  برخورد  تبلیغ  سوسیالیسم،  را  دموکراسی  و  آزاد  جهان  یکی  که  بود  فکری  نظام 

دیگرمی و  نابرابری  یکرد  رفع  و  برابری  و  عدالت  داشت.  سودای  دنیا  در  را  طبقاتی  های 
ی خود را  هایی که اگرچه منجی دنیا از خطر فاشیسم و نازیسم بودند، اما اینک وظیفهجهان

ی جنگ سرد،  بنابراین در دوره؛  نستندداکسب تسلط فراگیر بر کشورهای مختلف جهان می
بینی بودند که ادعای سیادت بر جهان را  ی نوعی از جهانآمریکا و شوروی هر یک نماینده

ایاالت راستا،  همین  در  خالل    متحدهداشت.  در  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  که  آمریکا 
بود،    توسعهدرحالهای دوره جنگ سرد، نیازمند ترویج قدرت خود در کشورهای درگیری

ای  با استفاده از امکانات فرهنگی درصدد تسخیر جهان، خصوصاً کشورهای در حال توسعه
 های کمونیستی بودند، برآمد. که در معرض ورود اندیشه

گیری از صنعت چاپ و نشر کتاب به منظور هژمونیک  یکی از مظاهر نبرد فرهنگی، بهره
کشورهای   قدرت  کشورهای    افته یتوسعهکردن  رویکرد،    توسعهدرحالدر  این  پیرو  بود. 

المنفعه در زمینه چاپ و نشر کتاب به  های خصوصی و عامهای متعدد دولتی، شرکتآژانس 
های کندی و جانسون نیز در این زمینه مؤثر بود و در روند اشاعه هژمونی  وجود آمد. سیاست

ت نیروی انسانی آمریکایی نقش مهمی داشت. تالش برای توسعه صنعت چاپ و نشر، تربی 
از این منظر در دستور کار مراکز    توسعهدرحالمتخصص و افزایش سطح سواد در کشورهای  

  «داریجهان آمریکایی و سرمایه»دولتی و غیردولتی آمریکایی قرار گرفت که خود مروج  
ابزاری مهم برای هژمونیک کردن قدرت آمریکا  بودند و در کارزار جنگ سرد فرهنگی 

 ند.شدمحسوب می 
توانست با اتکا بر می  متحدهاالتیامؤسسه انتشارات فرانکلین یکی از ابزارهایی بود که  

، دست یابد و در دوران جنگ سرد، عرصه  توسعهدرحالآن، بر فضای فرهنگی کشورهای  
فرهنگی منازعه را از آن خود کند. این مقاله با تأکید بر برنامه کتاب محور فرانکلین در ایران،  

خاص    طور بهو  ـ  داری  های جهان سرمایهال نشان دادن چگونگی هژمونیک شدن ارزشبه دنب 
 است.  توسعه درحالعنوان یک کشور  در جامعه مدنی ایران به ـآمریکا متحدهاالتیا
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 چارچوب تحلیلی 
چارچوب تحلیلی این مقاله متکی بر دو مفهوم »جامعه مدنی« و »هژمونی« آنتونیو گرامشی  

  ی جابهعنوان یک اندیشمند مارکسیست،  فیلسوف ایتالیایی است. گرامشی بهشناس و  جامعه
 . ( 21  : 1378جانسون،  جامعه سیاسی« توجه کرد )  ـ  روبنا« به »جامعه مدنی  ـ  توجه به »زیربنا

  احزاب   کلیسا،  شامل  نهادها  و  هاسازمان  از  ایگسترده  مجموعه  وی جامعه مدنی در  ازنظر
  داوطلبانه   هایانجمن   و  جمعی  هایها، رسانهکلوپ   تجاری،  هایها، اتحادیهروزنامه   سیاسی،
حکومت،    شده  متجلی نظیر  عمومی  مؤسسات  از  که  سیاسی  جامعه  مقابل  در  که  است 
پلیس و ارتش تشکیل میدادگاه با مفهوم »دولت« است، قرار میها،  گیرد  شود و مترادف 

مفهوم دیگری با عنوان »هژمونی« و »سلطه«  (. از رهگذر این دوگانه،  60:  1381،  زادهنجف)
 .هستند مغایر یکدیگر با اساساً سلطه و هژمونی گرامشی گفتمان شود. درمطرح می

  اتحاد   به  و  اخذ شده است  رهبری  معنای  به  Hegemonia  یونانی  ریشه  از   هژمونی  واژه
طبق  .  شده استی اطالق م  ایران  پادشاهان  علیه  یونان  یشهرهادولت   دیگر  مردمان  با  هاآتنی 

  سیاسی  قدرت   اعمال  بدون  را  دیگران  و  خود   داوطلبانه  مشترک  های تالش  ها آتنی  این معنا، 
  ای مجموعه میان »روابط«  وجود ترتیب، بدین . کردندمی هدایت و سازماندهی آنها بر دائمی

  مفهوم   در  جمعی« دسته  سازماندهی  و  »نظم  از  میزانی  وجود  و  »اجبار«   فقدان  ها،دولت  از
  و  فکری  رهبری  به  هژمونی  گرامشی،  نظر  به  (.790:  1386است )جمشیدی،    نهفته   هژمونی
  نهادهای   وسیله  به  عقایدی که.  گرددمی  اعمال  عقایدی خاص   طریق  از  که   دارد  اشاره   اخالقی

  معنای   به   که  سلطه   از   هژمونی  لذا  شوند؛می   ترویج  مذهبی   و  آموزشی   مؤسسات  مانند  مدنی
  عمومی   و  رسمی  ابعاد  شامل  است و  دولت  مکانیزم  توسط  سرکوبگر  نیروی  مستقیم  اعمال
 (. 154:  1390گردد )پوراحمدی میبدی و سعیدی، متمایز می  شود،می دولتی قدرت

دیدگاه زمینه   فرهنگی.  اجماع  و  رضایت  تولید  یعنی  هژمونی  گرامشی،  در    هژمونی 
ها  مسلط بر طبقات پایین از طریق کسب رضایت آن  طبقه  ایدئولوژیک و فرهنگی حفظ سلطه

های اخالقی، سیاسی، فرهنگی مسلط به منظور دستیابی به  ها به پذیرش ارزشو ترغیب آن
را به وجود    خودانگیخته  و  خودساخته   رضایت   نوعی  هژمونیاجماع و وفاق عمومی است.  

  در   سلیم   عقل  و به شکل   شودمی  تنیده  ها انسان  روزمره  زندگی  ابعاد   تمام  که در  آوردمی
گیرد و سلطه در جامعه سیاسی  بنابراین، هژمونی در ارتباط با جامعه مدنی شکل می؛  آیدمی

  کلیسا،  مدرسه،  خانواده،  تلویزیونی،  هایایستگاه  از  (. گرامشی111:  1388نمود دارد )جول،  
  قدرت   به   سرکوب   یجابه  را   افراد   که   کندمی  یاد  هژمونی   های دستگاه  به   غیره  و  ها روزنامه

  و   رسوم  سلیقه،  زدن،  حرف  رفتن،  راه  عادات،   عرف،  از  ایمجموعه  .دهندمی  پیوند  حاکم 
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 سیطره  در  که  نشوند  متوجه  افراد  و  باشند  داشته  هژمونیک  قالبی  توانندمی  همگی  غیره،
 (. 35 :1398)راجر،  دارند قرار هژمونی

های جهان  در این مقاله با اتکا بر دو مفهوم یادشده درصدد توضیح این هستیم که ارزش
خاص    طوربهخاص آمریکا چگونه در کشورهای جهان سوم و در اینجا    طوربهداری و  سرمایه

ن را با  هایی بود که جامعه مدنی ایراایران هژمونیک شد. عرصه چاپ و نشر یکی از زمینه 
 کرد.گیر میساخت و در میان عموم مردم جامعه همههای جهان آمریکایی عجین میارزش 

 پیشینه پژوهش 
هایی نوشته شده است که  نامهتاکنون در مورد مؤسسه فرانکلین تهران کتب، مقاالت و پایان

ق در  بیشتر ذکر تاریخچه این مؤسسه بوده و در راستای معرفی کارنامه یک انتشارات موف
رئیس مؤسسه فرانکلین نیویورک در آثار    (1989،  1983)  1دوره پهلوی است. داتوس اسمیت

خود به خدماتی که این مؤسسه در سراسر جهان در عرصه چاپ و نشر ارائه داده است توجه  
  یانامهانیپادر  (1358) دگارادی در آثار وی جای ندارد. ژیال یاکند و طبیعتاً وجهی انتق می

که دو سال پس از انحالل فرانکلین به نگارش درآورده است، اطالعات مفیدی در خصوص  
بیشتر به سیستم اداری  دهد. او  های مختلف فرانکلین و ساختار درونی آن به دست میبخش

است.   داده  ارائه  را  کمتری  تحلیلی  جنبه  و  است  کرده  توجه  مؤسسه  این  بوروکراتیک  و 
اش اطالعات مفیدی را در خصوص مؤسسه فرانکلین ارائه  ر مقالهنیز د(  1357)  2فیلستروپ 

دهد و بیشتر از منظر بررسی کارنامه مؤسسه فرانکلین به بحث نظر دارد و اطالعات مهمی  می
ارائه می مقدم  اسماعیل   دهد.را  مقاله2016)  حدادیان  در  در    وجه  به   ای(  فرانکلین  فعالیت 

ای نبرده است  مقاله از اسناد و منابع فارسی بهرهین  ااست، اما    کردهجنگ سرد توجه    فضای
و صرفاً متکی بر اسناد خارجی است. نکته دیگری که در اثر حدادیان مقدم نمود بیشتری 

این نوشتار با   آنکه حالدارد، توجه به آثار ادبی و کودک چاپ شده توسط فرانکلین است،  
از چارچوبی نظری که در حوزه مطالعات  منابع و اسناد داخلی و خارجی و استفاده    برهیتک

المللی است  گیرد، به دنبال بررسی جایگاه مؤسسه فرانکلین در سطحی بین فرهنگی قرار می
ای که به عملکرد مؤسسه  جدیدترین مقاله  و از منظری کاماًل تاریخی به این مسئله توجه دارد.

انتشارات فرانکلین در حوزه    انتشارات فرانکلین توجه کرده است، با عنوان تحلیل عملکرد
منش و سید  آبادی، حمید بصیرتکتاب کودکان و نوجوانان است که توسط حسن شمس 

 
1. Datus Smith 
2. Filestrop 
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( بیدگلی  سادات  مجله  1400محمود  در  مقاله  کامل  متن  تاکنون  اما  است،  شده  تألیف   )
ای  هاند از آن استفادمطالعات تاریخ فرهنگی منتشر نشده است و نویسندگان این مقاله نتوانسته

 ببرند. 

