ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦﻫﺎی ﺳﺒﮏزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ

در ﯾﮏ دﻫﻪٔ اﺧﯿﺮ ،ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺮﺻﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان ﻃﻨﯿﻦ روزاﻓﺰوﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎ در ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  American Lifestyleاﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺳﻬﻞ و
ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻏﺎﻣﺾ اﺳﺖ .روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎی
ﺣﻮزهٔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد :ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ!
در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،در ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪای «اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ» ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ،در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن «ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ» را ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﮕﻞ
و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و ﭘﻮﭘﺮ ،ﻏﺮبﺷﻨﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،او از «ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ» ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺮب دﯾﺮوز ،ﻏﺮب
ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ و ﻣﺎژﻻن و واﺳﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻏﺮب دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﯿﻮم و ﻻک .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اذﻋﺎن
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻏﺮب اﻣﺮوز ،ﻏﺮب ﻣﮏﻧﺎﻣﺎرا ،ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ،ﺑﺮژهژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﻮﻣﺎس ﺷﯿﻠﯿﻨﮓ و ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻏﺮب
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﮕﯽ و ﻟﯿﻮﺗﺎر .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در ﮐﺶ و ﻗﻮس اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن «ﻓﺮم»« ،ﺑﯿﻮﺗﯽ» ،ﯾﺎ
«ﻣﻤﯽﺳﯿﺰ» در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﻫﻨﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ رد  Entertainmentو ﻣﺤﺾ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در
آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﻠﻘﯽﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻔﻬﻮم «ﺳﯿﻨﻤﺎی اﺳﺘﺮﺗﮋﯾﮏ»
را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ،در ﯾﮏ روز رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهٔ ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺎ
«ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رویﮐﺮدی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﮔﺬاردﯾﻢ.
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ آﻣﺪه ،ﺣﺎﺻﻞ آن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺳﺖ.
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ﻟﻌﯿﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺳﻌﯿﺪ
ﻣﯿﻼد دﺧﺎنﭼﯽ
* ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﯾﺪ! ﭼﺮا؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ را ﺑﻨﮕﺮد و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ رویﮐﺮدی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺣﻮزهٔ ﺧﺎص و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﮔﯿﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻮزه از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻨﮕﺮم .در واﻗﻊ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
رویﮐﺮدی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وارد ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازم؛ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﻟﺬا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ .روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻧﯿﺰ ،اﻧﺴﺎن را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در رویﮐﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد را «آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ» ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ «ﮐﻠﺮ» و دﯾﮕﺮان ،ﺑﺨﺶ اﺗﻮﭘﯿﺎﻧﮕﺎری در ﻓﻠﺴﻔﻪ را ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺗﻮﭘﯿﺎ در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ «ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً در ﺳﻄﺢ «ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ» ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ «ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ» ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد در «ﺟﺎﻣﻌﻪ» از ﺣﯿﺚ «آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ» ،در ﺳﻄﺢ
«اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ» ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﻤﺎﯾﺰ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در «ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ» ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﺗﻠﻘﯽ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ رویﮐﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در «ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی» ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

* ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد؟
ﺑﻠﻪ! ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﺪون ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊِ  Master Planآﯾﻨﺪه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ در ﺣﻮزهای ﻣﺤﮏ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﻧﺎم  Strategic Planningﯾﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﮐﻪ اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺗﻮان وارد ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زواﯾﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی در ﻏﺮب ،زاوﯾﻪٔ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ  Lifestyleاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ :ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﺣﯿﺎت ﺧﺒﯿﺜﻪ .ﭘﺲ در ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان از زاوﯾﻪٔ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻏﺮب ﻗﺪﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آن،
ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﻃﺮاز ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی،
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﯿﺚ آنﭼﻪ ﮐﻪ «ﺑﺎﯾﺪ» ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﺳﺖ.
