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ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎره ی ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺪن
دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ای از

ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﮭﻠﻮان

اﻧﺪﯾﺸﮫ  /اﯾﺮان
ﺑﮭﺎر -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩۶

١

در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی روﺷﻨﮕﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن .
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی زﯾﺮ را در اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ:
.١ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟
.٢ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ
.٣دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ
.۴ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
 .۵ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ
.۶ﺟﮭﺎن وطﻨﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮی

ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ی روﺷﻨﮕﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ دو ﺟﻠﺪ اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﮭﺎر ﮔﻔﺘﺎر را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ:
.١ﭼﺮﺧﮫ ھﺎی ﮔﻔﺘﺎر در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
.٢ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن
.٣ﺧﻮدﺧﺮدﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
۴ﻧﻘﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﺮاه ﺳﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺟﻠﺪدوم ﺷﺶ ﮔﻔﺘﺎر را درﺑﺮدارد ﺷﺎﻣﻞ:
.١ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
.٢ﮐﺴﺮوی و ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
.٣ﮐﺮﯾﺲ ﺟﻨﮑﺲ و ﮔﺘﺎب ﻓﺮھﻨﮓ
٢

.۴ﮐﻠﯿﻔﻮرد ﮔﺮﺗﺰ
.۵ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ
.۶ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ

٣

ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ ؟
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ روﺷﻨﮕﺮاﻧﮫ
ﺑﯿﺎورم و از ﺿﺮورت ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮاﻧﻢ .درﮔﺬﺷﺘﮫ
درﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ« و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﺻﮫ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن« دراﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﺘﮫ ی ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺗﺎزه
را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺗﺮاز ﮔﺬﺷﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ دوران ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن« از اﯾﻦ ھﺮ دو ﻣﻔﮭﻮم از دﯾﮕﺎه ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آن ﺑﯿﻨﺪازد و آﮔﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﺻﮫ در ﺣﻮزه ی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺳﺮﺑﺎززﻧﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ راھﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و از راه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺪن درﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ وﺗﻤﺪن«دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ وﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان
را آورده ام اﻣﺎ اﮐﻨﻮن و دراﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ و ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دراﯾﻦ ﭘﮭﻨﮫ ﺳﮭﻢ
ﺑﮕﯿﺮم.از آﻧﺠﺎﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ« اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ازﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰدرھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ وﺳﻨﺠﺸﮭﺎﯾﯽ در ﺧﻮرﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻮزه ی ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﻣﻌﻨﺎھﺎ را ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻨﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﻮ را در
اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻧﻈﺮآورد ،از دﯾﺪه دور ﻣﯽ دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن درﻗﺎﻟﺒﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ درﺟﺎ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﯿﮏ آﮔﺎھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎزه ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ وآﺳﺎن ﺑﮫ ھﺪف ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.ﻋﺮﺻﮫ ی
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ دﺳﺖ از دﺷﻮارﯾﮭﺎ ﺳﺮوﮐﻠﮫ زده اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻦ راه
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮﻏﻨﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻔﮭﻮم و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم و اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮓ را وﺳﻌﺖ دھﺪ و از ﺟﻠﻮه
۴

ھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد ،ﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن وﺟﮫ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ و از راه درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪان اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎﯾﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻓﺮاھﻢ آورد.
.١از طﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ روﺷﻦ ﺳﺎزی ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮭﺎ
ﺗﻮﺟﮫ داد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ
ازآﻧﮭﺎ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ روش را ﺑﮫ زﺑﺎن »ووﻟﻒ ِﺷﻔﺮ« ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن
ﻣﻌﺮف ﻧﻈﺎرت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ طﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﮭﺎر طﺒﯿﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫ
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود وﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ِ
آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ
١
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -طﺒﯿﻌﯽ)= ُﮐﻞ( اﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ی اﺟﺰای اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺖ )= ُﮐﻞ( اﺳﺖ.
ﺑﮫ واﻗﻊ»ووﻟﻒ ﺷﻔﺮ«ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻋﻠﻮم
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﻘﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ درک درﺳﺘﯽ از
ِ
٢
درﻣﺤﺪوده ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ وﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
را در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
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.Schaefer,Wolf.Global Civilization and Local Cultures.P.301.In:International
Sociology.Sep.2001.Vol.16(3).
 ٢اﺻطﻼح ﺗﮑﻧوﺳﺎﯾﻧس در ﮐﺎرﺑرد ﻣﺗﻌﺎرف ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺷری در ﻋرﺻﮫ ی ﺗﮑﻧوﻟوژی در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎروﺷﮭﺎی ﺟدﯾدﻋﻠﻣﯽ .اﯾن ﺣوزه در ﻗرﻧﮭﺎی ھﻔدھم و ھﯾﺟدھم ﻣﯾﻼدی در اروﭘﺎ ﭘدﯾدار ﮔﺷت.ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺗﮑﻧوﺳﺎﯾﻧس
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﻠﻣﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﺑرد ﺗﮑﻧوﻟوژی وروﺷﮭﺎی ﻣدرن ﻋﻠﻣﯽ ﺗوﺳط ﺑﺷر اﺳت.اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﺷﺎﻣل دوران آﻏﺎزﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ھﻣﭼون ﺷﮑﺎر،ﮐﺷﺎورزی)و ھﻣﮫ ی اﺑزارھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت(
ﺗﺎﮐﺎرﺑردھﺎی اﺗﻣﯽ،ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی،ﺣوزه ی ُرﺑﺎﺗﮭﺎ،داﻧﺷﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای )ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری(.
در ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﻣﺣدود ﺗﮑﻧوﺳﺎﯾﻧس ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ و ﺑﺳﺗر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن.ﺗﮑﻧوﺳﺎﯾﻧس در اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻋﻠﻣﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ازﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﻣزﺑﻧدی ﺷده اﺳت وﻣوﻗﻌﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﺛر ﻣواد
ﻣﺎدی و ﻏﯾر ﺑﺷری ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺗﮑﻧو ﺳﺎﯾﻧس دوام ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﺛﺑﺎت ﺑرﺧوردارﺷده اﻧد .
ﺑر اﺳﺎس ﺗﮑﻧوﺳﺎﯾﻧس ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھم ﻗراردارﻧد و ﺑﺎھم رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻌرﻓت ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد
زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷود از ﺛﺑﺎت وﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷود .اﯾن اﺻطﻼح در ﮐﺎرﺑرد ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺟﻠوه ھﺎﯾﯽ
ظرﯾف ﺗر دارد ﮐﮫ ﺑﺎ رﯾزﺑﯾﻧﯾﮭﺎی ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻓﻌﻼً اﺻطﻼح ﻋﻠم ﯾﺎ ﻋﻠوم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و درﻣوارد ﺧﺎص ﻣﻌﻧﺎی آن را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھﯾم.
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ﻣﻮری ِﺟﻞ – ﻣﻦ « ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻧﮕﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ﻧﺎم » ِ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ُﮐﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ
٣
ﮐﻨﯿﻢ.
»ﺷﻔﺮ«ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺟﻞ -ﻣﻦ« ﺑﺮ ای ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دوام
ﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ُﮐﻞ اﺳﺖ .ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاوﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎری راھﺒﺮدھﺎی ﮔﺬار اﺳﺖ.ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ»ﺟﻞ -ﻣﻦ« ھﻔﺖ ﮔﺬار ﯾﺎھﻔﺖ ﻣﺤﻮررا ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد:ﮔﺬار ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺸﺮی دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؛ﮔﺬارﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮ را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ واﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮآن ارﺿﺎء ﮐﺮد؛ﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎدی،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺸﻮد ودر ھﻤﺎﻧﺤﺎل ازﺷﺪت
ﻓﻘﺮدر ﺟﮭﺎن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد؛ ﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺬارﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﮐﻤﺘﺮ؛ﮔﺬار ﻧﮭﺎدی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ ﺟﮭﺖ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮﺗﻀﺎدھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورد و
ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ُﮐﺮه )= ﮐﺮه ی زﯾﺴﺘﯽ( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﺸﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮد؛ﮔﺬار اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﺨﺒﮫ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﮭﻢ؛ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺬار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
وﻓﺎدارﯾﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ،ﻣﻠﯽ وﻣﻨﻄﻘﮫ ای راﺑﮫ ﺷﻌﻮری ﺳﯿﺎره ای ﺑﭙﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺟﮭﺎن آﻣﺎده ی ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺬارھﺎی دﺷﻮار اﺳﺖ؟
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ھﻔﺖ ﮔﺬار ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ آورم.
ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺷﻔﺮ« ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ دراﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﮫ ﻣﺪدروش وﺷﯿﻮه ای ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪام در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪ وآﻧﭽﮫ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺧﻼف اﻣﯿﺪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت
را درﺑﺮاﺑﺮدﯾﺪﮔﺎن ھﺮ ﻓﺮدآﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ُﮐ ِﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ در درون ھﻤﮫ ی ﻣﺎ ﻻﻧﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ .
در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دورﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎری اﻧﺪک ازﺗﻤﺪﻧﮭﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺤﻠﯽ وﺷﻤﺎرزﯾﺎدی ازﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺰرگ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ«ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤﯽ  -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دارﯾﻢ ﮐﮫ
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ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮاﺳﺮﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ازاﯾﻦ روﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ)= ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ(ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮﻣﺎ دارﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ طﺮف ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﺎ ﺷﻤﺎرزﯾﺎدی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ.
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ واﻗﻊ ﮔﻮﺷﺖ واﺳﺘﺨﻮان اﯾﻦ ﺟﮭﺎن اﻧﺪ وﺗﻤﺪن ﺑﺎﻟﻨﺪه ی ﻋﻠﻤﯽ-
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ آن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ ﺗﺤﻮل راﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ
)= ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﺳﺮاﺳﺮی( ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
»ﺷﻔﺮ«ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺎظﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺬﺷﺘﮫ)= ﻗﺪﯾﻢ( راﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪ)= ﻧﻮ(
را؛آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ دارﻧﺪ ﺑﮫ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﮫ اﻧﺪ و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺿﻌﻒ و
ﻧﻘﺺ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ از »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؟ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﻮازن ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎذﺑﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن،اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ از ﺗﻤﺪن ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ وﺑﮫ ﺟﺎی آن ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻨﺼﺮی»دروﻧﯽ«)= ﺧﻮدی( و ﺗﻤﺪن ﻋﻨﺼﺮی »ﺑﯿﺮوﻧﯽ« )ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی( .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺗﻤﺪن در ﺗﻘﺎﺑﻞ و در ﺗﻀﺎد ﻗﺮاردارد ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »رﯾﻤﻮن وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﺑﮫ ﻧﺎم »واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی«.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺪرن» ،ﺗﻤﺪن« )ﺳﯿﻮﯾﻼﯾﺰﯾﺸﻦ( ﺑﮫ ﯾﮏ
»وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻨﻮز ھﻢ در زﺑﺎن
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم اﺷﺎره دارد و ھﻨﻮز ھﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی
و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ .اﻣﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮی دروﻧﯽ در ﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﮫ در
اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه ی »ﺗﻤﺪن« ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ واژه اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ اﯾﻦ
واژه ﺻﻔﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﯽ،ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن،ﺗﻤﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ٤.ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
»وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« اﯾﻦ واژه ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ای از ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ رو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪرن ﻓﺮھﻨﮓ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه« ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ھﻨﺠﺎری ﺑﺮای آن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ و ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان »ﺗﻤﺪن را ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮه ای از زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ«.