 چگونگی تأسیس مؤسسه فرانکلین 
توسعه اهداف  برای  و خصوصی  غیرانتفاعی  نهادی  ایجاد  در  ابتکار  آمریکا  فرهنگی  طلبانه 

  انجمن المللبین  روابط کمیته کتابداران از زمینه چاپ و نشر کتاب، در نشستی میان گروهی
در سال    آمریکا  کتاب  ناشران  شورای   خارجی   تجارت  کمیته   ناشران  و   آمریکا  هایکتابخانه

به    بعداً  )که  (IIA)  المللیبین   اطالعات   و با حمایت مستقیم اداره  کنگره  کتابخانه  م در1951
 در.  ( Robbins :2007 641) تبدیل شد.( محقق شد  USIA1  متحدهاالتیا  اطالعات  آژانس 

جلسه1952  مه  29 در  حو،  متخصصان  و  کتابداران  ناشران،  حضور  با  نشر، ای  و  چاپ  زه 
معتقد    صحبت کردند. آنها  « توسعه درحال  کشورهای  در  کتاب  به  نیاز»  حاضرین در خصوص

 آمریکایی  نویسندگان  آثار  شوند،  ترجمه  بالقوه  خوانندگان  زبان  به  هااگر کتاب  که  بودند
حاضران در این جلسه،    (. .Smith:1989 (53  رسدمی  خود   نظر   مورد  به دست مخاطبان  بیشتر

  توسعه   المنفعه و غیرسیاسی بود و خصوصی، عام  ای را ثبت کردند که ایجاد مؤسسه  گواهی 
، تمرکزش  داد، اما در واقعترجمه را مورد تأکید قرار می   و توجه به امر  بومی   و نشر  صنعت

های آمریکایی و ترویج ادبیات آمریکایی در سراسر جهان بود. این مؤسسه  بر ترجمه کتاب
شدجدید   نامیده  فرانکلین«  کتاب  انتشارات   داتوس .  »مؤسسه  رئیس  که    دانشگاه   اسمیت 

بود، مرخصی  پرینستون  دانشگاه  این  تأسیس  به   و  گرفت  از  تازه  مؤسسه  این  رئیس  عنوان 
شد برنامه  2.انتخاب  مدیره  هیأت  آمریکایی  اعضای  آغاز همگی  در  فرانکلین،  کتاب  های 

نگلیس، ایران، برزیل، پاکستان، سنگاپور، سودان، غنا، فرانسه،  بودند، اما به تدریج افرادی از ا
 (. 558: 1396آذرنگ، مصر، نیجریه و هند به آن راه یافتند )

این مؤسسه جدیدالتأسیس در آغاز دو رویکرد وجود داشت.   در خصوص خط مشی 
بلیغاتی در  ت   کاماًل  دولتی و با اهداف  بودجه  با  عظیم  ترجمهی  برخی این برنامه را یک برنامه

نظر گرفته بودند و این طرح را به کنگره ارائه کرده بودند، اما مخالفان این طرح، اجرای آن  
فرهنگی دانسته که موجب مخدوش شدن   امپریالیسم را مصداق توسعه درحال در کشورهای 

 
1. United States Information Agency 

اعضای  .  2 نیویورک    رهیمدئت یهتعداد  دانشگاهی   28فرانکلین  ناشران،  است که شامل  شده  ذکر  و  نفر  ها 
 ( 2: 1358 ،شد. )یادگارهای دولتی می اعضایی از سازمان
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  تأیید اعتبارنامه مؤسسه فرانکلین در ابتدا در مجلس   از همین رو؛  شدمی  متحدهاالتیا  یچهره
 . ((Smith. 1983: 265 شد روبرو مشکالتی با نمایندگان 

ها،  را از بنگاه  های مالیها و مساعدههای خود، اعانهمؤسسه فرانکلین برای پیشبرد برنامه
هایی که در  و از کشورها و دولت  متحدهاالتیاهای واقع در  ها، اشخاص و سازمانشرکت

 Books For Developing Countries)  کردمناطق کاری فرانکلین واقع بودند، دریافت می

37 Undated: .) 

را    دالر   میلیون   نیم  مبلغ  فرانکلین به   آغازین   های هزینه  المللیبین   اطالعات   ادارهدر آغاز  
هم همین مبلغ را برای تأسیس این   (USIA) متحدهاالتیا  اطالعات  آژانسسپس  د.  تأمین کر

  کتابداران   انجمن   و  آمریکا  اتحادیه ناشران  المللیبین   هایکمیته  کمی بعد  .پرداخت  مؤسسه
نیز    متحدهاالتیا  خارجه   امور  وزارت  .عنوان حامی این مؤسسه وارد میدان شدندبه  آمریکا

برنامه  این  به    تحت  فرانکلین   رهیمدئتیهاز آنجا که    اما  اختصاص داد،  بودجه کوچکی را 
های خصوصی، بنیاد  ریه و شرکتشده بود، بنیادهای خی   تعیین   خصوصی هایکنترل شرکت

میالدی    50های خصوصی آمریکایی تا اواخر دهه  و دیگر شرکت  PL 480 »1فورد و بودجه »
بودند مؤسسه  این  اصلی   .Encyclopædia Iranica, online edition, Smith)حامیان 

2012 .) 
توسط دولت مؤسسه  این  مالی  پشتیبانی  از  دیگری    افراد   و  ها شرکت  بنیادها،  ها،بخش 

که  خصوصی برنامه  در  کشورهایی  فرانکلین آنها  میمی  اجرا  های  تأمین   گردید شد، 
Laugesen. 2010: 170)).    م، بنیاد فورد به این مؤسسه  1959طبق اطالعات موجود، تا سال

قابلکمک مالی  میهای  کشورهای  کرده  توجهی  از  کمک  آن،  از  پس  اما  است، 
  بنیاد»ای از نیویورک تایمز، این مؤسسه از  افزایش بیشتری پیدا کرد. طبق مقاله  توسعه درحال

  نه یهزکمک بودند، نیز    C.I.Aکه هر دو تحت حمایت مالی    دیگر  کوچک  بنیاد  یک  و  2«آسیا
New York Times ,)  است که البته فرانکلین منکر اطالع از این روابط شد  کرده  دریافت

1 1977,December  26 .) 

 
  دی   توسط دوایت  1954  جوالی  10  که در  480  عمومی   حقوق  یا  کشاورزی  تجارت  کمک  و   توسعه   . قانون1

  جمهور سیرئ  جمهور وقت آمریکا به منظور ایجاد دفتر غذا برای صلح ایجاد شد. این قانون بهرئیس  آیزنهاور
 .کند اعطا »دوست« کشورهای به غذایی و کشاورزی را مازاد هایمحموله تا دادمی  اجازه

بنیاد2 توسعهبین  غیرانتفاعی   سازمان  یک  آسیا  .  و المللی   و   پویا  آسیای  در  زندگی   بهبود  به  متعهد  محور 
  1954شد، اما در سال    تأسیس  زیرنظر سیا  آزاد  آسیای  با نام کمیته   1951  سال   این بنیاد در.  است  توسعه درحال

 از آن مستقل شد و به بنیاد آسیا تغییر نام داد. 
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 هدف مؤسسه فرانکلین 
مؤسسه تاریخی،  لحاظ  جنگ سیاست  محصول  فرانکلین،  انتشارات  به    . بود  سرد  های 

ارزشسیاست تبلیغ  قصد  که  سرمایههایی  جهان  و  آمریکایی  رشد  های  و  توسعه  داری، 
کمونیستی را    ـ  و تقابل با رژیم شوروی و ایدئولوژی مارکسیستی  توسعهدرحالکشورهای  

مؤسسهداشت.   ایجاد  صحه  حال  سرد  اساسی جنگ  اهداف  این  بر  فرانکلین  نام  تحت  ای 
  به  تمایلم  هم   و  مندنیاز  هم  توسعه درحال  کشورهای   که   عقیده  این   با  سازمان  این   گذاشت.می

و  وجود  به   ،بودند  آمریکایی   هایکتاب که    جهانی  صلح   حتی  و  آمریکا  بر جذابیت  آمد 
کرد.  قرار  پذیرش  مورد  جهان  در  آمریکایی  هایکتاب  نشر  با  توانستمی تأکید   گیرد، 

  مورد   در  م1952  سال  در  مزی تاورکیوین  کتاب  بررسی  و  نقد  نویسندگان  از  یکی  که  طورهمان
  روی   از  را  کتاب  توانیدمی  که  کندنمی  وانمود  کس چی ه»  گفت:  فرانکلین   انتشارات  اهمیت

ترویج   برای  را  خود  هایایده  اگر  که  دارد  وجود  پرشور  امید  یک  اما  کنید،  شلیک  توپ
  (. (Dempsey. 1952: 8  کنید«   شلیک  را  تیرها  نیست  الزم  دیگر  به کار بگیرید،  دموکراسی

 برنامه کتاب فرانکلین دقیقاً همین مأموریت را داشت. 
توان  در چند سطح را می  نظرنقطههای مؤسسه فرانکلین چند  در خصوص اهداف و برنامه 

کنند.  مطرح کرد. نخستین سطح را افراد و مؤسسات آمریکایی مربوط به این پروژه بیان می 
شود که  معرفی می  توسعه درحالعنوان حامی کشورهای  آمریکا به  متحدهدر این نگاه، ایاالت

کند. اتخاذ میهای ترویج صنعت چاپ و نشر را  در راستای رشد و توسعه این کشورها برنامه
نام    طور به با  فرانکلین  مؤسسه  شده  چاپ  کتابچه  در  در  »مثال  کتاب  نشر  و  چاپ  صنعت 

کتاب    تولید و یا تقویت محلی صنایع چاپی  -1اهداف این سازمان:    « توسعهدرحالکشورهای  
کشورهای   سامانه  -2؛  توسعه درحالدر  و  بهبود  کتاب؛  توزیعی  افزایش    -3های  و  ارتقا 

 (. .36Undated Books For Developing Countries :) ها ذکر شده استکتابخانه
دیدگاه از  سطح  در دومین  آن  ترویج  و  آمریکایی  آثار  ترجمه  را  فرانکلین  وظیفه  ها، 

فرانکلین  سابق  عنوان نمونه عبدالحسین آذرنگ کارمند  داند. بهمی  توسعهدرحالکشورهای  
این    ،تهران تأسیس  از  را  هدف  کتاب، کمکمؤسسه  نشر  و  به  ترجمه  فنی  و  فکری  های 

های بومی خود؛  برای ایجاد نشر خاص خود، انتشار کتاب به زبان  توسعهدرحالکشورهای  
قطع شدن وابستگی آنها به منابع منتشر شده در اروپا و آمریکای شمالی؛ ایجاد تسهیالت در  

:  1396آذرنگ،  داند )های بومی آن کشورها مییکایی به زبان راه ترجمه و انتشار منابع آمر
های انحالل فرانکلین تحقیقاتی را پیرامون این مؤسسه انجام  (. فیلستروپ هم که در سال 558
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های  آوردن موجبات ترجمه و انتشار کتابفراهم»  داده بود، هدف از تأسیس این مؤسسه را
 .(8 :1357 ،فیلستروپ« ذکر کرده است )وسعهتدرحالهای کشورهای مریکایی بـه زبانآ

برنامه   این  مهم  وجوه  به  اما  دارد،  وجود  واقعیاتی  شده  مطرح  اهداف  از  سطح  دو  در 
در این دو سطح جای چند نکته خالی است. نخست اینکه اتخاذ چنین    ای نشده است.اشاره
آمریکا   ی پر هزینه و سنگینی برای آمریکا چه نفعی به همراه داشت و دوم اینکه چرابرنامه

این سیاست را اتخاذ کرد؟ خصوصاً اینکه سیاست ترجمه کتب آمریکایی از مقطعی متوقف  
های از  قالل از نیویورک را پیمودند. مسلماً در تحلیل شد و به ظاهر شعبات فرانکلین راه است

اما واقعیت این است که بدون توجه به این مسائل  توجه نمی  نکاتینوع باال به چنین   شود، 
ایاالت کتاب  سیاست  پیرامون  تحقیق  و    متحدهاساساً  کتاب    طوربهآمریکا  مؤسسه  خاص 

توان پاسخی  خی دوران جنگ سرد، نمیاست. بدون توجه به شرایط تاری   جهی نتیب فرانکلین  
 برای اهداف فرانکلین به دست داد.