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* ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آن ،ﻗﺪﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻏﺮب دارد .اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻣﯽ-ﮔﺮدد و
ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟
زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ،ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪٔ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ «ﺣﯿﺎت» در ﻗﺮآن «Life» ،در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و «زﻧﺪش» ﯾﺎ «زﻧﺪﮔﯽ»
در ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ زﺑﺎن-ﻫﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻫﮋﻣﻮن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  American Lifestyleﯾﺎ  An American Way of Lifeﮐﻪ «راه و روش زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ»
اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ «آدام ﮐﻮرﺗﯿﺲ» ،در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دارد.
* ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﻪٔ  ۰۷۹۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ.
ﺑﻠﻪ! آدام ﮐﻮرﺗﯿﺲ ،درﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻗﺮن ﺧﻮد»  ، The Century of the Selfدر دورهای ﯾﮏ ﻗﺮﻧﯽ ،از
 ۱۰۹۱ﺗﺎ  ،۱۰۰۲ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺴﻮط او ،روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
ﺗﺤﻘﻖ «ﻧﯿﻮاﯾﻨﺪﯾﻮﯾﮋواﻟﯿﺴﻢ» ﯾﺎ «ﻧﻮﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ» و ﺗﻔﺮد ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ« ،اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد» را ﺑﺸﺎرت داده
ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻧﯿﻤﻪٔ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﻧﻮﯾﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﮔﺬارد.
* ﮐﻮرﺗﯿﺲ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ «ﺗﻔﺮد ﺟﺪﯾﺪ» را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺮدﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ «ﻧﯿﻮاﯾﻨﺪﯾﻮﯾﮋواﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن» ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،دو ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﻋﺼﺮ ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ و ﻋﺼﺮ رﯾﭽﯿﺴﻢ .ﻋﺼﺮ ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ۰۱۹۱آﻏﺎز و
ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪٔ  ۰۶۹۱در دورهٔ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺎن اف ﮐﻨﺪی اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
* ﻣﺒﺪع ﻋﺼﺮ ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮاﻫﺮزادهٔ زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ» اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﻧﺎم و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ ،ﺑﻪ «وﯾﻠﺴﻮن» رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ
او ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﭘﺎرﯾﺲ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دور او ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ! ﻣﺜﻼً در
ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻗﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد! ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪٔ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﯾﯽ ﺧﻮد ،زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽرود .ﻓﺮوﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن را واﺟﺪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﺧﺮدورز ،و
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺧﺮدورز .اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﺳﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺧﺮدورز ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهٔ ﻗﻮهٔ ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدهٔ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،اﺳﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻢ و ﺷﻬﻮت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮرﺗﯿﺲ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪٔ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ او ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد و ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺮزادهٔ او ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ،ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ را
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮدهٔ ﺧﺸﻢ و ﺷﻬﻮت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،راه ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻬﺖ دادن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮهٔ آنﻫﺎﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﯿﺎل و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ .او دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮوﯾﺪ را ﺑﺮای ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﯿﺎل و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
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ﮐﺎر ﺑﺴﺖ و در ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ روش-ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف آن دوران ﯾﻌﻨﯽ «واﻟﺘﺮ ﻟﯿﭙﻤﻦ» ،ﺑﻨﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﻧﻮﯾﻦ در
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻬﺎد :ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ!
ﺗﺌﻮری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ از راه ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻣﯿﺎل و آرزوﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان
رﺿﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﭘﺮوژهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻧﯿﺰ – ﻟﯿﭙﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ژﻧﺮال دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺑﻠﺰ در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ،ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪٔ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮد .ﻧﻬﺎد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،Public Relationﻧﻬﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع آن
اﺳﺖ .آنﭼﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪٔ ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ وﯾﮋه
اﺳﺖ :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮوﯾﺪی ،ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻮق ﺑُﻌﺪ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و
آرزوﻫﺎی او را ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺟﻬﺖ داد.
ﻋﺼﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دورهٔ روزوﻟﺖ در اواﺳﻂ دﻫﻪٔ  ۰۳۹۱اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد :اﻧﺴﺎن
ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ او ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﯿﺎل و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎی او ﺟﻬﺖ داده ﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ،رواج ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آدام ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺎن داد و ﻣﺒﺪع ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ او آﻣﺪه و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ! او ﺷﮑﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﮕﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎزار .ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻋﻼﻣﺖ رﺟُﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آورده و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ راﯾﺞ و ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
«ﻫﻮور» رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻫﻪٔ  ۰۲۹۱از اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺷﻌﺎر «ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ» را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﮐﻮرﺗﯿﺲ از اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎنﺳﯿﻮﻣﺮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ «ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮدهٔ ﻣﺮدم» ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ «ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮدهٔ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه» ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻟﻔﺮد ﮐﯿﻨﺰی در دﻫﻪٔ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در دﻫﻪٔ  ۰۳۹۱ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪٔ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ داروﯾﻦ از ﺣﯿﺎت ،ﻧﻮع دوم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻣﯿﺎل و
ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ .ﮐﯿﻨﺰی ،دو ﻣﺠﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮدهٔ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی در ﺳﻄﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻃﺒﻘﻪ-ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺴﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی دﻫﻪٔ  ۰۶۹۱ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.
* در ﻋﺼﺮ ﻫﻮور ،رﮐﻮد ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ اﮐﻨﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺬﯾﺮش
دﮐﺘﺮﯾﻦ ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ و ﮐﺎنﺳﯿﻮﻣﺮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻠﻪ! ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﯿﺰ در آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻌﺪاً ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ رﮐﻮد ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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«ﻫﻮور» ،ﻗﺪرت ﺑﻪ «روزوﻟﺖ» رﺳﯿﺪ .او دﻫﻪٔ  ۰۳۹۱را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دورهٔ «وﯾﻠﺴﻮن ﺗﺎ ﻫﻮور» آﻏﺎز ﮐﺮد .در دورهٔ
روزوﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ «ﺣﯿﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی» اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺧﻮدش ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،روزوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪهٔ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوراد ﺑﺮﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و راه را ﺑﺮای
«ﺟﻮرج ﮔﺎﻟﻮپ» ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ».در واﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﺳﻨﺠﺶ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم و اﺧﺬ ﻧﻈﺮات آنﻫﺎ ،راهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ و ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﯿﺎل و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺼﺮ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻋﺼﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﭘﺪﯾﺪهٔ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻬﺎد ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﻫﺎورد ﻋﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻠﻘﯽ
«اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد» در دورهٔ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪٔ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ) (۳۳۹۱ – ۶۶۹۱در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
* ادوار ﺑﺮﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻫﺠﻮم ﻧﺨﺒﮕﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی ﺳﺎﮐﻦ اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و روی ﮐﺎر آﻣﺪن «ﺗﺮوﻣﻦ» و
«آﯾﺰﻧﻬﺎور» ﺑﻪ ﺟﺎی روزوﻟﺖ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد .او ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮدهای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬارد .ﺑﺮﻧﯿﺰ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮک را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ «دﻣﻮﮐﺮا-ﺳﯿﺘﯽ» ﻧﻬﺎد .ﺷﻬﺮ دﻣﻮﮐﺮا-ﺳﯿﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎزار ﺑﻮد :ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از
آﻣﺮﯾﮑﺎی آﯾﻨﺪه .در اﯾﻦ «دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ» او اﺗﻮﭘﯿﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ دوره ،دﺧﺘﺮ داﯾﯽ ﺑﺮﻧﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ،دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوﯾﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻓﻮج ﻋﻈﯿﻤﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ را ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد -ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ و ﺳﺮدﻣﺪار ﭘﺮوژهﻫﺎی روانﮐﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺎﺗﻢزده ﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان روانﮐﺎو آن دوره ،ﺑﻪ آدام
ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ رواﻧﯽ و ﻣﺎﺗﻢزدﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎی دﻫﻪٔ –  1940 1950ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ روانﮐﺎوی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .ﺛﺮوت و ﻣﻨﺰﻟﺖ روانﮐﺎواﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺧﻮشاﻗﺒﺎل را ﭘﺪﯾﺪ آورد.