.Williams,Raymond.Keywords.Fontana Press 1983.P.59.
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»وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺗﻤﺪن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
٥
آﻧﮭﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﯾﺎ از دﺳﺖ داد.
ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ »وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﺗﻤﺪن ﻣﺮﺣﻠﮫ ای واﻻ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﯾﺎ از دﺳﺖ داد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در
ﺖ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎ راﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واژه ی ﺗﻤﺪن ﻣﺤﺘﺎط و ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿ ِ
٦
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﺮوز از ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ؟
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن
»ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎ ،و »ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮک ﻋﻠﻤﯽ-
ﺖ دوم ،ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ و ھﻤﭽﻮن طﺒﯿﻌ ِ
ﺑﮭﺘﺮ از ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ دﺳﺖ داد.
»ﺷﻔﺮ« ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮫ »ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ«
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ﻣﺠﻠﮫ ی »ﻓﻮرن اﻓﺮز«)= ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ( ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ؟« ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٩٣ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ آﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺧﻄﻮط ﮔﺴﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ در اﺳﺎس ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺮد آﯾﻨﺪه را ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ» .ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ«از ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« ﺗﺎﯾﺨﻨﮕﺎری ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﻟﮫ ی
ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎرداد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ
ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ وﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ را اﻣﺮی
ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ» .ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﺗﻤﺪن« را ﻣﻔﺮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﻮددارد .از ﻧﻈﺮ او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻧﻤﯽ
٧
ﺗﻮان اﺳﺘﻮارو ﭘﺎﯾﺪارداﻧﺴﺖ.
»ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رؤﯾﺎھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺧﻼﻗﯽ،
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪارد ﮐﮫ اﯾﻦ رؤﯾﺎھﺎ
ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺗﻤﺪن)ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد(را
ﻓﺮاﮔﺮدی ﻧﻤﯽ داﻧﺪﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ راﺑﮭﺘﺮﺑﺴﺎزد .ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ،ﺑﯽ طﺮف
و دور از ﺗﻌﺼﺐ،اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ »ﭘﺎول رﯾﮑﻮر« ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩۶١ازآن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی »ﭘﺎول رﯾﮑﻮر« ﯾﮏ »ﺗﻤﺪن واﺣﺪ
ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ اﺑﺰاری ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﮫ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ را در
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.Ibid.Pp.59-60.
.Schaefer.Ibid..P.302.
7
.Schaefer.Ibid.P.303. and:Samuel P. Huntington.The Clash of Civilizations.Simon&Schuster
1996.P.41.
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٨