  پخش   و  کند. او »انتشارحدادیان مقدم سطح سومی را برای اهداف این مؤسسه مطرح می 
  آزادی،   تبلیغ   و  عالقه   تحریک  برای  ، متحدهاالتیا  از   های خارج سرزمین   مردم  به  چاپی  کتب 
  عالقه   تحریک  و  متحدهاالتیا  مردم  به  مربوط  اطالعات  و  دانش  انتقال  بشری،  رفاه  و  عزت

را از  «  متحدهاالتیا  مردم  یادگیری  و  علم   تکنولوژی،  اقتصاد،  فرهنگ،   حکومت،   تاریخ،   به
مؤسسه   این  مسئله،    (.(Haddadian-Moghaddam. 2016: 4  داندمیاهداف  اصل  به  وی 

 یعنی دوران جنگ سرد و اقتضائات آن توجه کرده است. 
اسمیت در   داتوس  فرانکلین،  کار  مؤسسه  که   داد  پیشنهاد   آغاز    هدف  سه   باید  این 

آن: استراتژیک  اهداف  باشد.  داشته  تاکتیکی  هدف  سه  و    موقعیت  تقویت  استراتژیک 
آمریکایی؛    هایکتاب  توزیع  خارجی  جهانی؛ افزایش   صلح  حفظ   و  آزاد  ، جهانمتحدهاالتیا

 کمک  این برنامه،  تاکتیکی  اهداف  بشر بود و  رفاه  نتیجه  در  و  خاورمیانه  مردمان  به  کمک  و
  فرهنگی   تبادل  ،خاورمیانه   کشورهای  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ساختار  تقویت  به

  بود  باز«،  »جامعه  آن  ایده  و  دموکراسی   آمریکا،   مورد  در   نظرات  و   اطالعات  تهیه  ، المللیبین 
داشتن  مردم  که   یاگونهبه بدون  بتوانند  نظام  زمینه  خاورمیانه  )منظور  توتالیتاریستی  ای 

 . ((Robbins. 2007: 642 شوروی( آن را قضاوت کنند
  انتشار  بود، ذکرشده این مؤسسه اصلی هدف تأسیس فرانکلین از  مطابق آنچه در گواهی

  عزت  آزادی،   ارتقا  و  عالقه  تحریک  به منظور  ،متحدهاالتیا   از  خارج   جهانِ  مردم  برای  کتاب 
  ای که آنها را به بود. برنامه  متحدهاالتیا  مردم  به  مربوط  اطالعات  و  دانش   و  بشریت  رفاه  و

د  مند کن عالقه  متحدهاالتیا  مردم  یادگیری   و  علم   فناوری،   اقتصاد،   فرهنگ،   دولت،  تاریخ،
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(https://findingaids.princeton.edu). اهداف   تحقق  راستای  در  متحدهاالتیا  دولت  
این    غیردولتی   و   خصوصی   ماهیت  کرد.  حمایت  فرانکلین  گسترش  از (  تبلیغات)  خود   فرهنگی 
  مواجهه   در»  توانست نمی  دولت  که   رساند  به انجام  را  کارهایی   ساخت تامی  قادر  را  آن  مؤسسه

 . (Robbins. 2007: 643)  دده   انجام  « کشور  از  خارج  هایکتابفروشی  در  کمونیسم  چالش   با
کارکنان    کشورهای   در  کتاب  چاپ   صنعت  توسعه  برای  فرانکلین   زبده  بنابراین 

آموزش   اقدام  توسعه درحال و  کشورها،  کردند  این  در    آموزش  برای  تالش   ازجملههایی 
  های برنامه  تهییج  کتاب،   توزیع  و  تبلیغ  هایروش  و  کتاب  تجارت  های روش  دادن  یاد  ناشران،

  مبارزه   از  حمایت  حتی  و  ها دانشگاه  و  مدارس  در  ژهیوبه  کتابخانه   محلی، ترویج  آموزشی
 :Laugesen. 2010)  کتاب در دستور کار قرار گرفت  صنعت  توسعه  برای  سوادیبی  علیه 

170 .) 

 توسعهدرحالگسترش شعبات مؤسسه فرانکلین در کشورهای 
برنامه آن،  سازوکار  شدن  مشخص  و  نیویورک  فرانکلین  مؤسسه  استقرار  از  بعدی پس  ی 

بایست شعباتی از این  بود. بدین منظور می  توسعهدرحالگسترش میزان فعالیت در کشورهای  
ی  ریزی شدهشد تا بتواند به نحو مطلوبی اهداف برنامهمؤسسه در این کشورها تأسیس می

عنوان اولین  این مؤسسه را پیش ببرد. بدین منظور منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی زبان به 
سرد در این منطقه    جنگ  های رقابت  د فرانکلین انتخاب شدند. دلیل این توجه، افزایش مقص

های فرهنگی  کردن برنامهبود که موجب دخالت سیاسی آمریکا در خاورمیانه و سپس پیاده
در نخستین   .(New York Times Book Review, column 1, 6 july 1952, 8) خود بود 

تا شرایطی را برای آغاز    کردند  سفر  خاورمیانه  به   سه فرانکلین تن از اعضای مؤس اقدام، چند
دن فعالیت  کنند.  مهیا  خود    رئیس  به  ،IIA  رسانی اطالع  مرکز  خدمات  مدیر  1، لسی  های 

  خاورمیانه و جهان عرب توصیه کرد،  تبلیغات مؤثرتر در  مورد  در  اسمیت،  مؤسسه، داتوس
آگاهی   عرب   جهان   به  هاآمریکایی  عالقه  و  مداوم  دوستی   بر   در   اعراب  حقوق   از   و 

تأکید    Archive document 78, 13 December 2002, National)  کنندمجادالتشان 

Security .) 
  حسن.  کرد  کار  به  شروع  و  قاهره تأسیس شد  فرانکلین در  دفتر  اولین   م1953  سال  در

و کار    رئیس  عنوان به 2آروسی  انتخاب شد  کراین شعبه  آغاز  را  آمریکایی  آثار  د ترجمه 

 
1. Dan Lacy 
2. Hassan Aroussy 
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https://findingaids.princeton.edu).)    بغداد شعبه بعدی فرانکلین در منطقه خاورمیانه بود
کرد تأسیس  را  فرانکلین  از  دفتری  زودی  (.(Robbins. 2007: 644  که  دیگر    دفاتر  به 

  ،(کابل)  افغانستان  ،(الهور)  پاکستان  ،(تبریز  و  تهران)  ایران  در خاورمیانه در  ای فرانکلین منطقه
دفاتر  (بیروت)  لبنان و سپس  در    تأسیس شد    بنگالدش   ازجملهنقاط جهان    اقصیدیگری 

(  کادونا  و  انوگو   الگوس،)  نیجریه  ،(کواالالمپور)  مالزی  ( جاکارتا)  اندونزی  و  ،(داکا)
Smith:1989 . )  ایجاد شدند  (سائوپائولو  و  ریودوژانیرو)  برزیل  و(  آیرسبوینس )  آرژانتین 

53 .) 
  بنگالی، اردو، فارسی، عربی،  هایزبان به شدند منتشر فرانکلین  حمایت با که  هاییکتاب 

 -Hadadian)  بودند  ایگبو  و  هسا  یوروبا،  انگلیسی،   پرتغالی،  اسپانیایی،  اندونزیایی،  و  ماالیی

moghadam. 2016: 5 .) 

 تأکید بر استفاده از نخبگان محلی و نیروهای بومی 
تری  هایش به شکل مطلوب های خود را توسط شعبه مؤسسه فرانکلین برای اینکه بتواند برنامه

اران فرانکلین نیویورک  ذگسیاست  ای کرد.بومی« کشورها توجه ویژهپیش ببرد، به »عنصر  
  از   البته   شود،  انتخاب   محلی   کشور   در   مردم  توسط  باید  ترجمه  عناوین   که   داشتند  تأکید

  اینکه   برای  دفتر نیویورکبود.    شده  داده  نمایش   آنها  توسط که پیشنهادی  عناوین  از  فهرستی
  خاص   زمینه  یک  در  را  کتاب  صد  تا  پنجاه  معموالً  کار بگیرد،به    کافی  اندازه  به  را  محلی  مردم

  ارسال  نیویورک  فرانکلین  به  را  عناوین منتخب  فرانکلین  محلی  دفتر کرد. سپس ارسال می 
 (. Smith. 1983: 259) دادمی سفارش  هازمینه  این در به متخصصانی و کردمی

محلی همچون روشنفکران،    متنفذاننخبگان و    تأکید بعدی فرانکلین استفاده از اعضای
»فرانکلین    .بود  هاکتاب  ویرایش   یا   ترجمه  برای  ها ژنرال  حتی  قاضیان،  کابینه،  وزیران  معلمان،

گیر خیابان گراب )مانند کسانی  التحصیل و ساکنان سختاستفاده از دانشجویان فارغ یجابه
پروژه  طوربهکه   برای  میسنتی  استخدام  ترجمه  رؤسای  های  کابینه،  وزیران  شدند(، 

نگاران برجسته و شاعران، دانشمندان و مهندسان برجسته را درگیر کرد.  ها، روزنامهدانشگاه
افراد مستقر برای تعیین وظایف ترجمه  فرانکلین حتی سعی می کرد از مخالفان و همچنین 

چاپ    ازجمله نشر کتاب    و  چاپ   واگذاری کلیه اقدامات  همچنین(.  (Ibid: 258استفاده کند«  
های  آرایی، ویراستاری، توزیع، فروشندگی و غیره به افراد محلی که آموزش و نشر، صفحه