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روانﮐﺎوان ﻓﺮوﯾﺪی ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺪل ﺑﺮﻧﯿﺰ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
و ﻣﺪل ﮔﺎﻟﻮپ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ارﻧﺴﺖ دﯾﮑﺘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد .او ﺑﺎ روش ﮔﺎﻟﻮپ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
رﻓﺘﻪ و اﻧﮕﯿﺰهٔ اﻓﺮاد را در ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺷﺪه را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ روﻧﺪ ،زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺟﺮﻗﻪٔ آن ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮﻟﯿﻦ ﻣﻮﻧﺮو ،ﺳﺘﺎرهٔ ﻣﺤﺒﻮب ﺳﯿﻨﻤﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ زده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﻮرﺗﯿﺲ ،در اواﺳﻂ دﻫﻪٔ  1960ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری روانﮐﺎوان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺷﯿﺎد
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اﺑﺘﺪای دﻫﻪٔ  ۰۹۳۱در اﯾﺮانِ اﻣﺮوز ،روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺧﻼق ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و از ﻣﻨﺰﻟﺖ
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ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻫﻪٔ  ۰۵۹۱اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮوز آن را در ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﺪﯾﺪ.
* ﻧﺘﯿﺠﻪٔ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ روانﮐﺎوان در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ روانﮐﺎوان ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺴﺎن را ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،او را ﺣﯿﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ-داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﮔﺮوه
روانﺷﻨﺎﺳﺎن  CIAﭘﺲ از اﯾﻦ دوره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و رﺋﯿﺲ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ رویﮐﺮد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری روانﮐﺎوان ،از ﺳﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن «ﻫﺮﺑﺮت ﻣﺎرﮐﻮزه» ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﻮزه
ﮐﺘﺎب «اﻧﺴﺎن ﺗﮏ ﺳﺎﺣﺘﯽ» را ﻧﻮﺷﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺮهٔ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه-ی ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﺸﺎن داد.
ﻧﺘﯿﺠﻪٔ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ روانﮐﺎوﻫﺎ و ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎشﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺟﻨﺒﺶ-ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در  ۸۶۹۱در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺗﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦدیﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﭼﻬﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻌﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد« :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ».داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ از
ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺳﺮﺧﻮرده و ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼن در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﻮچ
ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺬ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺴﺎزد ،ﺗﻮ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎز»!
* ﭘﺲ ﻋﻤﻼً اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد؟!
ﻧﻪ! ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﺰوای آن ،ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﯿﺎ و افﺑﯽآی ﭘﺪﯾﺪ آورد :از روش ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ از درون
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﻫﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ و
ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ ﭘﯿﺶﺗﺎز اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .آدام ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درون ﺑﺎزی ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ آنﻫﺎ
را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ،در رد ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﻮزهٔ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم
آن را ﺑﺪ ﺟﻠﻮه داد .اﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف  Mind Controlﮐﻪ در دﻫﻪٔ  ۰۷۹۱در ﺗﻘﺒﯿﺢ آن دوران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
* اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻞ و ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ؟
رﻗﯿﺐ زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﯾﻠﻬﻠﻢ رﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺌﻮری او ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻏﯿﺮﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ «رﻫﺎﺳﺎزی» ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد« .ﻟﺴﻪﻓﺮ»  Laissez Faireﯾﺎ «ﺑﮕﺬار
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ» ،دﮐﺘﺮﯾﻦ راﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﻠﺐ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار را ﺷﮑﻞ
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ﻣﯽداد.