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮارﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب را .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی رﻓﺎه و ﻓﻘﺮ
را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
»ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ«)ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ(ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« درﻧﻈﺮدارد :ﮐﻠﯿﺘﮭﺎﯾﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ از دﯾﺮﺑﺎز داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ .ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺷﻔﺮ«
اﻣﺎ»ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن دارﯾﻢ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ھﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ .ﺟﻮاﻧﮫ ھﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ازرﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮاﺳﺮ
٨
ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،از ﻧﻈﺮاو،ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻮح و
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ .ھﺮ دو »ارزﺷﮭﺎ ،ھﻨﺠﺎرھﺎ؛ﻧﮭﺎدھﺎ،و ﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺴﻠﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺘﯽ واﻻ ﻣﯽ دھﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ را
ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ ﻋﯿﻨﺎ ً ازﻧﻮﺷﺘﮫ ای از » ادا ﺑُﺰﻣﻦ« وام ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ»٩.ﺑﺰﻣﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻓﺮھﻨﮓ
وﺗﻤﺪن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﻨﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ
ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه در طﻮل زﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ارزﺷﮭﺎ وھﻨﺠﺎرھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ وﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮫ ی
»ﺑُﺰﻣﻦ« اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﺑﮫ ذﮐﺮ ھﻤﺎن
ﺑﻨﺪ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرش ﻣﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﯾﺎد ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« »ﺗﻤﺪن« را ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ
درﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﻮﺟﺰوﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .از اﯾﻦ رو »ﺷﻔﺮ« ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﮫ ھﻨﻮز »ھﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻦ« ھﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎری ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را در ﻧﻈﺮدارد ﮐﮫ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺮ دو واژه در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮادف ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺗﻤﺪن ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را »ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ« ﻧﺎم ﺑﮕﺬارد.ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺮآﻣﺪه و از اﯾﻦ دو واژه آن ﻗﺪر ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ
ذوق ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو واژه دراﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ
اﻧﺪازه ی آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ ودﯾﮕﺮی ﮔﺴﺘﺮده .درﺿﻤﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﮐﺘﺎب »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ »ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ« .ﺷﻔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ
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ﻣﻮرد اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ» .ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﺷﻤﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ ﯾﺎ آﻣﯿﺰه ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« واژه ی»ﺗﻤﺪن« را ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ«ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪﺑﮫ»ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺑﺰرگ«ﻣﯿﺎن
واﺣﺪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ»ﺑﺰرگ«ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را»ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ١٠.ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﮫ طﺮح ﻣﻔﮭﻮم
ﻓﺮھﻨﮓ درﺣﻮزه ی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﮫ ﻗﻮل »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﻨﺎﯾﮫ آﻣﯿﺰ از آن در ﻣﯽ ﮔﺬرد وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»ﺗﻤﺪن ﺧﺎرج ازﺣﻮزه ی آﻟﻤﺎن ﯾﮏ
 ١١ﻋﻘﯿﺪه ی اوﻣﺘﻔﮑﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ درﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ
ھﺴﺘﯽ/ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود« .ﺑﮫ
ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن وﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ )ﺷﯿﻮه ھﺎی
ﮐﺎر/ﻣﮭﺎرت(،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،وﻋﻨﺎﺻﺮوﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻓﺮھﻨﮓ را ﺷﺎﻣﻞ
ارزﺷﮭﺎ ،آرﻣﺎﻧﮭﺎ )اﯾﺪه آﻟﮭﺎ( ،ھﻨﺮھﺎی ﻓﮑﺮی واﻻ وﮐﯿﻔﯿﺘﮭﺎ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪﻧﺪ» .ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﮭﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪاﮐﺮد .او ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد .ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﮔﺮ
»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ
داﺷﺖ،ﮐﺎرش ﺑﮫ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﮫ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺷﺮاف
دارد و از ﻏﯿﺮاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ »ﻓﺮﻧﺎن ﺑﺮودل« ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب
ﻣﺸﮭﻮر او ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﺧﻮد را ﺑﺎ»ﺑﺮودل« ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺪ.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن از ﻧﻈﺮ»ﺑﺮودل« ﯾﮏ
ﻓﻀﺎ ،ﯾﮏ ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ودرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ«
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ »ﺑﺮودل« دارد ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ روش »ﺑﺮودل« ﺟﻮری
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ» .ﺑﺮودل« ﺗﻤﺪن را ﺗﺒﻠﻮر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﯾﮑﺒﺎر
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻀﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ را روی ﻧﻘﺸﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد،ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺗﻤﺪن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ
١٢
ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﻗﺘﺼﺎد،ﺷﯿﻮه ی ﺗﻔﮑﺮ.
ﺧﻮاﻧﺸﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن درﭼﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ؟ »ﺷﻔﺮ« ﺳﮫ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ١٧۵٠در
آﻟﻤﺎن رخ داد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ.
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. ١٢در اﯾن ﻣورد ﻧﮏ .ﺑﮫ ﮐﺗﺎب اﯾن ﻗﻠم ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓرھﻧﮓ وﺗﻣدن« .ﻧﺷر ﻧﯽ.١٣٨٨.