 (. Robbins. 2007: 643)الزم در این زمینه از جانب فرانکلین دیده بودند، مورد توجه بود  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Datus+C.+Smith&text=Datus+C.+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
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  دفاتر  -1نویسد: »اداره شعبات فرانکلین میاسمیت در خصوص نقش نیروهای محلی در  
آن   هیچ  و  کردندمی  فعالیت  محلی  شهروندان  توسط  کامل  طوربه  فعال در    جاآمریکایی 

نبود؛ به کار  انتشار آثار  در  تصمیمات  همه   -2  مشغول    محلی  مردم  توسط  مورد چگونگی 
  کرد؛   کمک  هاشرکت   و  محلی  هایسازمان به  اما  نبود،  ناشر  خود فرانکلین   -3  شد؛می  اتخاذ

  به عمل  (ترجمه  کار  و  ترجمه  حقوق  پرداخت  در   مخصوصاً)  مالی   کمک  فرانکلین   اگرچه  -4
ناشران  آورد،می باید  اما   .EncyclopædiaSmith ) کنند«    پرداخت  را  امتیاز  حق  خود 

2012Iranica. online edition, ).    این برنامه فرانکلین بسیار مهم و پیچیده بود، با این اقدام
کرد، با  کم می   توسعه درحالهای ضدآمریکایی در کشورهای  عالوه بر اینکه از حساسیت 

  یطورکلبهدست گذاشتن بر روی مفهوم توسعه، تعداد زیادی از روشنفکران، سیاستمداران و  
فرانکلین با    گری دانی ببهآورد.  حول خود گرد میشوند را بر  آنچه »نخبگان محلی« نامیده می 

توانست به عرصه »جامعه مدنی«  می  ی راحت بهاتخاذ »سیاست بومی« و ارتباط با »نخبگان محلی«  
 وارد شود. 

 مؤسسه فرانکلین تهران 

سال   نوامبر  ت   ،1953در  از  پس  مأیکسال  اولین  قاهره،  ؤسیس  در  فرانکلین  انتشارات  سسه 
هاد با  اسمیت  دیگر  توس  دو عضو  بررسی  ،رهیمدئتیهمراهی  منظور  ت  به  سیس  أامکانات 

از  شعبه فرانکلین ؤمای  انتشارات  با همایون صنعتی  سسه  و  ایران، وارد تهران شدند  زاده  در 
زاده جوانی فعال و پر شور، از یک خانواده شناخته شده کرمانی بود.  مالقات کردند. صنعتی

پرورشگاه  کودکی در  علیخانوادگیاش  پدربزرگش  کنار  در  کرمان  در  خان  شان  اکبر 
صنعتی )معروف به کر( گذشت. در دوره نوجوانی به تهران آمد و در دبیرستان )کالج( البرز  
درس خواند و پس از اخذ دیپلم، به واسطه پدرش وارد بازار شد. تجربه مشاغل مختلف در  

ی و کتابفروشی از وی شخصیتی بازاری و  بازار، از قبیل کار در فرش فروشی، جواهر فروش
عضویت وی در حزب توده و برقراری ارتباط نزدیک    (.3  - 4  :1388افشار،  مقتصد ساخت )

های سیاسی او بود، اما به دلیل انتقاداتی که  با کامبخش به مدت چهار سال، نیز آغاز فعالیت 
ذاشت و به امور اقتصادی  های سیاسی را نیز کنار گبه حزب داشت، از آن جدا شد و فعالیت

های تجاری و بازرگانی به سرعت پیشرفت کرد و پس  زاده در زمینه فعالیتدل بست. صنعتی
ها ارتباط برقرار نماید. آشنایی او با ای تأسیس کند و با خارجی از مدتی توانست تجارتخانه

و به امور فرهنگی  (. گرچه ا4از طریق همین داد و ستدها بود )همان:   زبان روسی و انگلیسی
 مسائل تاریخ و فرهنگ ایران دلبستگی داشت، اما وجوه اقتصادی هر کار برای   ًو خصوصاً
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بنابراین وقتی در ارتباط  ؛  سنجیدوی اولویت تام داشت و همه چیز را با قصد درآمدزادیی می
ح با نمایندگان فرانکلین قرار گرفت، وجه اقتصادی کار با یک شریک خارجی برایش مطر

 بود.
  حال ن یدرعای از فرانکلین بسیار جالب و  کار برای تأسیس شعبه زاده تازهانتخاب صنعتی

کند، زمانی که با فرد آمریکایی در  زاده خود در خاطراتش بیان میبود. صنعتی  ی عی رطبی غ
نمایشگاه نقاشی مشغول صحبت بوده به وی گفته است »من از این کار سررشته ندارم. بلد  

فت علت اینکه شما را انتخاب کردیم همین است که بلد نیستید. گفتم یعنی چه؟ نیستم. گ 
کردیم که این راه  بایست دو سه سال وقت صرف میگفت اگر این کار را بلد بودی، ما می

(. این 93  -94:  1395نژاد،  علی« )ات بیرون کنیم غلط چاپ و نشر را که اینجا هست از کله
گواه این است که اسمیت و دیگر نمایندگان فرانکلین، برای تأسیس شعبه این مؤسسه   مسئله

ای استفاده کنند  شده  شناختهکمتر    حالن ی درعدادند که از افراد جوان، مستعد و  ترجیح می 
گونه موجب  ها نداشته باشند و این که در کارنامه خود سوابقی دال بر همکاری با آمریکایی 

به  حساسیت در جامع بین سیاستمدارن نشوند. چنانچه اسمیت خود بعدها    اصغریعله و در 
افراد زیادی   شفا و    ن یالدشجاع  ازجملهمهاجر )رئیس بعدی فرانکلین تهران( گفته بود که 

داوطلب نمایندگی فرانکلین بودند، اما آنان برای این کار مناسب تشخیص    زادهکاظمحسین 
ئله نمایانگر آن است که در القای »هژمونی« به »جامعه مدنی«  (. این مس205داده نشدند )همان:  

شود. استفاده از »نخبگان محلی« روشی برای ارتباط با  و صداتری عمل می  سریببه شکل  
 فضای عمومی جامعه و در گام بعد ارتباط با دیگر نیروهای نخبه محلی و روشنفکران بود. 

ای از آن در تبریز  سال بعد شعبه  5ان و  ش مؤسسه فرانکلین در تهر1332در اواخر سال  
اما ظاهراً  ؛  (7  :1358یادگار،  کارمند آغاز کرد )  3تأسیس شد. این مؤسسه کار خود را با  

سال  فعالیت  تا  مؤسسه  این  )1338های  نیافت  گسترش  چندان  احمد،  ش  (.  80:  1342آل 
لیت خود را آغاز  عنوان یک مؤسسه چاپ و نشر )نه ناشر( فعافرانکلین در گام نخست، به

های آمریکایی و سپردن آن به ناشران ایرانی اش پیدا کردن مترجم برای کتاب کرد و برنامه
هایی که برای ترجمه  عنوان یک واسطه آغاز به کار کرد. کتاب بود. در حقیقت این مؤسسه به

انکلین در  ها بود و مؤسسه فرشدند هم در ابتدا کاماًل به انتخاب خود آمریکایی انتخاب می 
)امامی،   نداشت  نقشی  آنها  آل 150  :1380انتخاب  جالل  کار  (.  نحوه  خصوص  در  احمد 

انتشار   اعتقاد داشت که »کار این مؤسسه در اصل ترجمه و طبع و  مؤسسه فرانکلین تهران 
ادبیات  کتاب  مقابل  در  ایران  مثل  ممالکی  در  تا  است  بوده  ارزان  قیمت  به  آمریکایی  های 
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ب برای خریدن و خواندن وجود داشته  قیمت روس مطبوعات دیگری هم  )ارزان  آل  اشد« 
 (. 80: 1342احمد، 

ای پیدا کرد و شمسی مؤسسه فرانکلین سیستم بوروکراسی منسجم و گسترده 40در دهه 
های چاپ و نشر نیز ورود  تخصصی در سایر حوزه  طوربهکارمندان بیشتری را جذب نمود و  

مستعد   بدون شک شخصیت  باید گفت،  این مؤسسه  پیدا کرد. در خصوص دالیل توسعه 
داشتهصنعتی  پررنگی  نقش  پیشرفت  این  در  تغییر    زاده  به  باید  نکته،  این  از  فارغ  اما  است، 

ای  شرایط و رویه سیاست فرهنگی آمریکا در دوره جنگ سرد نیز توجه جدی داشت، مسئله
زاده و یا با  که غالباً از نظرگاه محققین ایرانی مغفول مانده و آن را یا در جهت نبوغ صنعتی

ملینگاه میهای  نیویورک  از  تهران  فرانکلین  استقالل  در  گامی  سیاست  گرایانه،  دانند. 
دهه    متحدهاالتیافرهنگی   اواخر  از  به  50آمریکا  آن  از  که  پسا  میالدی  دوران  عنوان 

تمرکز    یجابهمیالدی،    60شود و خصوصاً با آغاز دوران کندی در دهه  مکارتیستی یاد می 
شود که تأسیس و  می  می رمستقی غ و    یاستی دموکراتیک فرهنگی، س   زی آمتنش های  بر سیاست 

المنفعه آمریکایی نیز در همین راستا است.  های مؤسسات خصوصی و عامگسترش فعالیت
فضای ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی جهانی نیز در اتخاذ این رویکرد مؤثر بود. با اتخاذ این  

و انتقاد صریح   توسعه درحالکشورهای  ترویج مستقیم فرهنگ آمریکایی در    یجابهسیاست،  
داری و  های جهان سرمایهشود و آن ترویج ارزش از شوروی، سیاست آزادتری اعمال می

تری را نیز با خود به همراه دارد. با این رویکرد،  های دموکراتیک لیبرال است که طبیعتاً روش 
های تبلیغاتی عیان، اشاعه فرهنگ  داری و جنگی سرمایهگونهترجمه آثار مانیفست  یجابه

و   ناملموس  شکل  می  م یرمستق ی غبه  و  ؛  گیردصورت  آمریکایی  مؤسسات    طوربهبنابراین، 
کنند و به سیاست اشاعه  خاص فرانکلین، سیاست اشاعه ترجمه کتب آمریکایی را تعدیل می

پردازند. می  و دموکراتیک   میرمستق ی غبه شکلی کاماًل    همآنداری،  فرهنگ و هژمونی سرمایه
توان در تغییر رویکرد کالن مؤسسه فرانکلین مادر )نیویورک( از ترویج مستقیم  این امر را می

توسعه بر  که  هژمونیک  رویکرد  به  ترجمه  طریق  از  آمریکایی  توسعه   جهان    آموزشی، 
  هایکتاب  تهیه   ،هانامهفرهنگ  و  ها المعارفایجاد دائره  سوادآموزی،  های برنامه  ها،کتابخانه
  و   نویسندگان  های کارگاه  و  کتاب  انتشار  زمینه   در   آموزشی  سمینارهای  برگزاری  درسی، 
تأکید داشت، مالحظه کرد. متناسب با این    کتاب   فروش  و  انتشار  چاپ،  در   فنی   هایکمک