ﻋﻤﻼً از  1968ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﭽﯿﺴﻢ ،ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻓﺮوﯾﺪﯾﺴﻢ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ دوره ،ﻧﻔﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ «اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان
ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ» اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻮان ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮد»
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺧﻮرد ،زﯾﺴﺖ و ﻣﺮد.
در اﯾﻦ دوره ،ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺖ .در آﻟﻤﺎن ،ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪٔ
آﺷﻮبزدهٔ  ۸۶۹۱ﭘﺎرﯾﺲ ،ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ،و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «اِرﻫﺎرد» ،ﺳﺮان اﯾﻦ «ﺑﺮآﻣﺪن از ﺧﻮد» و اﯾﻦ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ .اِرﻫﺎرد ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﮔﻔﺖ ،وﺟﻮدِ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﭘﯿﺎزی ﺑﺒﯿﻦ .ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪٔ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﺰن .در ﻻﯾﻪٔ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺎز ،ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﯽرﺳﯽ .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ-ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻫﯿﭻ و ﭘﻮچ! ﺧﻮد را واﮐﺎو ،و ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺰن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻِ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯽ .اﮐﻨﻮن
ﭘﺮوژهٔ  ESTاِرﻫﺎرد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان دارای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ :ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ .EST
ﺑﺮ اﺳﺎس اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ارﻫﺎرد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻮزهٔ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ:
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﻧﮏ ،ﺟﻨﺒﺶ رپ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺪوﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﻄﻨﯿﺰم.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ،در اداﻣﻪٔ اﻗﺪاﻣﺎت آﻟﻔﺮد ﮐﯿﻨﺰی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﮑﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻓﺮاﯾﺪی ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻨﺰی را ﺑﺎ رویﮐﺮد ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺣﻮزهٔ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم داد و اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺴﯽ دﻫﻪٔ  ۰۶۹۱را در دﻫﻪٔ  ۰۷۹۱ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪهٔ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺳﮑﺲ ،روﻧﺪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ارﻫﺎرد و دﯾﮕﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎی دﻫﻪٔ  ۰۶۹۱ – ۰۷۹۱ﺑﻮد.
* اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ» اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را اﺑﺘﺪا ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ در دﻫﻪٔ  1920و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ روانﺷﻨﺎس اروﭘﺎﯾﯽ «آﻟﻔﺮد آدﻟﺮ» در دﻫﻪٔ
 ۰۳۹۱در ﻣﺘﻦ ﻗﺎرهٔ اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮی ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .در دﻫﻪٔ  ۰۷۹۱ﺳﺮان اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﻻر دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ روان-ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ» ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از رﮐﻮد ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪٔ ، ۰۲۹۱
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪٔ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در  ۰۷۹۱دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﯿﮑﺴﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط دﻻر ﺑﺎ ﻃﻼ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوژهٔ «اﯾﮕﻨﻮﺗﻮس» ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪٔ دﻻر ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و
روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوری و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﺷﺪ .ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﮑﺴﺖ وﯾﺘﻨﺎم و ﺟﻨﮓ ۳۷۹۱اﻋﺮاب و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺷﺪ ،ﺿﺮورت «ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ» ﻣﺼﺮف در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮفﮔﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺸﺎن
داد .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-داری در ﺟﻮار روانﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ «ﻣﺎزﻟﻮ» ﺑﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪٔ اﯾﻦ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﻘﺎﺗﯽ  SRIدر داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮد .آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ،ﺟﺪوﻟﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او در اﯾﻦ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻃﯿﻒﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﮔﺮوه  SRIآنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪٔ ﭘﺮدازش ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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«ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ» ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزﻟﻮ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  SRIﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎزﻟﻮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
از اﯾﻦ ﻫﺮم را در دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ» را ﺑﻪ آن اﻃﻼق
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻫﺮم و روشﻫﺎی ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻣﯿﺎل اﻓﺮاد را «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ» ﻧﻬﺎدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪٔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آنﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻮد.
* ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺎزﻟﻮ؟!!
