اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه

ﻣﺠﺮی« :إِﻧَّﻪُ ﻣِﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و إِﻧَّﻪُ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ»
*ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯿﺎن اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﺎﻟﻤﻪ ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .واژهٔ اﺗﻮﭘﯿﺎ  Utopiaﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ «ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد» و «آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﺳﻮی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ «ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
رﯾﺸﻪٔ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و اﺳﺎﺳﺎً واژه ای در وادی ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻓﻼﻃﻮن
 2500ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﯾﻮﻧﺎن در ﮐﺘﺎب «ﺟﻤﻬﻮر» ﺧﻮد ﯾﮏ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .وی در اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﺧﻮد ﻃﺮح ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ،اﻓﻼﻃﻮن از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ .آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﺟﺰﯾﺮهٔ ﮔﻤﺸﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻼً ﺑﺸﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺪﺗﯽ در اروﭘﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ اﻓﻼﻃﻮن ،ﺟﺰﯾﺮهٔ ﮔﻤﺸﺪه ای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮهٔ «ﮐﺮت» ﯾﺎ
«ﺳﯿﺴﯿﻞ» در ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻤﺸﺪهٔ اﻓﻼﻃﻮن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ دوره ای ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣُﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از آن ،ﯾﻬﻮد
ﺣﺴﺮت دوران ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( را داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن ﻣﻌﺒﺪ و ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ را دارد .ﯾﻬﻮدی
ﺑﻮدن ﺗﻠﻘﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ اﻓﻼﻃﻮن ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﻓﻼﻃﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﯾﻬﻮد در ﯾﻮﻧﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﻋﺼﺮ ﻣﯿﺘﻮﻟﻮژی ﯾﺎ ﻋﺼﺮ اﺳﻄﻮره ﮔﺮاﯾﯽ در ﻏﺮب ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺮوﻣﺘﻪ و زﺋﻮس ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺟﺮای اﺑﻠﯿﺲ و
وﺳﻮﺳﻪٔ آدم و ﺣﻮا در ﺧﻮردن ﻣﯿﻮهٔ درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮع در ﺗﻮرات اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪٔ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﺟﺮای وﻧﻮس و ﮐﯿﻮﭘﯿﺪ و ﺳﺎﯾﮑﻪ در اﺳﻄﻮره ﻫﺎی
ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ و زﻟﯿﺨﺎ در ﺗﻮرات اﺳﺖ .ﭘﺲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ﺗﻠﻘﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ در ﻧﮕﺎه
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اﻓﻼﻃﻮن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮑﺘﻪٔ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آﺗﻼﻧﺘﯿﺲﮔﺮاﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﯾﻬﻮد دارد و آن ﻣﺒﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در
اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ «ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد» ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ در آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﯾﮏ «ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد» اﺳﺖ .در اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎدهٔ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺷﻮد .اﻣﺎ در آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﻣﺪﻋﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺒﻼً ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ .در آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﮔﻤﺸﺪه ﺑﮕﺮدد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﻣﮑﺘﺐ ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( را ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﻤﻪٔ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﻫﯿﮑﻞ
ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن( در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺖ ﯾﻬﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪٔ
ﻋﺪل و ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻫﻤﺎن آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ،و آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻤﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