یک رویکردی،  »انتشارات    نام  تغییر  تحول  از  نیویورک  فرانکلین  و  آمد  وجود  به  نیز 
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های تجاری  تغییر نام داد و سعی کرد از فعالیت  2های کتاب فرانکلین«به »برنامه  1فرانکلین«
اینکه به رقیبی برای ناشران دربیاید، به امور عملیاتی و خدماتی بپردازد   یجابهخود بکاهد و 

(https://findingaids.princeton.edu .) 
و سراسر دهه    30تغییر رویه فرانکلین در شعبه تهران نیز کاماًل مشهود بود. از اواخر دهه  

  همآنها و  های این شعبه گسترش عجیبی پیدا کرد. ترجمه کتاب ی فعالیتشمسی حوزه  40
زبا به  و  بود، کنار رفت  مؤسسه  این  نخستین  آمریکایی که جزو وظایف  آثار  و  نصرفاً  ها 

های مختلفی توجه نشان داده شد، ارتباط صرف با ناشران گسترش پیدا کرد و وجوه فرهنگ
های  شمسی نیز به گسترش حجم فعالیت   40های ساواک در دهه  بارزتری گرفت. در گزارش 

گزارش  این  از  یکی  در  است.  شده  اشاره  فرانکلین  بنگاه  مؤسسه  »شعبه  است:  آمده  های 
نظر و دستور بنگاه واقع در نیویورک قصد دارد به مقدار وسیع و  فرانکلین در ایران بر طبق  

کتاب جاکتابی سریع  عمل  این  برای  و  دهد  قرار  فروش  معرض  در  و  چاپ  را  های  هایی 
های  ها، سالن، سلمانیهایفروشروزنامهخواهند آن را در اختیار  مخصوصی تهیه نموده و می

بقالیها، عطاریفه رستوران های عمومی، کاها، گرمابهانتظار آرایشگاه  ها و در آتیه در  ها، 
های چاپ شده را به فروش برسانند« )سند  های خواروبار فروشی دهات گذارده و کتاب مغازه

ای  گیری رویه، اسناد وزارت اطالعات(. این گزارش حکایت از شکل1-1-2007،  21شماره  
م جامعه  با  فرانکلین  مؤسسه  وسیع  ارتباط  موجب  که  میدارد  ایران  این  دنی  از    پس شد. 

های مؤسسه فرانکلین تهران را در چارچوب رویکردی هژمونیک قرائت  بایست سیاستمی
فعالیت »گستردهکرد.  ایدئولوژیکهای  »غیر  »دموکراتیکتر«،  »حساسیتتر«،  با  زایی  تر«، 

لکتیکی با  کمتر«. سیاستی که بر هژمونی و جامعه مدنی تأکید داشت و فراتر از رقابتی دیا
های سابق  ای کرد. در همین راستا، مؤسسه فرانکلین تهران با برخی از تودهشوروی عمل می

گله عبدالوهاب  دریابندری،  نجف  همکاریهمچون  اسالمی  محمد  دکتر  و  را  داری  هایی 
ها را تحت نظر داشت، امری عجیب و مشکوک آغاز نمود که برای ساواک که این فعالیت 

 ، اسناد وزارت اطالعات(. 1-1-2007، 88 بود )سند شماره 
های مؤسسه فرانکلین به  ی ترجمه و گسترش فعالیت با تغییر رویکرد فرانکلین در حوزه 

های  سطوح دیگر فرهنگی، این مؤسسه به یک شرکت بزرگ تجاری نیز تبدیل شد و طرح
فرهنگی  اهداف    ـ  مختلف  راستای  در  اجرا درآورد که خود  به  را   متحدهاالتیااقتصادی 

داری بود. این مسئله موجب کسب  های جهان آمریکایی و سرمایهآمریکا در اشاعه ارزش 

 
1. Franklin publication 
2. Franklin Book Programs 
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ترین شعبه  درآمد باال فرانکلین تهران شد و این شعبه را به همراه فرانکلین قاهره، به پربازده
دالر، در   2000ای ماهیانه  کلین در جهان تبدیل کرد. فرانکلین تهران که با بودجهمؤسسه فران

م 1954ش/1333( و در سال  7  :1358یادگار،  م آغاز به کار کرده بود )1953ش/1332سال  
با داشتن  1970ش/1349دالر در سال داشت؛ در سال    31.291  درآمد  نیرو  و هفت  با یک دفتر

درآمدی    151 کرد    5،920،612  رببالغ کارمند،  کسب  را  سال  در   -Hadadian)دالر 

moghadam. 2016: 15  سال در  مؤسسه  این  داشتن  1976ش/  1355(.  با  کارمند    200م، 
ساالنه  وقتتمام معادل  درآمد  )  6600000ای  داشت  انحالل  7  :1358یادگار،  دالر  با   .)

دالر بود که رقمی    میلیون  10م دارایی این مؤسسه  1977ش/1356فرانکلین تهران در سال  
 (.  .2012Encyclopædia Iranica. online edition, Smith)آمد می حساب به توجهقابل

 های مؤسسه فرانکلین تهران برنامه

های متعددی را به انجام  ساله فعالیت خود، برنامه  وچهار ستیبمؤسسه فرانکلین تهران در دوره  
های  کتاب محور آغاز به کار کرد و ترجمه کتابرساند. گرچه این مؤسسه ابتدا با اهداف  

با تغییر رویکرد فعالیت این مؤسسه و گسترش   اما  آمریکایی را اساس کار خود قرار داد، 
  ی طورکلبههای آن نیز متنوع شد.  ی آن به اموری فراتر از ترجمه و چاپ کتاب، برنامهحوزه
 رد زیر خالصه کرد. توان در مواهای مؤسسه فرانکلین تهران را میبرنامه
های مختلف به فارسی  ترجمه و تألیف حدود هشتصد و پنجاه عنوان کتاب از زبان  -

 )حدود پنج میلیون نسخه(؛ 
 المعارف فارسی و انتشار جلد اول آن؛ تأسیس دفتر دائره -

 تأسیس شرکت افست؛  -

های درسی ایران و تربیت کادر فنی برای تألیف متون جدید تأسیس سازمان کتاب -
 های درسی؛ کتاب 

 های پنج سال ابتدایی؛ مباشرت در طبع و نشر کتاب  -
 ؛ وپرورشآموزشتغذیه پانصد کتابخانه مدارس دولتی با وزارت  -

 های جیبی؛ های سهامی کتابتأسیس شرکت  -

 های پیک؛تأسیس مرکز مشترک مجله -

های درسی پنج  کتاب تمرین برای تکمیل کتاب  وهشت چهلتألیف و طبع و نشر   -
 ابتدایی؛ کالس 
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تألیف و طبع و نشر حدود هشتاد عنوان کتاب درسی برای دانشسراهای مقدماتی و   -
 ؛ معلمتی تربمؤسسات 

 های مقدماتی و توجیهی برای تأسیس شرکت سهامی کاغذ پارس؛ تهیه گزارش -

 هجده جلدی برای کودکان و نوجوانان؛  المعارفدائرهتهیه و طبع و نشر نخستین  -

 های مرجع از قبیل اصطالحات علمی و غیره؛ تهیه و طبع و نشر بیش از ده نوع کتاب  -

نامه و سپس کمک به تأسیس بنیاد فرهنگ ایران بر اساس سازمان تأسیس دفتر لغت -
 همین دفتر؛ 

 کمک به تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛  -

سوادی برای بزرگساالن و تأسیس پروژه پیشاهنگ آن در  ه با بیتهیه طرح مبارز -
 شهرستان قزوین؛ 

 های درسی کشور افغانستان به مدت هفت سال؛طبع و نشر تمامی کتاب  -

 سوادی در سه سال اول؛های مبارزه با بی تألیف و طبع و نشر تمامی کتاب  -

 سال اول؛های سپاهیان دانش در پنج تألیف و طبع و نشر تمامی کتاب  -

 المللی برای وزارت دارایی؛ های گمرکی( بین ترجمه نمانکالتور )شرح تعرفه  -

- ( آموزشی؛  اسالید  و  فیلم  تهیه  برای  آموزشی  تکنولوژی  مرکز  یادگار،  تأسیس 
1358:  8 .) 

 همکاری با کمیسیون ملی یونسکو در ایران در انتشار کتاب و نشریه؛  -

 های بزرگ کشور؛ همکاری علمی و فنی با شماری از کتابخانه -

 المللی ناشران؛ های بین شرکت دادن شماری از ناشران در نشست -

 همکاری با شورای کتاب کودک؛ -

 همکاری با رادیو و تلویزیون ملی؛  -

اعزام تنی چند به خارج برای ادامه تحصیل، کارآموزی و کارورزی در مؤسسات   -
، تبلیغ، عرضه و های پخش ها، صحافی، روش مختلف: آشنایی با طرز کار چاپخانه 

 فروش کتاب؛ 

های فرانکلین  اعزام کارشناسی و مشاور به کشورهایی که خواهان آشنایی با تجربه -
 (. 623 -625: 1396آذرنگ، ایران بودند )

داری در کشوری  های جهان سرمایههای مؤسسه فرانکلین چیزی جز افزایش ارزش برنامه
آغاز  توسعهدرحال ترجمه  با  برنامه  این  سایر    نبود.  به  که  کرد  پیشرفت  نحوی  به  و  شد 



 17 |... نی کتاب محور مؤسسه انتشارات فرانکل هایت یفعال  یبررس |

 

 

عنوان یک ابزار  های چاپ و نشر و فرهنگ ایران نیز کشیده شد و مؤسسه فرانکلین بهحوزه
 داری و هژمونی آمریکایی ایفای نقش نمود. آمریکایی در جهت پروپاگاندای جهان سرمایه

 تغییرات در مؤسسه فرانکلین تهران و آغاز دوره زوال 

ا  با  تخاذ رویکرد جدید فرانکلین مادر، این مؤسسه چه در تهران و چه در شعبات  متناسب 
فعالیت به سمت  راستا،دیگر،  همین  در  شد.  داده  عملیاتی سوق  و  آموزشی  سال   های  در 

به وجود آمد و صنعتی1347 تغییر مدیریتی  فرانکلین تهران  پذیرفتن  ش در مؤسسه  با  زاده 
اصغر مهاجر  علیگیری کرد و  کارخانه کاغذ پارس، از ریاست این مؤسسه کناره  یرعاملیمد

به نظر، تغییر  هنگام بود.  این تغییر بسیار عجیب و نابه  (.62  :1374بیات،  )  شد  جایگزین وی
تر  بایست در اتخاذ استراتژی کالن نارضایتی وی از فرانکلین مادر، می  جزبهزاده را  صنعتی 

عنوان رئیس شعبه تهران نیز در راستای کاستن  انتخاب مهاجر به ستجو کرد.این مؤسسه نیز ج
زاده مطابقت  های تجاری این مؤسسه بوده که چندان با روحیه و شخصیت صنعتیاز فعالیت