ﺑﻠﻪ! ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺎزﻟﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻮرﺗﯿﺲ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ» ،ﯾﺎ «راه و
روش آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ» ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺮم در اﯾﺮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهٔ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺌﻮری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ و ﭘﺪﯾﺪهٔ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ادوارد
ﺑﺮﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﯿﻨﺰی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ﮔﺎﻟﻮپ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻞﮐﺮد ارﻧﺴﺖ دﯾﮑﺘﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰهٔ اﻓﺮاد در
ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ،ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎی ارﻫﺎرد ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزﻟﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﺮان آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ و ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﻏﺬا ،ﯾﺎ ﻣﺪل ﻣﻮ و ﻟﺒﺎس ،ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهٔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﯿﺰ و ارﻫﺎرد و
ﻣﺎزﻟﻮ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک ﺷﺪه اﺳﺖ .ادوارد ﺑﺮﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪٔ ﺧﻮد،
ﻣﺸﺎور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻔﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از ﻋﺼﺮ آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهٔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آدام
ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ،ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﺟﺮج ﺑﻮش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ،ﺟﺎن ﻣﯿﺠﺮ و ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ در اﻧﮕﻠﯿﺲ،
از روشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ و اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺪرت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .در واﻗﻌﻪٔ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﮐﻪ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد :اﮐﻨﻮن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪٔ ﺑﻮش ﯾﮏ اﻧﮕﺎرهٔ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﺎل  ۳۹۹۱ﻧﯿﺰ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮجﻫﺎی دوﻗﻠﻮی
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ،در ﺣﺪ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارهٔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﻫﺮم
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺮم ،ﺣﯿﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻮرژوا ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﻃﯿﻒﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان دﻗﯿﻖﺗﺮ دارد« :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ».ﺳﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﻮاﯾﻨﺪﯾﻮﯾﮋواﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪٔ راز ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
* ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ از زواﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻮرد اﺷﺎره واﻗﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ
دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را دﯾﺪ؟
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ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ ﺳﻮﭘﺮﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ «اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ» ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﻣﺎﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺘﯽ ﺧﺪا .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﺣﻖ دارد ﻧﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﻟﺬا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ  ،Humanismﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان  Human Rightsﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﻖ او ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از
اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ .در واﻗﻊ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮهٔ زﻣﯿﻦ ،ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد «ﺣﻖ ﺧﻮد» ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ «ﻟﺴﻪﻓﺮ» را در ﭘﯽ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد از دﯾﻦ در
ﻓﻠﺴﻔﻪٔ دﯾﻦ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «دﯾﻦ ،راه و روش زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ».ﭘﺲ دﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ .اﮐﻨﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﺣﺪود ،ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻞ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﮐﻨﻮن آن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﯾﻦ .ﭘﺲ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ دﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،از اﯾﻦﺟﺎ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ و ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ در دﯾﻦ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺜﺮت در ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
* اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻨﺸﺄ دﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ دﯾﻦ را ﻣﻨﺸﺄ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻗﺎﻋﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟
در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،اﺻﺎﻟﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺸﺮ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ،ﺳﻮﭘﺮﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺌﻮﺋﯿﺴﻢ رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﺪود را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺪود
اﻟﻬﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ «رﺑﺎ ﻧﺨﻮرﯾﺪ» و ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ «روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ».ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪود را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،اﺑﺘﺪا ﺣﻖ ﺑﺎ
اوﺳﺖ و ﺣﻘﻮق او ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا ،ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ،ﮐﻪ در ﻗﻮارهٔ دﯾﻦ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻖ او ﻧﯿﺰ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﺣﻖ
واﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ و ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽﺷﻮد «إنّ اﻟﺪﯾﻦَ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﻪِ اﻹﺳﻼم ».از ﯾﮏ دﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ،
ﯾﮏ ﺳﺒﮏ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ «ﺳﯿﻨﮕﻮﻻرﯾﺴﻢ دﯾﻨﯽ» ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ.
ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺰ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﻦِ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،در
ﺗﻠﻘﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ «ﺣﯿﺎت ﺧﺒﯿﺜﻪ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﯾﺸﻪ در ﺷﺮک و ﻋﺪم ﺗﻮﺣﯿﺪ دارد و ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ و ﺣﺘﯽ
ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ،او ﺧﻮد ،ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺪاﻣﺤﻮری ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺧﺪا ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﻦ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه و روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ« ،ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﺳﻼم ،دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
* اﮔﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺳﯿﻄﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﮐﻨﻮن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻣﺮوج و ﻣﻘﻮم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ
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ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮلﻣﺒﻨﺎ در ﺑﺮزخ ﮐﯿﻨﺰ -ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ .ﺳﻪ ﻧﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪٔ آنﻫﺎ را «رﺑﺎ» رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﻮرس و ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻗﺪر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .رﯾﺸﻪٔ
ﻧﻈﺎم دو ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً «ﺑﺎیﭘﺎرﺗﯿﺰان» در ﺗﻮدهٔ ﻣﺮدم ،در ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل دو ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ از دﻫﻪٔ  ۰۶۹۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل
را ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
رﻧﮓ دو ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻘﯽ دو ﺣﺰﺑﯽ در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی دوم در اﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎن داده
ﺷﺪﻧﺪ ،اﺟﺰاء زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﺣﺰﺑﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪٔ دو ﺣﺰﺑﯽ آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎ دو رﻧﮓ آﺑﯽ در ﮐﺮهٔ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﻤﻪٔ ﮐﯿﻬﺎن و ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪٔ اﻃﻼﻋﺎت .دو ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ و
دو ﺗﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪای ،اﺳﺎس ﻧﻈﺎم دو ﺣﺰﺑﯽ را در ﺗﻮده رﻗﻢ زده و ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن دو ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و راﺳﺖ،
رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و اﺻﻮلﮔﺮا دارد ،ﮐﻪ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﻧﻈﺎم دو ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻣﻘﻮم ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .روانﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ )از ﻓﺮوﯾﺪ،
ﯾﻮﻧﮓ ،ﻫﻮرﻧﺎی ،ارﯾﮑﺴﻮن ،ﭘﯿﺎژه ،ﺗﺎ ﻣﺎزﻟﻮ و دﯾﮕﺮان( ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و
ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .در ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﺗﯿﻠﻮر ﺗﺎ ﻣﯿﺘﺰﺑﺮگ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻓﻘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻞﺑﻮردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﮔﺮدان ادوارد
ﺑﺮﻧﯿﺰ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪﯾﺪهٔ «ﻟﯿﺒﺮالﺳﯿﻨﻤﺎ»،
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﺗﺎزد .ﻧﻬﺎد دﯾﻦ در ﯾﮏ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺟﺎیﮔﺎه اﺧﻼق و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ارﺷﺎد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮوﯾﺪ واﮔﺬارده و در اﯾﺮان اﻣﺮوز روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی-ﮔﺰﯾﻨﯽ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق دﯾﻨﯽ ،ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان اﻣﺮوز را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اُﭘﻦ ،ﺣﺮم و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶروی ﺑﻮرژوازی و اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وزارت ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﻤﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻮدهای از ﮔﭻ و ﺧﺎک و آﻫﻦ و آﺟﺮ ،ﺑﺎ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﺮواری از
آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺑﺘﻦ و رﯾﻞ راهآﻫﻦ ادﻏﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺣﮑﻤﺎی ﻣﻌﻤﺎری دو ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪه )در اﯾﻦﺟﺎ ﻏﺎﯾﺖ
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن( ،و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﺎت آن! ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻌﻤﺎی ﻣﻌﻤﺎری را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪه )ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺴﺎن( در ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮوﯾﺪی ،ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﯾﺎ در ﺗﻠﻘﯽ ارﻫﺎرد و ﻣﺎزﻟﻮ ،ﺣﯿﻮان ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻃﻮﯾﻠﻪ
ﺑﺲ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن «ﻋﺒﻮدﯾﺖ» اﺳﺖ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺳﻮﺋﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﺎت او را رﻗﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ زد؟ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺘﻪ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﻏﺮﯾﺐ و
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ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .آنﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ،دﻏﺪﻏﻪٔ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را دارﻧﺪ ،دﻏﺪﻏﻪٔ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮم و ﺣﯿﺎء ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻄﺎلﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﭘﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ!( ،ژان ﭘﯿﺎژه و ﻣﺎزﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺰﺑﻮر .در
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ داروﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﻧﻔَﺲ ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهای
از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( در زدودن ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﺼﺮ
ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﺑﻮرژوازی ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده و
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻣﺮدم دﯾﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾﻤﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﻮرژوازی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺰداﯾﺪ.
* ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 -۱ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﻮرس و ﺑﺎﻧﮏِ رﺑﺎﻣﺒﻨﺎ .رﺑﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺑﻮی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺪون اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑُﻌﺪ
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ آﺷﻮبﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ
ﭼﻬﺮهٔ واﻗﻌﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ﺑﺪﻫﯽ ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻬﺮهٔ واﻗﻌﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راﺷﺎﺗﻮدی در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﭘُﺮن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘُﺮن .اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎی ارﻫﺎرد – ﻣﺎزﻟﻮ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ)ره( را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اماﻟﻔﺴﺎد ﻗﺮن .ﺗﻤﺪن ﺑﻮرژواﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎدر ﻫﻤﻪٔ ﻓﺴﺎدﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش راﺷﺎﺗﻮدی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ و ﺟﻠﻮه از آن اﺳﺖ.
 -۴ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﯾﻤﻦ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اردن ،ﻣﺮاﮐﺶ و ﻏﯿﺮه،
ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻬﺮهٔ او را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮده ﮐﻪ زدودن ﺧﺎﻃﺮهٔ آن از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯽ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ،دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮐﻨﻮن دو ﻧﻮع ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ :ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﮋﻣﻮن و ﻣﺘﺠﺎوز.
 -۵وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﮐﻼﻫﮏ اﺗﻤﯽ در دﺳﺖ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮐﻼﻫﮏ اﺗﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
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ﺟﻬﺎن ،ﻣﻌﺮف ﭼﻬﺮهٔ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ.
 -۶اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﮏﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دو ﺣﺰب در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﭼﻬﺮهٔ واﻗﻌﯽ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮروژواﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۷ﻧﻬﺎد ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪهٔ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻏﺮب ،ﭼﻬﺮهٔ رﺋﺎل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ.
 -۸ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺴﺮت آن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان آن را دو دﺳﺘﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻫﻢﭼﻮن ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺦ ﮐﻪ در ﻇﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ذوب ﺷﺪن اﺳﺖ.

* از ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﭼﻬﺎرم اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻫﻢﭼﻮن ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺻﺪف ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ درون آن
ﻣﯽﻏﻠﺘﺪ ،از ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ،آن را ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!
ﺑﻠﻪ! اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺎن زﺑﺎنزد اﺳﺖ .ﻣﺪل اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺟﻮﻫﺮ و ذاﺗﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ آن ،از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮوارﯾﺪ
ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻣﻐﻮلﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺮبﻫﺎ ،اﺳﻼم را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪر اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم ﺷﻮﻧﺪ .در دورهٔ اﺧﯿﺮ
ﻧﯿﺰ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﺻﺪام ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻗﻮام ﺷﺠﺮهٔ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶ ﻣﻌﻨﻮی و
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در درون ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﻫﯿﭻ دلواﭘﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .انﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
ﻓﺎﯾﻞ ﭘﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ
روﻧﺪ ﻧﯿﻮ اﯾﻨﺪﯾﻮژواﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﭼﻨﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻮرژوا در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
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