"ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ،ﺑﻼی اﯾﺮان
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ از آن ﺑﻮد .ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ در اروﭘﺎ ﮐﻞ ﻃﯿﻒ ﭼﭗ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻫﺎن "ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه" ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر و در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭼﻨﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ و ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس  ،ادوارد ﺳﻌﯿﺪ،
ژاک درﯾﺪا ،ژان ﻟﻮﯾﺘﺎر ...ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از "ﺷﻮرش ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ")ﻓﻮﮐﻮ( دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎرۀ "رﻫﺒﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪای
ﻗﯿﺎم اﯾﺮان" و " ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﻼم" ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﯿﭻ آﺧﻮﻧﺪی ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ! اﯾﻦ
"ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن" ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺸﺮ "اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ" اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از "اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ "ﻃﻤﻊ آب و ﺑﺮق ﻣﺠﺎﻧﯽ"
و ﯾﺎ ﺑﻪ "ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ" ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن رﺿﺎ دادﻧﺪ ،از ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ!
در ﻣﯿﺎن "ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن" ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و در
 ۱۱ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﮐﻮرﯾﺮ دﻻﺳﺮا )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( و ﻟﻮﻧﻮول اﺑﺰرواﺗﻮر )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽﮐﺮان ﺧﻮد را از
"روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺮ دارﻧﺪ") (۱ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان "اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻣﺪرن" رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ "اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی" ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﯿﮑﺒﺎره رواﺑﻄﺶ را ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﺮد!
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر وارﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ رو ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪی از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺸﯽ از ﻣﮑﺘﺐ "ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ" اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺮوژۀ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻋﻤﺮش ﺑﺴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا:
» ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن روﺷﻨﮕﺮ ﺳﺪۀ  ۱۸ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﻧﮑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ واﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ( ..ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوژۀ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ
و ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﯿﺰ رﻧﮓ
و ﺑﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ "ﺑﻮﻣﯽ" اروﭘﺎ را دارد و دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.. .
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ "ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ" ﺑﻪ "ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ"  Cultural relativismﻣﯽ رﺳﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
از ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ارزشﻫﺎی "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ" را در
ﻼ ﺧﺘﻨﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻘﺪس ﮔﺎو ﻧﺰد ﻫﻨﺪوان و ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﺪﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺜ ً
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺟﻮان اﻟﺠﺰاﯾﺮی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﺟﺪادی
و ﻋﺎدات ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﮑﺸﺪ!

"ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ﻣﻔﻬﻮم "ﻗﻮم ﻣﺤﻮری"  Ethnocentrismرا ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﻋﺎدی ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﯿﮏ و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺳﻮم و رﻓﺘﺎر اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ وﺣﺸﯽ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻧﻨﺪه و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف "ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﺑﯿﻨﯽ" اﺳﺖ و اﯾﻦ اﮔﺮ در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی "دﻫﮑﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﺷﺪ "ﻗﻮم ﻣﺤﻮری" ﺑﺎﯾﺪ در راه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻈﺮ اول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ
ﺑﻨﻈﺮ آﯾﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ.
ﻼ در اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ "ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ﭼﻨﺪان ﻧﺎرﺳﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺜ ً
اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﺻﻞ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژۀ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ.
»روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ•«
ﺷﺎﻫﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ)(۲

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﺎروا و ﺣﺘﯽ
زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮان و ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی
دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﻨﭻ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﮑﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎزدودﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن ،زﻧﺪﮔﯽ در دورﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و از داﻣﻨﮥ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ  ،ﻗﺤﻄﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﻮد اروﭘﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ رﻫﺎﺋﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ
درﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﮥ ﺧﯿﺎل ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﮥ اﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی "ﻏﺮﺑﯽ" دﯾﮕﺮ دﺳﺖ آوردﻫﺎی "ﻏﺮﺑﯿﺎن" را ﻧﯿﺰ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ:
ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻌﺒﯿﮥ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺌﻮل
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ آوردﻫﺎ و اﺑﺪاﻋﺎت اروﭘﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻔﯿﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺪﺷﻪ دار ﮔﺮدد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮدورزی ﻧﯿﺎز دارد اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺬﻫﺐزدﮔﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮۀ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
ﭘﯿﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺰه ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ داﻣﻨﮥ آﻧﺮا ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﯾﮑﯽ از دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ آﻧﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺼﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ "ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اروﭘﺎ اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺴﺎوی زن و ﻣﺮد ،ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋۀ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )از ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ژاﭘﻦ( ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﯽ "ﻏﺮﺑﯽ"
ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻔﯿﺪﺗﺮاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی "ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه" ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت "ﻏﺮب" ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن را )از ﺗﺴﺎوی زن و ﻣﺮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی( در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻗﺮار داده
ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎﯾﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان "وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻂ
ﻏﺮﺑﯽ" ﺑﯽ ارزش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﮔﺸﻮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺴﺘﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺎ دراﯾﺖ
و روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ۱۹م .ﮐﺸﻮری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ژاﭘﻦ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻮﻣﯽ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل اﻧﺰوای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز و درﺧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺸﺮو در ﭘﻨﺞ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ :رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ،روﺷﻨﮕﺮی
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﻤﻮد اﻣﺎ دور زدن و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﯾﯽ
ﺳﻢ ﮐﺸﻨﺪه را دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ّ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻫﺪف دارد ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺮای
ﻣﻼﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻮا ﺑﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮏ
از ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع از "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﯿﻐﻪ و ﻧﺠﺲ و ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺳﻨﮕﺴﺎر" ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ "ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂ ﻏﺮﺑﯽ" روی آورﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺎن ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ "ﻣﺎﺷﯿﻦ دودی" ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روﺷﻨﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را در روز روﺷﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدﯾﺪ و آل اﺣﻤﺪ و
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻧﺼﺮ و ﻧﺮاﻗﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ «آﻧﭽﻪ ﺧﻮد دارﯾﻢ« ﺟﻠﺐ ﮐﺮد" ،آﺳﯿﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب" را ﻋ َﻠﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﻮار ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ "ﻏﺮب زدﮔﯽ" ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ "ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ" ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از "روﺷﻨﻔﮑﺮان" ﻣﺎ "ﯾﮑﺸﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﻤﻮدن" ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ
ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﺪرت ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ در راه اﻫﺪاف ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان

را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" را ﺑﻪ "ﺟﻬﺎن اﺳﻼم" ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻫﺮ "ﺳﻮداﻧﯽ از دﻧﯿﺎ
ﺑﯽﺧﺒﺮی" و ﻫﺮ "ﻣﻼی اﻓﻐﺎﻧﯽ" ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ "ﻣﺒﺎرزه" ﺑﺮﺧﯿﺰد.
در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ روﺷﻨﮕﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ .در ﻧﯿﻤﮥ اﯾﻦ راه ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ" آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ از ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ "ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار "ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺪوی" ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در دﻫﮥ  ۶۰ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ،از اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،ﻧﺴﻞ دوم و
ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﺳﻮم ﺑﺪوی ﺧﻮد ﭘﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎی "ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﻬﻤﺎن" در ﺟﻬﺖ
"ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ" ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﯾﺮه ای ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺪﺳﺖ "روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﻼمﭘﻨﺎه اﯾﺮاﻧﯽ" ﺑﻪ
ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﻮدۀ داﻋﺸﯽ ،ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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