ای،  مؤسسه فرانکلین نیویورک با این تغییر موافق بود و در وکالتنامه  هرحالبه  .نداشته است
  ،25  -30های  سند شمارهنوان رئیس شعبه فرانکلین تهران تأیید کرد )عاصغر مهاجر را به علی

بازیابی   انقالب اسالمی8610شماره  نیز شرح وظایف جدیدی برای  ، مرکز اسناد  (. مهاجر 
سال   در  و  کرد  تعریف  فرانکلین  آموزشی  1353مؤسسه  خدمات  »سازمان  اساسنامه  ش، 

رات فرانکلین رساند که سازمانی خدماتی  مؤسسه انتشا  رهیمدئتی ه فرانکلین« را به تصویب  
 های کالن مؤسسه مادر قرار داشت.بود و در راستای برنامه 

های مؤسسه فرانکلین کاسته شد که  از حجم فعالیت  جیتدربهدر دوره مدیریت مهاجر،  
هایی  این مسئله با افول فرانکلین نیویورک نیز موازی بود. در درون جامعه ایران نیز حساسیت 

های مؤسسه فرانکلین به وجود آمده بود و ماجرای چاپ کتب درسی،  در خصوص فعالیت
مشکالت حسابرسی و گردش مالی مؤسسه صدای مخالفان و منتقدان فرانکلین را درآورده  

)مرکز اسناد ریاست    وزارت فرهنگ نیز متهم به همکاری با این مؤسسه شد  کهیطوربهبود،  
بازیا شماره  فرانکلین  ؛  (64807بی،  جمهوری،  مؤسسه  حجم    درصددبنابراین  از  کاستن 

به فعالیت  زمان  این  در  که  آذرنگ  عبدالحسین  بود.  خود  مؤسسه  های  در  ویراستار  عنوان 
م روزی به 1975ش/1354گوید: »در بهار  فرانکلین مشغول به کار بود، در این خصوص می

کردند ه زیر نظر کریم امامی کار می اصغر مهاجر، همه ویراستاران آن مؤسسه کدعوت علی
به نشستی دعوت شدند. مهاجر در آن نشست حرف عجیبی با این مضمون زد که امکانی  
ریاست دکتر   به  به دانشگاه آزاد  فرانکلین  نیروهای  قرار است  ندارد و  فعالیت وجود  برای 
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ن تهران شروع (. از این زمان، فرانکلی627  :1396آذرنگ،  « ) عبدالرحیم اسدی منتقل شوند
عبدالرحیم جعفری یکی از افرادی بود  های خود کرد.  به واگذاری امتیازات و زیرمجموعه 

 که بخشی از امتیازات فرانکلین را خرید.
تبار از سوی فرانکلین  ریانا گورسکی آمریکایی لهستانیم خانم ما1976ش/1355در سال  

جامع تهیه کند. مهاجر طبق دستور  نیویورک به تهران آمد تا درباره شاخه تهران گزارشی  
مؤسسه مرکزی نیویورک، شروع به فروش و واگذاری بعضی از اموال و امتیازات مؤسسه  

فروشگاه امتیاز کتاب   ازجملهفرانکلین   و سرقفلی  امتیاز  های شرکت کتاب ها  و  جیبی  های 
در شهریور    کارهمهی ن فارسی که    المعارفدائره بود، کرد.  نیز 1977بر  )سپتام  1356مانده   )

متحده آمریکا تأیید گردید و به ثبت رسید، مقرر  سندی که از طرف مقامات ایاالت  موجببه
های فرانکلین تهران به یک مؤسسه جدید و  ها و برنامه ها، تعهدات، طرحشد که کلیه دارایی

  25/  1356بهمن    5بنابراین از تاریخ  ؛  مستقل ایرانی به نام سازمان آموزشی نومرز منتقل گردد
عهده  1978ژانویه   نومرز  آموزش  )سازمان  گردید  فرانکلین  گذشته  وظایف  یادگار،  دار 
1358:  62 .) 

بیانیه رستاخیز،  روزنامه  در  عمومی  اعالن  یک  طی  نومرز  آموزشی  که  سازمان  را  ای 
داتوس اسمیت رئیس مرکز نیویورک در روزنامه کیهان اینترنشنال منتشر کرده بود را آورد.  

های فرانکلین تهران و انتقال مؤسسه متبوع خود  ت پس از ذکر بیان مختصری از فعالیت اسمی 
  اردیبهشت  26  شنبهسه  ،914رستاخیز، ش به سازمان آموزشی نومرز را اعالم نمود )روزنامه  

(. در پایان این بیانیه، رئیس سازمان آموزشی نومرز متنی را آورده بود و در آن  15:  1357
داند به اطالع عموم برساند که سازمان آموزشی نومرز که  بود که »اینک الزم میذکر کرده 

شماره   شرکت  1755تحت  ثبت  کل  اداره  عهدهدر  شاهنشاهی  مالکیت  و  وظایف  ها  دار 
 (.15« )همان: گذشته فرانکلین تهران گردید و سازمانی به نام فرانکلین تهران وجود ندارد 

های منتهی به انقالب اسالمی ایران، چند  مردمی در سال  با افزایش یافتن تب اعتراضات
( مؤسسه فرانکلین  1356دی    1)   1977دسامبر    22، در  1روز پیش از سفر جیمی کارتر به ایران

انجمن ایران و  ازجملهعنوان یکی از مظاهر آمریکایی در کنار چند مؤسسه فرهنگی دیگر به
، 15493، شماره  روزنامه اطالعاترار گرفت )آمریکا، مورد حمله تعدادی از دانشجویان ق

 حمالت را نامشخص دانست (. وزارت امورخارجه ایران انگیزه این3: 1356دی  1پنجشنبه 

(Document 136, National Security Archaive)  اما کاماًل مبرهن بود که این امر نشانی ،

 
 ( به مدت یک هفته در ایران اقامت کرد. 1356دی   10) 1977دسامبر  31. کارتر در 1
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حالل فرانکلین، کارمندان آن  داشت. با ان   توسعهدرحالاز پایان کار فرانکلین در کشورهای  
نیز پراکنده شدند، عالوه بر اینکه تعدادی در سازمان آموزشی نومرز مشغول به کار شدند، 
انتشارات   مرکز  و  آموزشی  تکنولوژی  مرکز  طرح  به  نیز  آن  کارمندان  از  دیگری  تعداد 

پیوستند. این طرح از سال   آزاد و  ش میان مقامات دانشگاه  1354آموزشی )دانشگاه آزاد( 
مؤسسه فرانکلین تهران آغاز شده بود و قرار بود که این مؤسسه تجربیات خود در امور چاپ  

تأسیس  های دانشگاهی را به این مرکز آموزشی تازه  و کتاب   و نشر، ویرایش، تولید جزوه
منتقل کند. پس از انحالل فرانکلین، ویراستاران این مؤسسه اعضای اولیه این سازمان شدند. 

ای  سازمان بعدها توانست تعدادی از متخصصین مورد نیاز دانشگاه را تأمین کند و عده  این 
(. تعدادی 12  :1358  یادگار،های فرانکلین نیز به استخدام این سازمان درآمدند )از گرافیست

دیگر از کارمندان فرانکلین نیز به مؤسسه انتشاراتی جدیدی به نام دانش نو که تحت نظارت  
 آذرنگ،ت و فردی آمریکایی به نام جان نیوتن تأسیس شده بود، منتقل شدند )حمید عنای

1396  :630 .) 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و روی کار آمدن دولت موقت مهندس بازرگان،  

، علی موسوی گرمارودی  1357اسفندماه    7در تاریخ    2582حکم رسمی شماره    موجب به
نام   به  سازمان  این  و  منسوب شد  نومرز  انتشارات  سرپرستی  به  مطبوعات  نویسنده  و  شاعر 

مدیریت محمدی  »سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی« تغییر یافت و سپس تحت  
فعالیت دهه    تـا  کـرد  اردهالی  اواخر  در  وزارت    شمسی   60آنـکه  تشکیالت  در  ادغام  با 

سسه مستقل خارج شد و بـاالخره از آغاز سال ؤم  صورت یک  از  ،عالی  فرهنگ و آموزش
)بنگاه    وفـرهنگیوفرهنگی با انتشارات علمیعلمی  انتشارات  مرکز  نیز تحت عنوان  ش1373

 (. 62 :1374ت، بیا) ادغام گردید ترجمه و نشر کـتاب سـابق(
اتفاق   به  قریب  اکثر  است،  شده  ابراز  متفاوتی  نظرات  فرانکلین،  انحالل  خصوص  در 

کنند و بر آن هستند کارمندان این مؤسسه، دلیل انحالل را در مدیریت این مؤسسه جستجو می
زاده با استعداد کنار زده شد و مهاجر ناالیق مدیر فرانکلین شد، این مؤسسه  که چون صنعتی

مدیریت   به زمان  در  فرانکلین  مؤسسه  مهم  کارهای  اکثر  دسته،  این  نظر  طبق  رفت.  زوال 
های زمان مهاجر  زاده انجام و یا آغاز شده بود و تنها پروژه دانشگاه آزاد جزو برنامهصنعتی 

تأثیر نبود، اما از این نکته نیز نباید  بود. اگرچه ضعف مدیریتی در ادامه کار این مؤسسه بی
مهاجر دیده می  غافل شد  با  فرانکلین، عداوت شدیدی  میان کارمندان  به  که در  تا  و  شود 

آنان   اذهان  در  نیز  مناسب   ماندهیباقامروز  تحلیل  یک  برای  فرانکلین  و  انحالل  برای  تر 
 بایست به این نکته التفات داشت.می
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این  ها موجب  برخی دیگر معتقدند که مسائل مالی و شکست برخی از پروژه تضعیف 
  بین  ،های درسیهایی کـه در امر توزیع کتاببه علت نـارسایی  ش1355در سال  مؤسسه شد »

موآموزش  وزارت و  اختالفؤپرورش  فرانکلین  شدهایی  سسه  با    ایجاد  فرانکلین  و 
  هایسامانیهناب  ایام  همین   در  .خود را از دست داد  مالی  منبع ن ی ترمهمگیری از این کار  کناره

ثیر أسسه در امر تولید نـشریات پیـک و دیگر نشریات مربوط به مرکز انتشارات آموزشی تؤم
  سال  همین   های جیبی نیز درکتاب  سازمان  فرانکلین منجر شد.  با  مرکز  نهاد و به قطع رابطه آن

طرح بحث مالی نیز   (.62  همان:)  « و در ادامه همین مسیر به انتشارات امـیرکـبیر فروخته شـد
پیدا می با مسئله ضعف مدیریتی ارتباط  باشدکند، نمی که  زیرا  ؛  تواند دلیل چندان مناسبی 

شمسی بسیار مساعد و خوب بوده   50که ذکر شد، وضعیت مالی فرانکلین در دهه    گونههمان
ر حالی بود  میلیون دالر دارایی داشت، این د  10  بربالغاست. فرانکلین تهران در زمان انحالل  

Encyclopædia . Smith)   دالر سرمایه داشته است   8000که شعبه مادر در نیویورک تنها  

2012 online edition, .Iranica  .)توان گفت که این مؤسسه دچار بحران  بنابراین نمی
 مالی شده بود. 