١٠

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوم ﻧﯿﺰ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ھﻤﭽﻮن
ﺳﻼﺣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﯿﮫ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﺳﻮﻣﯿﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دارد.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ )=اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ(
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن .اﯾﻦ ﻓﮭﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را درﻓﺎﺻﻠﮫ ی دوﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻮارﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺮ اﺛﺮدﺧﺎﻟﺘﮭﺎی»آﻟﻔﺮدوﺑﺮ« و »روﺑﺮت ﻣﺮﺗﻮن«.
ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮر »ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن« ﮐﮫ ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮓ
راﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ،ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ رﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« راه
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۵٢ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ١٣.ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ  ١۶۴ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﮔﻮﺷﮫ ی ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻓﺘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
آﺳﯿﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدم در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪم .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ از ﻋﮭﺪه ی ﮐﻞ ﮐﺎر ﺑﺮآﯾﺪ.اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر درھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب از ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻤﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود )ﻧﮏ.ﺻﺺ  ١١ﺑﮫ
ﺑﻌﺪ( .ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ی ﻻﺗﯿﻦ اﯾﻦ دو واژه اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دو
ﻣﻔﮭﻮم را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ازھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎد ﺗﻌﺮﻓﮭﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه را ﺳﺘﻮده
اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻠﯿﮭﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ارزش ﺧﺎص ﺧﻮد رادارﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮآوراﻧﮫ ی ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺘﻨﮭﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ در دوران ﭘﺲ از  ١٧۵٠ﻣﯿﻼدی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻤﯿﻦ واژه در ﻻﺗﻦ و
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮوارﯾﺪ
ﯾﺎ ﺻﺪف ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻣﺮوزھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎن رواج دارد .درآن ھﻨﮕﺎم درزﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ »ﻓﺮھﻨﮓ« را ﺑﺎ ﺣﺮف » «Cﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ) ، (Culturﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﺮف» (Kultur)«Kو اﯾﻦ واژه ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮورش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭘﯿﺶ از  ١٧۵٠اﻣﺮ ﭘﺮورش اﻧﺴﺎﻧﯽ)= ﺑﺸﺮی( در
ﺣﻮزه ی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻤﺪن« )(civilization
ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ واژه ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﻻﺗﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﮭﺎیcivis,civilis,civitas :
 .اﯾﻦ واژه درزﺑﺎن ﻻﺗﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﻈﺮ»ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن«واژه ی
» «civilizationرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﺎزه ای در زﺑﺎﻧﮭﺎی روﻣﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد ﮐﮫ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آن را در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ از ﻓﻌﻞ » «civiliserﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
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اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺘﺴﺎب و ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻦ از آداب)= رﻓﺘﺎر( ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﮭﺴﺎزی.
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮھﻨﮓ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن«
دراواﺧﺮ  ١٧۵٠درزﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد
را ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .زﺑﺎﻧﮭﺎی روﻣﯿﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﺧﯿﺰش و آﮔﺎھﯽ ،واژه ی»ﺗﻤﺪن« را ﺑﮫ ﺟﺎی »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮورش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﮭﺬﯾﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .رﯾﺸﮫ ی ﻻﺗﻦ اﯾﻦ واژه
را درﺑﺎﻻ آوردم .دراﺻﻞ ھﺴﺘﮫ ی اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب راﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﮭﺮوﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪ درﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه
ازﻋﺸﯿﺮه وﻗﺒﯿﻠﮫ .درزﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ھﻤﺘﺎی اﯾﻦ واژه »ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﺘﺎ«ﺳﺖ)= ( civilitaﮐﮫ
ﺗﺼﻮرﻣﯽ رود »داﻧﺘﮫ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .دراﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻢ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ
»ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺟﺎﻧﺴﻮن« اﺳﺘﻔﺎده از»ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﺘﯽ«) ( civilityرا ﺑﮫ »ﺗﻤﺪن«)(civilization
١٤
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد.
»ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن«ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دواﺻﻄﻼح »ﻓﺮھﻨﮓ« و
»ﺗﻤﺪن« ھﺮدو ﺑﯽ ﺷﺒﮭﮫ اﯾﺪه و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﮭﺒﻮد و ﺑﮭﺴﺎزی ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل را در درون
ﺧﻮد درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ وھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻣﺮوزھﻢ ﭼﮫ درﻣﺤﺎوره ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﮫ در
ﮔﻔﺘﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ .از دھﮫ ی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻼدی ) ١٩۵٢ﺑﮫ ﺑﻌﺪ( واژه ی
ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ روﺷﻦ ﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻣﻮاردی ھﻤﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺪن در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺻﻔﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺑﺸﺮی وﮐﻞ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ورای ﺣﻮزه ی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻮروﺛﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر از ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ.اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﭘﯿﺶ از  ١٧۵٠ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.در  ١٨٧١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺷﮑﺎر در ﻣﻮرد ﻓﺮھﻨﮓ را اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﺸﮭﻮر »ﺗﯿﻠﻮر« ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﮫ درﮐﺘﺎب »ﺗﯿﻠﻮر« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮھﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ« در ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ
واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ».ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺗﯿﻠﻮر« در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن دو
واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« ﻣﺮدد ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﺮای ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ وﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ازآن ﺑﮫ دﺳﺖ داد.
اﺷﺎﻋﮫ ی واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ از آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ آھﺴﺘﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »ﺗﯿﻠﻮر« ﺷﮑﻠﯽ واﺿﺢ
و روﺷﻦ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ» .ﺗﯿﻠﻮر« درھﻤﺎن ﺟﻤﻠﮫ ی آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ
4
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و ﺗﻤﺪن ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺬاﺷﺖ:ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن«» .ﺷﻔﺮ« زﻣﺎن اﺷﺎﻋﮫ و رواج
واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:از  ١٨۵٠ﺗﺎ  .١٩۵٠ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرش
اﻧﺘﺸﺎرﮐﺘﺎب »ﺗﯿﻠﻮر« ) (١٨٧١ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »ﮐﺮوﺑﺮ/ﮐﻼﮐﻮن« ) .(١٩۵٢ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺗﯿﻠﻮر« ﺑﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺶ در اﺳﺎس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه و ﻣﮭﻢ از
اﯾﻦ واژه را ﺑﮫ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮرﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ
ی  ١٨۵٠ﺗﺎ  ١٨٧١ھﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ی اﺛﺮ
»ﺗﯿﻠﻮر« ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن روﺑﮫ رو ﮔﺸﺖ
و در ﻋﻤﻞ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ رﺷﺘﮫ ای ﻋﻠﻤﯽ .ﮔﺮﭼﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮآوراﻧﮫ ی ﺗﯿﻠﻮر
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﻮﯾﺴﺎن را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و درﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ واژه ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرد .ﺑﯿﺶ ازھﻤﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
واژه ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﺑﺮد واژه ی ﺗﻤﺪن را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در دوران ﭘﺲ از ١٧۵٠در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ دو واژه ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی واژه ی ﺗﻤﺪن .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺎﻻ دو واژه دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ اﻣﺮ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد».ﮐﺎﻧﺖ« و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻔﮑﺮان دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ »ﭘﺮورش )= درواﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ وﺗﮭﺬﯾﺐ ( ﺑﺸﺮی«ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن و زﺑﺎﻧﮭﺎی روﻣﯿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﺎن واژه ی »ﺗﻤﺪن« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ١٥.ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﮫ ای داﻧﺴﺖ .آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن
ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ واژه ﺣﺎﻻ دو واژه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﯾﮑﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد در ﻣﻌﻨﺎی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ؛ و دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺪن ﺑﻮد درﻣﻌﻨﺎی ﺷﮭﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ.در اﯾﻨﺠﺎ »ﺷﻔﺮ« ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺪن در اﺳﺎس از ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮآوراﻧﮫ
ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب »ﺗﯿﻠﻮر« ﺑﻮد .او ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ را در ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،ﺑﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﺎ آوردن
واژه ی »اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﺑﮫ د ﻧﺒﺎل واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ داه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت
»ﻓﺮھﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ« )(Primitive Cultureﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻋﻘﯿﺪه ی راﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺗﯿﻠﻮر« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﻨﺪه و
5
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ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ای ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ واژه ی »اﺑﺘﺪاﯾﯽ« را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮاﺣﻞ
آﻏﺎزﯾﻦ و اوﻟﯿﮫ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺮده ﺑﻮد» .ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه ی
»ﺗﻤﺪن« را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد او را ﺟﮭﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫ ای آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ واژه ی »اﺑﺘﺪاﯾﯽ« در ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺪوی« ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن درآﻟﻤﺎن
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﻘﺎﺑﻞ دو واژه ﯾﺎ دوﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن در آﻟﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ و
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن از ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﮫ ﺗﻤﺪن اﻓﺰودﻧﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
دوﻣﻔﮭﻮم را در ﺑﺮاﺑﺮو در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮاردادﻧﺪ؟ »ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس« در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮر
ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺎره ی ﻧﻈﺮ »اﻟﯿﺎس« در
دو ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺗﻮﺟﮫ داده ام .ﯾﮑﯽ در »ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ« و دﯾﮕﺮی در »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن« .ﺑﮫ
اﺧﺘﺼﺎر اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« را ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن »واژه ی
ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ ﺳﺒﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮدر اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﭘﯿﮑﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪان
آﻟﻤﺎﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﮫ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ »رژﯾﻢ ﮐﮭﻦ«.
ﺑﺎﻻی ﺣﺎﮐﻢ در ھﻤﮫ ی اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن و ﺣﺘﯽ در
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی در واﻗﻊ زﺑﺎن طﺒﻘﺎت
ِ
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻮد».ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺒﯿﺮ« ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٧٨٠در ﺑﺎره ی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ
رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎن« واز اﯾﻦ راه »زﺑﺎن ُﮔﻨﮓ
ﻣﺤﻠﯽ« آﻟﻤﺎﻧﯽ را رﯾﺸﺨﻨﺪﮐﺮد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺒﯿﺮ ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ھﺮ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ای /اﯾﺎﻟﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﺑﻮد ﮐﮫ زﺑﺎﻧﺶ/ﻟﮭﺠﮫ اش ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ را
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ »زﺑﺎن ُﮔﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ« ) (patoisﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن
ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ذوق زده ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او
ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻻﯾﻖ ھﻤﺎن وﺣﺸﯿﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ اش .ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﮔﻮﺗﮫ
را ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد)Goetz of Berlichingen
( ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﻔﺮت آﻧﮕﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻋﻮام
دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺮار اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﻗﺘﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺰﮔﯿﮭﺎی زﻧﻨﺪه را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
»ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ« ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﮫ آن را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺧﻮارﻧﮕﺮی
و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﯿﺪ .ﮐﺎﻧﺖ ،ﮔﻮﺗﮫ و ﺷﯿﻠﺮ از
زﺧﻢ زﺑﺎن او در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﮫ واﻗﻊ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و زﺑﺎن درھﺮدو ﮐﺸﻮرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و اﺳﺘﻮار ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺒﯿﺮ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد از رﺷﺪ اﻧﺪک و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎرﺳﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻟﺪ و ﺷﮑﻮه ﺳﺮﻣﯽ دھﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای دﯾﮕﺮ )ﻣﻮوﯾﻮن( ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از او ھﻤﯿﻦ
١٦
ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮد.
»اﻟﯿﺎس« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧٨١اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف »ﺷﯿﻠﺮ« ﺑﮫ
ﻧﺎم »راھﺰﻧﺎن« و ﮐﺘﺎب اﺛﺮﮔﺬار »ﮐﺎﻧﺖ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﻘﺪ ﺧﺮد ﻧﺎب« اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٧٨٧دو اﺛﺮ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ.ﯾﮑﯽ »دُن ﮐﺎرﻟﻮس« از ﺷﯿﻠﺮ
ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی »اﯾﻔﯽ ژﻧﯽ«)=اﯾﻔﯽ ﮔﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﻔﯽ ﮔﻨﯿﺎ( اﺛﺮ»ﮔﻮﺗﮫ« .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ
ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد» .اﻟﯿﺎس« ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺛﺎر از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و درراه ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﺎ در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل آﻓﺮﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻘﺎﯾﺪ»ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺒﯿﺮ« درواﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب »ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی درﺑﺎری دوران ﭘﯿﺶ  -ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ
ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ﺷﮕﻠﮕﯿﺮی ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ )= ﻣﻠﺖ( در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
واﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﭘﯿﺮو او ارزﺷﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎ
رود ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﯽ ﮐﮫ »ﮐﺎﻧﺖ«
ِ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن »ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« در ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﺑﺮآورد١٧.ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﭘﺲ از رﺳﺎﻟﮫ ی »ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ« ،ﮐﺎﻧﺖ ﺑﮫ
ﺳﺎل  ١٧٨۴ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ھﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن ھﻤﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ظﺎھﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ اﻣﺎ درﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آن روزﮔﺎر ھﻨﻮز از ﺑﻠﻮغ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ آرﻣﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﮭﺎ از راه ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﺷﻔﺮ« ﻓﮭﻢ و درک آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎردوران ﺳﺎز و ﺷﻔﺎف ﮐﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ
را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زد ﺑﺎاھﺪاف واﻻی ﭘﺮورش اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺪن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮآﯾﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب)=ادب
و ﻧﺰاﮐﺖ( ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺑﺎ ادب درﺑﺎری .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ در رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه و
ﻣﻌﺮوف ﮐﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم»اﻧﺪﯾﺸﮫ ای در ﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺟﮭﺎن -ﺷﮭﺮوﻧﺪی«
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ.ﮐﺎﻧﺖ اﺧﻼﻗﯿﺖ راﺟﻮھﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ
را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ظﻮاھﺮاﺧﻼﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﺮاﻓﺖ طﻠﺒﯽ وﻧﺠﺎﺑﺖ ظﺎھﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺪن
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و دﺷﻮار.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن را درک ﮐﺮد ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ از
1