*اﻧﺪﯾﺸﻪٔ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎ و آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ،رﯾﺸﻪ در ﺗﻠﻘﯽ ﯾﻬﻮد دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در دورهٔ ﻣﺪرن ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد؟ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺮن ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺑﻠﻪ! در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻏﺮب و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺟﻨﺒﺶ دوم اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ -ﭘﺲ از اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد -ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﯾﮋه از ﻏﺮب اروﭘﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖ-ﻫﺎی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ ) (1451- 1508ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﺳﺮآﻏﺎز اﺷﻐﺎل و ﻏﺎرت آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪٔ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب در آن ﺟﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر  (1535 More (1478-در درﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم «اﺗﻮﭘﯿﺎ ».او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آن زﻣﺎن ﻏﺮب ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻏﺮب ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر ،ﻣﺒﻨﺎ ﯾﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺷﻮروی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ Bacon
) (1561- 1626ﮐﺘﺎب ﻧﺌﻮآﺗﻼﻧﺘﯿﺲ را در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ.
اﮐﻨﻮن اﺗﻮﭘﯿﺎی اﻓﻼﻃﻮن در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻬﻮر ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر ،ﭼﻬﺮه ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد :آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ و ﻧﺎﮐﺠﺎ
آﺑﺎدی ﮐﻪ واﺟﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد؛ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ ﻧﯿﺰ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ اﻓﻼﻃﻮن را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ
در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت .اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺪن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﯾﺎﻫﺎ ،آزﺗﮏ ﻫﺎ ،و اﯾﻨﮑﺎﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻗﺎره
ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﭼﭙﺎول ﮔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ زدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره
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رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﻧﺎﺑﻮد و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهٔ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ اﻟﺪورادو ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺛﺮوت آن ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ اﺷﻐﺎل ﻗﺎرهٔ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺒﻮده و اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ
«ﮐﺸﻒ» ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز در ﻣﺘﻮن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ،از «ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ» ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﻤﺪن ﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﺨﯿﺮ ،ﻫﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻟﺬا اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﺮ ،اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﺎن واژهٔ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ
و ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ ،در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺮرﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎرهٔ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺴﺨﯿﺮ راوﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﻤﻪٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهٔ اروﭘﺎی ﻻﺗﯿﻦ -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل -آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،و ﻧﯿﻤﻪٔ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهٔ اروﭘﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن -اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا -آﻣﺮﯾﮑﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد اﺗﻮﭘﯿﺎی آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻦ ﻫﺎ در آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﮔﻤﺸﺪه ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،واﺟﺪ ﻫﻤﻪٔ
آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻌﺪاً در ﮐﺸﻒ!!! ﻗﺎرهٔ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎدار ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ و اﺷﻐﺎل و
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪن آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ.

*ﻧﺴﺒﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ در دورهٔ ﻣﺪرن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ از اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪ؟
ﻧﻪ ﺧﯿﺮ! اﻟﺒﺘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ
دروغ ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺟﺪی در ﺣﻮزهٔ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،و
اﻻ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮان ﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮع آن ﻫﺎ را ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهٔ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪون روح رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﮑﺎن-ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارد .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ای اﻧﺘﺰاﻋﯽ دارد .اﮔﺮ رﯾﺎﺿﯽ از ﻣﻌﺒﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺼﻮص ،ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آن ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ «اﺳﺘﺮاﺗﮋی»
اﺳﺖ .اﺳﺤﺎق ﻧﯿﻮﺗﻦ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را رﻗﻢ زده و ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺰ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ «ﺟﻤﻬﻮر» ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺪه-ی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
«ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ » strategic Planningاز ﻗﻮل «ﮐﻠﺮ» در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ «ﺟﻤﻬﻮر
اﻓﻼﻃﻮن ،اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر ،ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺘﺎم ،و … ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل

3

ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺗﻼش ﻫﺎی آن ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻪ «دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ» ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﯿﻮهٔ
ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻨﺮ و … ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﮐﺖ و ﻣﺪﻟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﭘﯿﺎی اوﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻣﻨﻬﺎی اﺗﻮﭘﯿﺎ،
ﻓﻠﺴﻔﻪٔ اﺑﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺗﻮﭘﯿﺎﻧﮕﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
داﻧﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب و آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.

*ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﮐﺮد ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺎزی داﻧﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻫﻤﺎن اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺎزی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از ﻋﺼﺮ اﻓﻼﻃﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﺲ
ﻣﻮر .در دورهٔ ﻣﺪرن ،در ﺳﺪه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ،روی ﮐﺮد ﻣﮑﻤﻞ اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﮑﺎن ،ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد .ﻣﺎرﮐﺲ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺗﻮﭘﯿﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،اﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ در روﺳﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد و آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ،ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آن
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻏﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ را ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ «ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺪ» اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ «زﻣﺎن ﻣﻨﺪ» اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺪ را «اﺗﻮﭘﯿﺎ» و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﻣﻨﺪ را «آﮐﺮوﻧﯿﺎ» ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در دورهٔ ﻣﺪرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص آﮐﺮوﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪٔ آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﻮزهٔ اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ
از آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻓﻠﺴﻔﯽ وﯾﮋه ای آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻮﭘﯿﺎ و آﮐﺮوﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در
ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺸﻬﻮر «ﮔﻤﺸﺪه» ﯾﺎ ﻻﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ )ﺟﺰﯾﺮهٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ( ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آن ﻫﺎ در آن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ،ﺗﻼش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺳﺮﯾﺎل اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﭘﯿﺎ و آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺣﯿﺚ
«ﻣﮑﺎﻧﯽ» ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و در دو ﻓﺼﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ آن را از ﺣﯿﺚ «زﻣﺎﻧﯽ» ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ اﺑﺘﺪا روی ﮐﺮدی اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮا
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ روی ﮐﺮدی آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮا .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو روی ﮐﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﺳﺮﯾﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
از ﭘﺎﯾﺎن آن رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻼش ،ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.
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*روی ﮐﺮد ﺑﻪ آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ در ﻏﺮب در دوره ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ دارد؟
در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،رﯾﺸﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪٔ ﻏﺮب ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دارد .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻏﺮب را ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮد ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ -ﻧﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد -ﮐﻪ روزی اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻮﻋﻮد ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﺸﺮ را
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﻏﺮب ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﺮﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻋﻮد را اﺻﻼً آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .ﻟﺬا
ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن «ﻻﺳﺖ» و » «4400ﺳﻌﯽ دارد زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد را
ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻋﻮد را در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺸﺮی ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد)ﻋﺞ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮﻋﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ «ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ» در ﺳﻠﺴﻠﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﮔﺮا ،ﺗﺎ «آواﺗﺎر» ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺪی و
ﭼﯿﻨﯽ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ و آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ردی در آﯾﺎت ﻗﺮآن و
اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً اﺗﻮﭘﯿﺎ و آﮐﺮوﻧﯿﺎ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﻼم روی ﮐﺮدی ﻋﻘﺒﺎﮔﺮا دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﺻﻠﯽ و اﺑﺪی در
آﺧﺮت ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪٔ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﺧﺮوی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،در دورهٔ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی آن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ دارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪوی و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﺠﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ روش ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻬﺪوی در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺎزی و
آﮐﺮوﻧﯿﺎﺳﺎزی ﻣﺪرن در ﺗﻌﺎرض و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﻌﺎرض آن ﻫﺎ ،در ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎﺳﺎزی اﺳﺖ.