مؤسسه  پاسخ به علت انحالل فرانکلین تهران را باید همانند پاسخ به چرایی تأسیس این  
بیان کرد. آغاز برنامه کتاب فرانکلین در جهان با توجه به شرایط خاص دوران جنگ سرد و  

برنامه فرهنگی  آغاز  کشورهای    متحدهاالتیاهای  در  شوروی  با  مقابله  برای  آمریکا 
میالدی، به دنبال هژمونیک    60بود. سیاستی که با تغییر رویکرد از اواخر دهه    توسعه درحال

هایش به  بود و دیگر در سیاست  متحدهاالتیاداری و نماینده آن جهان سرمایهکردن قدرت 
نمی عمل  سرکوبگرانه  و  مستقیم  خارجی  شکل  سیاست  از  دورانی  حاصل  فرانکلین  کرد. 

و دموکراتیک با شعار آزادی و توسعه کشورهای    میرمستق ی غ بود که روشی    متحدهاالتیا
های خود،  ز دادن رنگ و لعاب سیاسی به فعالیتبا پرهیز ا   این مؤسسه جهان سوم داشت.  

دارای نمایندگی بود،    که  کشورهایی   در  ،1950  دهه  پایان  به   شدن  نزدیک  سبب شد که با
به دست آورد.     جان   کشورها  این   در  دولت  تغییر  کیوستی ب  از   درمجموعجایگاه خوبی 

  المللیبین  یا ملی سیاسی مداخلهمشارکت و  هیچدر   که داشت را افتخار این . برد در به سالم
  کمک کرده بود  توسعه درحال  کشورهای  و اقتصادی   فکری  رشد  ور نداشته و تنها به حض

(Mokia. 1995:48).  های ضد امپریالیستی در  شد که در اوج جریاناین مسئله موجب می
میالدی، فرانکلین حساسیت زیادی را در این مناطق    60خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، در دهه  

 . زدی نگی برن

https://ur.booksc.eu/g/Rosemary%20Ntumnyuy%20Mokia
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هایی که  توافق  و میالدی به وجود آمد 70المللی در دهه با رخدادهایی که در عرصه بین 
  «یشکنخی»یا    « یی دازتنش »که به دوران    صورت گرفتمیان دو طرف جنگ سرد در این دهه  

  ینوع به  و  های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کاسته شداز حجم رقابت  ،معروف شد
ای چون فرانکلین که حاصل  در چنین فضایی، وجود مؤسسه  گردید.  جایگاه آمریکا تثبیت

نداشتسیاست  ضرورتی  بود،  قبلی  سیاست  بنابراین  ؛های  آمریکا  تغییر  استراتژیک  های 
که    نیترمهم نداشت  وجود  تعجبی  جای  هیچ  خاطر  همین  به  بود.  فرانکلین  انحالل  دلیل 

و دو شعبه مهم آن یعنی قاهره و تهران در    70تر فرانکلین در آغاز دهه  اهمیتهای کمشعبه
  که انحالل فرانکلین  امامی  و   همچون فیلستروپ، یادگار م منحل شدند. کسانی1977سال  

دانند، به این نکته توجه ندارند که  الملل میتهران را امری مجزا از شرایط حاکم بر فضای بین 
کامل منحل شد. این خود دلیل دیگری بر مدعای   طوربهدفتر اصلی این مؤسسه در همین سال  

  متحدهاالتیانگارنده در خصوص انحالل برنامه فرانکلین در شرایط جدید سیاست خارجی  
 است.

 های چاپ شده فرانکلین تهران یابی و تحلیل کتابارز
عنوان کتاب را به چاپ    850سال فعالیت خود، تعداد    24مؤسسه انتشارات فرانکلین تهران در  

به   با عناوین چاپ مجدد  این تعداد    1154رساند که  عنوان ترجمه از    799عنوان رسید. از 
 1954  هایسال  از   ده است. این مؤسسه،عنوان تألیف به زبان فارسی بو  51های مختلف و  زبان

و   1960های  عنوان را منتشر کرد. بیشترین میزان چاپ سالیانه در سال  619  تعداد  م1970  تا
با آغاز دهه    135م بود که  1961 به چاپ رسید.  این  میالدی، فعالیت   70عنوان کتاب  های 

و از    را منتشر کرد  عنوان   171  م،1974پایان سال    تا  م1970  مؤسسه نیز کاهش یافت. از سال
 عنوان منتشر شد.  63( آخر سال) م1978 تا 1975 سال

 1تعداد سال
1954 (1333 ) 3 
1955 (1334 ) 31 
1956 (1335 ) 37 
1957 (1336 ) 42 
1958 (1337 ) 30 

 
های مؤسسه فرانکلین تهران است که در آرشیو اسناد کنگره  . این جدول بر اساس فهرست چاپ شده کتاب1

 (https://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/franklinbookprogram.html)شودمی داریآمریکا نگه 

https://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/franklinbookprogram.html
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59 (1338 ) 28 
60 (1339 ) 66 
61 (1340 ) 69 
62 (1341 ) 18 
63 (1342 ) 35 
64 (1343 ) 44 
65 (1344 ) 47 
66 (1345 ) 58 
67 (1346 ) 42 
68 (1347 ) 41 
69 (1348 ) 35 
70 (1349 ) 54 
71 (1350 ) 32 
72 (1351 ) 28 
73 (1352 ) 27 
74 (1353 ) 30 
75- 78 (1354- 57 ) 63 

 850 جمع
کتاب مجموعه  ادبیات از  موضوعی،  لحاظ  به  مؤسسه،  این  شده  چاپ    داستان، )  1های 

  ازجمله )  درصد، علم  17  3درصد، تاریخ   18  2کودکان   هایدرصد، کتاب  91(  شعر  مقاالت،

 
های منتشر شده در حوزه ادبیات: الحمرا؛ پل سان لوئیس ری؛ سرنوشت کین ندای وحش؛ کتاب  نیترمهم .  1

یک نسخه از اشعار رابرت فروست؛ بر باد رفته؛ گتسبی بزرگ؛ هاکل بری فین؛ خانه هفت گیلد؛ یک نسخه  
 شهر؛ تام سایر؛ چرخش پیچ.از اشعار آن لیندبرگ؛ موبی دیک؛ من آنتونیا هستم داستان دو 

های منتشر شده در حوزه کودکان: جغرافیا طالیی؛ پادشاه باد؛ سفر پینتو؛ تصاویر به رشد  کتاب  نیترمهم .  2
های علمی کودکان، به خصوص آنهایی های شناخته شده کتاب با؛ سوار با خورشید؛ و چندین دهه از مجموعه

 های مربوط به کشورهای دیگر. از کتاب یمجموعه  «های مللچهره»که توسط برتا پارکر؛ و بسیاری از 

داستان  کتاب  نیترمهم .  3 بکر،  دانکلف  فردریک  و  کارل  تمدن  داستان  تاریخ:  در حوزه  منتشر شده  های 
جلد تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت؛ سقوط امپراتوری روم ادوراد گیبون؛ تاریخ اعراب فیلیپ   6تمدن؛  

 انون اسالم مجید خادوری؛ تاریخ جهان نو رابرت پالمر.حتی؛ جنگ و صلح در ق 
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درصد،   9  اسالمی  و  ایرانی  درصد، مطالعات  12  آموزش  و  درصد، روانشناسی  15(  پزشکی
هنر  7  1فلسفه  و  است  3  درصد  شامل شده  را   .Encyclopædia Iranica Smith) درصد 

2012online edition, ). 
آثار   ترجمه  فرانکلین،  مؤسسه  اول  برنامه  شک  سالیان    زبانیس ی انگلبدون  در  که  بود 

روزنامه  یخوب بهآغازین   یک  است.  گزارشینمایان  در  نیویورکی  مستقل  اداره    از  نگار 
  در  را  عنوان  757»  تهران  فرانکلین   در  کار  به  مشغول  »مترجمان  گفت:  فرانکلین تهران  مرکزی

  آنها  درصد  70  اند،کرده  ترجمه  نفری   میلیون  30  کشور   برای  نسخه  میلیون   نیم  و  دو  حدود
پیش   .« هستند  سوادیب  هنوز »فرانکلین   بینیاو   پرطرفدار  ملی  منبع  یک  عنوانبه  تهران  کرد 

  داشته   خام   نفت   و  سلطنتی  جواهرات  خاویار،   به   نسبت   بیشتری  ارزش  ایران   برای  تواندمی
 (. (Hadadian- moghadam. 2016: 12« باشد

سیاست  تغییر  مؤسسه  با  رویکرد  شد،  اشاره  آنان  به  که  فرانکلین  مؤسسه  کالن  های 
های آمریکایی  فرانکلین تهران نیز تغییر یافت. این مؤسسه که در ابتدا رویکرد ترجمه کتاب 

ی نیز تمایل  های مختلفی همچون فرانسوی، آلمانی، ایتالیای از زبان  کرد، به ترجمهرا دنبال می
  انگلیسی  فرانسوی،  هایکتاب  برای تضمین حقوق  (. اهتمام فرانکلین تهران(Ibid: 9پیدا کرد  

منجر  و برنامه  آلمانی،  تبدیل  تهران    به  فرانکلین  شد.  کمتری  مرکزیت  با  آمریکایی 
باموفقیت همکاری  در  کرد    بریتانیایی  و  فرانسوی  ناشران  هایی  دیگر  (Ibidکسب  تغییر   .)