6
.SEE:Norbert Elias,Ueber den Prozess
der Zivilisation.Bd.I.Pp.7-12.suhrkamp 1977./and
:Schaefer.Ibid.P.307.
1
7
.Schaefer.Ibid.P.307.
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ﺗﺮﺟﻤﮫ ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ﻣﻌﺘﺒﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﺸﻮد.اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﺎﻧﺖ١٨را درﻣﺠﻤﻮع »ﺷﻔﺮ«درﺳﺖ درک ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﭼﯿﺰی ژرﻓﺘﺮ ﺗﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد در اﺳﺎس ﺗﺠﻠﯽ ﻧﺒﺮد طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی ﺑﻮد ﺑﺎ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ دﺳﺘﺨﻮش
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﺧﺎﺻﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و
ﻓﺘﺢ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎرش ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ درک وﻓﮭﻢ
آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ/ﺗﻤﺪن و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ واز ﯾﮏ اﻣﺮﻋﻤﺪﺗﺎ ً
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اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ دراﺳﺎس ﻣﻠﯽ .
اھﻤﯿﺖ آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه ھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
و درﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﻞ درھﻤﺎﻧﺤﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ازﺧﻮد ﺑﺮوزﻣﯽ دھﻨﺪ وﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺮاﻧﯽ« ﯾﺎ
»ﺗﺠﺪدآﻣﺮاﻧﮫ« ﺿﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دراﺳﺎس ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻞ
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ذھﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
و دﺳﺖ ﭘﺨﺖ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﮫ ی ارزان ﺑﮭﺎﯾﯽ راھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻی ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ظﺎھﺮﻧﻮآوراﻧﮫ
ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﻼم اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ای رواﻧﮫ ی ﺑﺎزار
ِ
در آﻟﻤﺎن ﺣﻀﻮر دو اﺻﻄﻼح ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ وﺷﻤﺎری از
اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان را ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻤﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﭘﯽ ﺳﺘﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو واژه ﯾﺎ اﺻﻄﻼح ﺑﺮآﯾﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﮕﺮی ﭼﻮن »اوﺳﻮاﻟﺪ اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« در ﺟﺴﺘﺠﻮی راھﯽ
ﺗﺎزه ﺑﺮآﻣﺪ .درﮐﺘﺎب »زوال ﻏﺮب« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩١٨اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﺟﺪﻟﯽ
ﺗﺎزه ای ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺖ  .او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن
در دورﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﻧﻈﺮﯾﮫ ای را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﺬارازﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن را
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺘﺎب »زوال ﻏﺮب« درواﻗﻊ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮﯾﮫ ای اﺳﺖ ﻋﺎم
ﮐﮫ ﺑﮫ زوال ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ اﺷﺎره دارد .از اﯾﻦ رو ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ
ی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و Hochkulturﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
1