*در ﺳﺨﻦ از اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪان دورهٔ ﻣﺪرن از ﺗﻼزم واژهٔ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮون
ﻣﺘﺄﺧﺮ -ﯾﻌﻨﯽ 19 ،18و  20-ﻣﺒﺘﻼی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﺘﻼی ﻏﺮب ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .واژهٔ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،رﯾﺸﻪ در ﻣﻔﻬﻮم «اﯾﺪﯾﺎ» دارد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻠﺴﻔﻪٔ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎور اﻧﺴﺎن در روﻧﺪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻮد ،ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ دارد :اﺑﺘﺪا «ﺑﺎور ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻮا» ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ «دﮐﺴﺎ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .دﮐﺴﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ «ﮔﻤﺎن» و در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ «ﻇﻦ» ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ دوم« ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻏﺒﺎر» اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ «اﯾﺪﯾﺎ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﺴﺎ ،ﺑﺎور
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻮا را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺪارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺳﻮم« ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ» اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ «دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ
ﭼﻮن ﺧﻤﯿﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ «ﺗﺨﻨﻪ» ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﮑﻨﯿﮏ و
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ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭼﻬﺎرم« ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻠﻮخ» اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ «ﺗﻨﺖ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﻌﻄﺎف و ﺷﮑﻞ
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭘﻨﺠﻢ« ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﮓ» اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ «دﮔﻤﺎ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﺼﻠﺐ و
ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ .دﮔﻤﺎ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ «ﺗﺤﺠﺮ» ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﻤﻮدن دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﺎن )آﻓﺮﯾﻘﺎ( ،ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن )آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻗﺎرهٔ آﺳﯿﺎ،
ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺮده ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎدی ،ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻢ ﻃﺮازی ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ «ﺗﺌﻮرﯾﺰه» ﻣﯽ ﺷﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﻪٔ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺎرت آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺳﻮی دزدان درﯾﺎﯾﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻓﻼﺳﻔﻪٔ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻧﻤﻮدن ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺘﺎب ﺑﺮای آن ﻫﺎ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻔﮑﺮ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺮﺣﻠﻪٔ دﮐﺴﺎ ﺗﺎ اﯾﺪﯾﺎ ،و
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ ،ﻃﯽ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎرس و ﻧﺎﻗﺺ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اﯾﺪﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﺘﺎب «ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ» را ﻧﻮﺷﺖ ،و «ﻣﺎﻟﺘﻮس» ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﺪهٔ ﺟﺪﯾﺪ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺳﻔﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪٔ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﻫﮕﻞ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ -اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﻨﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ،
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آورد ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را رﻗﻢ زده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ اﻧﮕﺎرهٔ ﺧﺎﻣﯽ ،ﯾﮏ «اﯾﺴﻢ» در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ «ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ» و ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺑﺮای ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﮐﻪٔ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،ﻣﻌﺮﮐﻪٔ «اﯾﺴﻢ ﻫﺎ» ﺑﻮد :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ ،و ﺻﺪﻫﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻫﻨﺮی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﻠﺴﻔﯽ -و … دﯾﮕﺮ.
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ،در ﻗﺮون  20 ،19 ،18زﻣﯿﻨﻪٔ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دو
ﻣﻮرد آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اول و دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در
ﻗﺮون  20 ،19 ،18در ﻏﺮب ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان روﭼﯿﻠﺪﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪٔ اروﭘﺎ ،ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﻧﻤﻮده و از دوﻟﺖ ﻫﺎی
درﮔﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﯾﻬﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از 60درﺻﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻃﺮاز
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اول ﻏﺮب ﻣﺪرن ،از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ،و از ﻓﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺘﯿﻦ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﻮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ،ﺗﻔﮑﺮات ﺧﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً )ﻧﻪ ﻫﻤﻪٔ آن ﻫﺎ( از ذﻫﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﻬﻮدی ﺗﺮاوش ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدی ﻣﺪﯾﭽﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ رﺑﺎﻣﺤﻮر ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روﻧﺪ ﭘﺴﺎرﻧﺴﺎﻧﺲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدی
روﭼﯿﻠﺪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻗﺮﺿﻪٔ ﻣﻠّﯽ و ﺳﻬﺎم ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ «ﯾﻬﻮدﭘﺎﯾﻪ» را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪٔ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻓﺮض ﻏﻠﻂ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻣﺜﺎل
دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﮕﻞ ،ﯾﺎ ﺟﺎن ﻻک و ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺪﯾﭽﯽ و روﭼﯿﻠﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻧﻘﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ و واﺳﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎژﻻن ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺶ از 90درﺻﺪ و ﻧﻘﺶ ﻓﻼﺳﻔﻪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 10درﺻﺪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺮب را رﻗﻢ زده اﻧﺪ.
ﻟﺬا اﺑﺘﻼی ﻏﺮب ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺎب روزاﻓﺰون ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی ﻏﺮب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اروﭘﺎ
ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎم و آزﻣﻮن ﻧﺸﺪه ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺎﻓﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

*ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ
ﺳﻮم ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺎور ،ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ «دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ»ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﺎﮐﺘﻮﻟﻮژی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از
ﻣﺮﺣﻠﻪٔ دوم ﯾﻌﻨﯽ «اﯾﺪﯾﺎ» ،اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪٔ ﺗﻌﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪٔ
ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪٔ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺪﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﺧﺎم اﺳﺖ و ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﻮﭘﯿﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺷﻮروی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﺮﻣﺮد ﻧﯿﭽﻪ ،و در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪﮔﺮ ،آدوﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ اﺗﻮﭘﯿﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎزﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺪﺧﻞ آن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  American Life Styleﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺳﺎل  2007- 2008ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﭘﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ رﺑﺎﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎل اﺿﻤﺤﻼل اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
 5/14ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﻼً ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮔﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ،ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﭘﺨﺘﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻨﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﯾﺎ
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آﮐﺮوﻧﯿﺎ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ،آن اﺗﻮﭘﯿﺎ ﯾﺎ آﮐﺮوﻧﯿﺎ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻋﻤﻼً اﮔﺮ ﻏﺮب ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻣﯽ
داد ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اﯾﺪﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد از ﺗﺒﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻧﺒﺎر در
ﻏﺮب ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪ ،ﺑﮕﺮﯾﺰد .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎم ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ
اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺷﻮروی ﺷﺪ ،در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ :ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺮاق ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﺷﻮروی وارد ﭼﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺮهٔ ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ «ﺟﻮﭼﻪ اﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﮐﯿﻢ اﯾﻞ ﺳﻮﻧﮕﯿﺴﻢ» ،و در ﮐﻮﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺳﺘﺮوﺋﯿﺴﻢ ،ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻋﺎﻟﻢ از ﻏﺮب در ﮐﻮﺑﺎ ﺗﺎ ﺷﺮق در ﭼﯿﻦ و ﮐﺮهٔ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺸﺪ.

*آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮐﺎدﻣﯿﮏ اراﯾﻪ و آن را ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎﻫﺎی ﺧﺎم
ﻋﺼﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﯿﺼﻪٔ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ؟!
ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪٔ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪٔ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺶ و روش ﻧﻮﯾﻦ،
دورهٔ ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد را در ﻏﺮب ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﻣﺒﺤﺚ «ﻣﺮگ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی» ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻼش
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺒﻮر از «اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی» و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ «دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی» ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﻏﺎزﯾﻦ را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،دﺳﺘﺎورد ﮐﻢ و ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻋﺒﻮر از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯽ
ﺑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ.

*آﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد در ﭘﻬﻨﻪٔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻏﺮب ،ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهٔ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮ ،دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را در 1945
آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﺎﺗﺢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .در ﺳﺎل  1990اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 2007ﻧﯿﺰ ژوزف اﺳﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺸﻬﻮر ﻏﺮﺑﯽ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ» ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻏﺮب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺳﺮ داد .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻇﺎﻫﺮاً ﺟﺎﻣﻊ ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ
در ﻣﺘﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﭘﺪﯾﺪهٔ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
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ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ اﺳﺖ .ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﯾﯿﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎ ،از ﻣﺪل ﻟﯿﺒﺮال اﻓﺮاﻃﯽ در راﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻌﻪٔ «ﮐﯿﺒﻮﺗﺲ» در ﭼﭗ ،را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺣﯿﻔﺎ
ﺗﺎ ﺗﻞ ﺣﺒﯿﺐ )ﺗﻞ آوﯾﻮ( ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  1387ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮﺗﺲ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ژوداﺋﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﻣﺪل اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﮏ ﻗﻮﻣﯽ و ﺗﮏ
دﯾﻨﯽ ،و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺪت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد -آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ
ﮔﻤﺸﺪهٔ ﯾﻬﻮد -ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهٔ اﺳﺮاﯾﯿﻞ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﻮﭘﯿﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ -اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪٔ ﯾﻬﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎی «ﻣﺪﯾﻨﺎ» ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﻫﻤﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﺑﺎ ،ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ ﯾﻬﻮد و رﻫﺎورد او ﺑﺮای ﺑﺸﺮ
ﻣﺪرن ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ رﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮ اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ و اﺗﻮﭘﯿﺎی آﯾﻨﺪهٔ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؟
آن ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ» اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و
اﺳﺎس آن ﻣﻔﻬﻮم «ﻟﺴﻪ ﻓﺮ» ﯾﺎ ﺑﮕﺬار ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻔﻬﻮم «ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺪﻧﯽ» ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﻫﻤﺎن «ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
ﺑﻮرژواﯾﯽ» اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺣﻮزهٔ ﺣﯿﺎت «ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری»
را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼً ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻟﯿﺒﺮال ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﻃﺮف دار وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺿﻊ آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آرﻣﺎن او ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻏﺮب و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻦ راه ،ﻏﺮب ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮده و آن را رﻧﮓ و ﺟﻼی ﺗﺎزه ای
ﺑﺪﻫﺪ .در داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺮه اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ و اﺗﻮﭘﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را
از آن راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺳﺮﯾﺎل ﮔﻤﺸﺪه  Lostﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﭘﯿﺎ و آﮐﺮوﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﺮگ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،راه ﻣﻔﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در دورهٔ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه و در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪهٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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«زﻧﺪﮔﯽ دوم» ﻧﻮع ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی از زﻧﺪﮔﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﮐﻠﺒﻪٔ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪٔ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ داده اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ در ﮐﻠﺒﻪٔ
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﺗﻮﭘﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ
ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺣﻼوت زودﮔﺬر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آداﻣﺲ ﻫﺎی ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﺎ .و ﻣﺠﺪداً ﺑﺸﺮ در ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻣﻌﻨﺎ ،ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان و ﺗﺸﻨﻪٔ
ﻣﻌﻨﺎ ،در ﭘﻬﻨﻪٔ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻟﯿﮑﻦ درﯾﻎ از ﺟﺮﻋﻪ ای ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎز!

*اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ در اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺳﻼم ﻫﻢ اﺗﻮﭘﯿﺎ و آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ دارد؟
اﺗﻮﭘﯿﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ در دورهٔ اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ اول ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺼﺮ آﺗﻦ اﻓﻼﻃﻮن ،و ﻫﻢ در دورهٔ اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
دوم ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ،اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻏﺮب ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﮐﻼﺳﯿﮏ دورهٔ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻣﺪرن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارد و اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﺳﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ،اﺧﺮوی اﺳﺖ ﻧﻪ دﻧﯿﻮی .دﻧﯿﺎ ،ﻣﺰرﻋﻪٔ آﺧﺮت اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ در
دﻧﯿﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻗﺒﺖ و آﺧﺮت ﮐﻪ داﺋﻤﯽ و اﺑﺪی اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزی او در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزی
او در ﻋﻘﺒﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻏﺮب ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺸﺮﻣﺤﻮر و دﻧﯿﺎﮔﺮا دارد ،اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺌﻮﺋﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺪا ﻣﺤﻮر ،و ﻋﻘﺒﺎﮔﺮا دارد.
در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﮔﻤﺸﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻟﺬا ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﯽ ،و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﻇﻬﻮر آن ﻣﻨﺠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ را در ﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت و ﻋﺎﻗﺒﺖ.
دﻧﯿﺎ ،از ﻣﺎدهٔ دﻧﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ،روزی ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﺧﺮت ،ﺳﺮای اﺑﺪی اﺳﺖ .ﻋﺎﻗﺒﺖ
در ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ان اﻟﻌﺎﻗﺒﻪ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺧﺮت،
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب از آن اﻫﻞ ﺗﻘﻮاﺳﺖ .ﭘﺲ اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ اﺧﺮوی ،ﺑﺮ ﺗﻘﻮاﺳﺖ .ﺗﻘﻮا ،در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ «ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ-ﭘﺎﯾﯽ» اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮد را از ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﭙﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا در اﺳﻼم ،ﻣﺪﯾﻨﻪٔ ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻬﺪوی ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ آﺑﺎد در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﺒﺎﯾﯽ آﺑﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .اﺳﺎس دﻧﯿﺎی
آﺑﺎد و ﻋﻘﺒﺎی آﺑﺎد ،ﺑﺮ ﺗﻘﻮاﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻬﺪوی ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻫﺠﺮی ،ﻣﮑﺎن ﮔﻤﺸﺪه )آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ( ﯾﺎ زﻣﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮ وزن «ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد»« ،ﻧﺎﮔﺎه» ﯾﺎ «ﻧﺎﻫﻨﮕﺎﻣﻪ» ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
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ﻧﺎزﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮو -ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ آن «زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد»
ﺳﺎزد .اﺳﺎﺳﺎً رﺳﯿﺪن آن زﻣﺎن ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﯿﺮورت و ﺷﺪن ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺸﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،آن زﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.
و ﻧﮑﺘﻪٔ آﺧﺮ!
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از اﻟﺘﻘﺎط اﺳﺖ .ﺗﻠﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب و اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ و آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮب ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪوی
ﻧﺪارد .ﻣﻬﺪوﯾﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﻧﺎب ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻮﻋﻮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻬﺪوی
رﺳﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﻬﺪوی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﺒﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب ﻣﻐﻔﻮل اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻏﺮب ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﮕﺮﯾﺰد و اﺗﻮﭘﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﻬﺪ ،ﺣﻤﻞ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺮدﻫﺎی اﺗﻮﭘﯿﺎﮔﺮا و
آﮐﺮوﻧﯿﺎﮔﺮای ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻇﻠﻤﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .از ﺣﻀﺮت روح اﻟﻠﻪ)ره( ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
«اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ».
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