های تألیفی به زبان کشورهایی که فرانکلین در آنجا شعبه داشت، بود. تا سال  افزایش کتاب
از    کهیدرحالعنوان کتاب به زبان فارسی در فرانکلین تهران تألیف شده بود،    5م تنها  1969
فرانکلین،    1969سال   کار  پایان  بود   46تا  شده  تألیف  فارسی  زبان  به  کتاب    عنوان 

(https://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/franklinbookprogram.html).   در 
فیلستروپ،  ارزیابی سـال  64از  های  در  شده  منتشر  کتاب   21  ،م1969  -1970های  عنوان 

بـوده فارسی  زبان  به  ترجمه  21و    کتاب  را    ،فرانسههمچون    ،ییکایآمر  ری غهای  کـتاب 
 .( 13 :1357 فیلستروپ،) داده استتشکیل می  انگلیسی و آلمـانی

هایی از  ، دیگر کتابمیرمستقی غ فضای جنگ سرد از شکل مستقیم به    یمشخطبا تغییر  
هدف اشاعه    ازآنجاکهشد، بلکه  جانب مؤسسه مادر به شعبات برای ترجمه سفارش داده نمی

های  ای به ترویج کتاب هژمونی در قالب ترسیم جهان آمریکایی بود، دیگر به شکل ناشیانه

 
رابرت  کتاب  نیترمهم .  1 و  برلین، عصر روشنگری؛ ساکس کمینز  آیزا  فلسفه:  در حوزه  منتشر شده  های 

لینسکات، معروفترین متفکران جهان؛ جان دیووی، دموکراسی و آموزش و پرورش؛ ویل دورانت، داستان  
 تجربه مذهبی؛ والتر لیپمن، فلسفه عمومی؛ آلفرد نورث وایتهد، ماجراهای ایده. فلسفه؛ ویلیام جیمز، انواع 

https://www.loc.gov/rr/rarebook/coll/franklinbookprogram.html
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هدف ترسیم جهانی رو به توسعه بود. در اشارات    شد، بلکهآمریکایی توجه نشان داده نمی
کریم امامی که به این مسئله مرتبط است، این تغییر رویکرد نمود دارد. به گفته او، هدف  

کتاب ترویج  اساساً  انجام  فرانکلین  کار  این  وی،  زمان حضور  در  اما  بود،  آمریکایی  های 
میالدی و بخش    50به دهه    شد. باید توجه داشت که بخش اول صحبت امامی معطوف نمی

 60گوید، در زمان حضور وی )دهه  میالدی است. امامی در ادامه می  60دوم مربوط به دهه  
کردیم، بلکه در  میالدی(، »ما دیگر به آن ترتیب که کتابی از آمریکا پیشنهاد شود کار نمی 

یا کتابی را    ایران خودمان براساس پیشنهاد اشخاصی که دوست داشتند کاری را ترجمه کنند
کردیم و هر تصمیمی که بود  دید انتخاب میکه شورا ]شورای انتخاب[ مناسب ترجمه می

کرد که مؤسسه  (. کریم امامی تصور می 150  :1380)امامی،    «گرفتدر همین تهران انجام می
دارای یک استقالل از مؤسسه مادر شده بود. این مطلب تا حدی صحیح است، اما باید توجه  

های جهان آمریکایی در جامعه مدنی ایران، دیگر داشت که در فضای هژمونیک شدن ارزش
تأثیر  نمی تحت  عمومی  فضای  زیرا  گفت،  سخن  تهران  فرانکلین  مؤسسه  استقالل  از  توان 

انتشارات  ؛  جهانی آمریکایی است از جانب مؤسسه  نیست که دستوری  بنابراین اصاًل الزم 
مؤسسا یا  نیویورک  امنیتی  فرانکلین  و  فرهنگی  تهران    متحده االتیات  فرانکلین  مؤسسه  به 

همچنین   و  شود  مزدورانی    یروچی هبهدیکته  را  تهران  فرانکلین  کارکنان  که  نیست  الزم 
آمریکایی بدانیم، بلکه همین اندازه کافی است که فضای آمریکایی جامعه مدنی ایران را در  

های فرهنگی همچون سینما،  تهران و دیگر حوزه  های فرانکلین گونه، برنامهنظر آوریم. این 
 کند. رادیو، موسیقی معنای خود را پیدا می

های  کل سیاست   طور بهبرای جالل آل احمد که یکی از منتقدین اصلی فرانکلین تهران و  
فرهنگی آمریکا در سطح جهانی بود، این مسئله جای ابهام داشت که چرا فرانکلین در مقطعی  

کرد و حتی موجب شد که آل احمد گمان  های مستقیم آمریکا رفتار نمیستدر راستای سیا 
سیاست این  که  اغلب  برد  علمی،  کارهای  از  »غیر  است!  انگلیس  مطامع  راستای  در  ها 

برای  کتاب تبلیغی  چندان  است  درآورده  چاپ  از  آمریکایی  تبلیغاتی  بنگاه  این  که  هایی 
برای کتاب خواندن وقت و فرصت و عالقه و   کند و راقم این سطور که همیشهآمریکا نمی

کنندگان اصلی این بنگاه در آمریکا  دقت دارد به چنین ابهامی دچار شده است که مبادا اداره 
و مبلغ انگلیس    اندانگلستاناز آن دسته از هیئت حاکمه مملکت خودشان باشند که فریفته  

زنند یا اصاًل  در چنین راهی گام می  نکردهیخدامباشران ایرانی این بنگاه    کمدست! یا  یمآب
العن شعور چنین پیش آمده است و یا اینکه این اشتباهی است کلی که راقم این سطور کرده 

برای آل احمد که جنس امور را از نوع »خدمت و خیانت«    .(83:  1342  آل احمد،)  « است
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داری  ایدئولوژی سرمایه شده است، اما اگر با نگاه هژمونیدید، طبیعتاً این سؤال طرح میمی
 شود. معنا میبه این مسئله نظر انداخته شود، ابهام آل احمد روشن و حتی طرح آن بی

 گیری نتیجه
 برای   جنگ   در  که  بودند  هاییگلوله   هاگفته بود، »کتاب   روزولت  فرانکلین   گونه که همان
نبردذهن به  .کردند« می  ها  با اهتمام به صنعت چاپ کتاب  عنوان یک پروپاگاندای آمریکا 

  توسعهدرحالهای عظیمی را صرف چاپ کتاب در کشورهای  بزرگ علیه کمونیسم، بودجه
کرد؛ زیرا پرچمداران جنگ سرد فرهنگی آمریکا به این نکته رسیده بودند که باید به سمت  

  دولت   تا  شد  رویکرد موجب  د. اینکشورهای جهان سوم حرکت کنن   « تصرف قلب و مغز»
کند و آنان   تصدیق  متحدهاالتیا  خارجی  سیاست  از  ایجنبه  عنوانبه  را  هاکتاب   یطورکلبه

به در  آمریکا  « سفیران »  عنوانرا  می  مناسبات  چارچوب  که  نظر فرهنگی خدمت  در  کنند، 
اظهار به   جانسون  لیندون.  بگیرد این سیاست  بانیان  از  یکی  ب  عنوان    و   هاکتابود که  کرده 

آمریکا از طریق کتاب توانست جهان  هستند.   جهل و ناشکیبایی علیه سالح   مؤثرترین  هاایده
را تا حد زیادی از خطر شوروی و    توسعهدرحالداری را توسعه دهد و کشورهای  سرمایه
دموکراسی را  آمریکا با استفاده از سیاست کتاب،    متحدهایاالتبینی کمونیستی برهاند.  جهان

تعمیق داد و تا حد زیادی توانست    توسعه درحال  عنوان یک ارزش آمریکایی در کشورهای به
  کشور  از  خارج  در  دموکراسی  فروش  برای  بهتر  راهی  سوسیالیسم شوروی را منزوی کند. چه

ارزشمند بود    متحدهاالتیا  برای  داشت؟   وجود  کتاب  مانند  « ساکت   سفیران»  انتشار   طریق  از
 قرن  فلسفه  فروش  در  تر بودند،ارزان  نسبتاً  هارسانه   سایر  با  مقایسه   در   که  هاییکتاب  از   که

صنعت چاپ و نشر کتاب در این زمینه، نه تنها ابزاری    کند.  یعنی دموکراسی استفاده   خود
داری درآمد. دستاورد آن اگرچه برای  عنوان ابزاری برای جهان سرمایهآمریکایی، بلکه به

آورد که  مطلوب بود، اما در واقع فضایی را برای تنفس به وجود می  توسعهدرحالکشورهای  
سیطره جز  چیزی  آن  پس  در  اما  داشت،  دموکراتیک  وجهی  اینکه  وجود  جهان  با  ی 

 نبود.  ـ نه اروپاییـ   داری از جنس آمریکایی سرمایه

 منابع و مآخذفهرست 
»تازه 1388ایرج، )  افشار، - پاره (،  یادنامهها و  ایرانشناسی«  زاده، مجله  های همایون صنعتیهای 

 . 3-25 ، صص73و  72بخارا، تهران: ش

 . 138 -172 ، صص22و  21ش .بخارامجله  .«درباره کریم امامی(، » 1380امامی، کریم، ) -

 (، تاریخ و تحول نشر. تهران: خانه کتاب.1396عبدالحسین، ) آذرنگ، -
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 نا. جا: بی.« سه مقاله دیگر، بیهای درسیبلبشوی کتاب(، » 1342جالل، )آل احمد،  -

 . 57- 63صص ، 7ش . مجله گفتگو .«تجربه فرانکلین»  (،1374، )بیات، کاوه  -
رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصه  (،  1390االمین سعیدی، )روح  و  حسین  ،مدی میبدیپوراح -

، زمستان،  28شماره  ،  رهیافت های سیاسی و بین المللی.  ی جهانی: رویکردی گرامشینیستی
 .143 -180صص 

نظام1386جمشیدی، محمد، ) - بین(،  المللی تک قدرت محور: تک قطبی، هژمونی،  های 
 . 785 -806، زمستان، 38، شماره 10مپراتوری. دوره ا

 (، گرامشی. ترجمه محمدرضا زمردی، تهران: ثالث.1388جول، جیمز، ) -
های سیاسی آنتونیو گرامشی. ترجمه محمدکاظم  (، درآمدی بر اندیشه 1398راجر، سایمون، ) -

 شجاعی، تهران: انتشارات سبزان.
 . تهران: ققنوس. از فرانکلین تا الله زار(، 1395نژاد، سیروس، )علی -
ترجمه آرین گیتی، مجله نامه    «مؤسسه انتشارات فرانکلین تهران(، » 1357، )فیلستروپ، ج. م -

 . 7 -36، صص بهار ، 41ش  . انجمن کتابداران ایران
 سرا.(، مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت. تهران: قصیده 1381نجف زاده، رضا، ) -
بررسی فعالیت1358ژیال، )ادگار،  ی - نامه کارشناسی  (،  پایان  انتشارات فرانکلین.  های مؤسسه 

 ارشد دانشگاه تهران.
 

 هاروزنامه
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15493 . 
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Abstract 
One of the salient features of the Cold War was the cultural rivalry 
between the Eastern and Western blocs. To dominate different 
countries, instead of pursuing a direct policy and using military force, 
the Soviet Union and the United States sought to penetrate the civil 
society through cultural instruments and by focusing on people’s 
thought. In this campaign, the United States managed to dominate the 
civil society of developing countries by means of music, film, fashion, 
book publishing, and by instilling the idea of democracy and liberalism, 
and thus became the hegemonic power. In the field of publication, 
Franklin Book Program, by establishing numerous branches in many 
developing countries, transformed the book publishing industry, and 
managed to influence the civil society of these countries and capture the 
cultural arena. The findings of the present descriptive-analytical study, 
based on historical documents, show how the US hegemony in Iran was 
developed by relying on the publishing industry. In addition, this 
research sees the activities of the Franklin Book Program in Iran and the 
world in the context of a macro-cultural competition in the 
international sphere . 
Keywords: cultural Cold War, hegemony, civil society, Franklin Book 
Program, Iran, USA. 
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