.See.:Kant.Sonderausgabe.Idee 8zu einer allgemeinen Geschichte in weltbuergelicher
Absicht.In Kants Saemtliche Werke heraus. Von Prof.Dr.Vorlaender.Verlag Meiner 1917.Pp.127. Bayerische Staatsbiblothek.
ﺗرﺟﻣﮫ ای ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐوﺗﺎه دﯾدم در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗواﻧﺎ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺗﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑود.اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎرﺳﺎ ،ﻧﺎدﻗﯾﻖ و ﮔﺎه ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
1
9
.Schaefer.Ibid.
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ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد )  (Hochkulturenو ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ
در اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑﮫ زوال ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ او ﺗﻤﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی »ﻓﺮھﻨﮓ
ﻋﺎﻟﯽ«) ( Hochkulturاﺳﺖ» .اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻤﺪن
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و روﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ھﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻓﺮھﻨﮓ
ﻋﺎﻟﯽ« ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ روﺣﺶ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ازدﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﻤﺪن ﻣﯽ رﺳﺪ ،رو ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮔﺬارد.اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اﻣﺮی ذاﺗﯽ اﺳﺖ وﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺮ ﺗﻤﺪن ھﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود٢٠.ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎرﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ی»زوال«)= اﻧﺤﻄﺎط( را ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ.
»زوال ﻏﺮب« ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ از ﻧﻈﺮ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ھﻤﺎن»ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻤﺪن«اﺳﺖ.اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ -ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻤﺎل و
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را دارد٢١.آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ
دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ دو واژه را در ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ادواری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
وآﻧﮭﺎ را ﺗﺠﻠﯽ و ﺑﯿﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﺗﻤﺪن را ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد
ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ اوج و ﻗﻠﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ،ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺪ ،ﻓﺮآورده ی ﻓﺮاﮔﺮ ِد »ﺷﺪن« اﻧﺪ وھﻤﭽﻮن »ﺷﺪه« از اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد رخ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﺎن ﻣﺮگ ﮐﮫ در ﭘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻮل
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺮورﺗﯽ دروﻧﯽ ھﻤﻮاره دوﺑﺎره
اﺣﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ٢٢.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ی آﺧﺮ در واﻗﻊ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﭼﺮﺧﮫ ای ﺑﺮزﺑﺎن
ﻣﯽ آﯾﺪ وﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﮭﻤﯿﺪ.
»ﺷﻔﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در دﺳﺘﺮس آﻣﺪن اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﺟﺬاب و ﻣﺴﺤﻮر
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ وراﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ
ی»ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« ﺑﺮوﻧﺪ وھﺮ واژه را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه ای از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮھﻮﯾﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .اﺛﺮ»اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﯾﻌﻨﯽ»زوال ﻏﺮب«ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩١٨اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود در ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ ی ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ زﯾﺮا
ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺘﺜﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ازآﻣﯿﺰه ای از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺟﺪل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی
ﭼﺮﺧﮫ ای ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺑﮫ ﺑﺎور
»ﺷﻔﺮ«ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﺗﻤﺪﻧﯽ درﻣﺴﯿﺮ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ درﻧﮭﺎﯾﺖ روﺣﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽ
2
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دھﺪ وﻧﺎﭼﺎرﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازطﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﻤﺪن،ﺑﻤﯿﺮد و درﺑﮕﺬرد.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺮب را ﻣﺤﺘﻮم و ﻣﻘﺪر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و آن را »ﻣﻨﻄﻖ
زﻣﺎن« ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد ﯾﺎ
ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺷﺎداﺑﯽ و
ِ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺗﻤﺪن ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎرش را اﻋﺠﺎزدﯾﻮان ﺳﺎﻻری وﮐﺎرﺑﺮد
درﻣﺮﺣﻠﮫ ی
ِ
ﻋﻠﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ؟ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺒﮭﮫ
ای ﺑﺮﺟﺎﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺗﺮدﯾﺪی اﺑﺮازﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﮫ وﺿﻮح ﺗﻤﺎم اﺑﺮازداﺷﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ« را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ »
ازآﻏﺎز ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﮔﺬار از»
ِ
ِ
»اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« اﻓﻘﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﮭﻠﯿﺴﻢ دھﮫ ی ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ای ﭘﺪﯾﺪار آﻣﺪ ﮐﮫ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻼﻏﺖ ﺗﻤﺎم
ﯾﺎدآور ﻣﺮگ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻘﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻧﯿﭽﮫ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻋﺼﺮ»واﯾﻤﺎر« ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاﺷﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎرج از اﯾﻦ
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی»ﺷﻔﺮ«ﺑﺮآﻟﻤﺎ ِن
ِ
ﺣﻮزه ﭼﻨﺪان اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺖ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺗﺄﻣﻞ ودرﻧﮓ راﺟﻊ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ درﭘﺸ ِ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪ روی دادوﺳﺘﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ».ﭘﺎول ﺑﺎرث« درﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮرﺧﻮدﺑﮫ ﻧﺎم
٢٣ﻌﯽ ﮐﺮداﻓﮑﺎر اﻧﺪﯾﺸﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن
»ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﭽﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ«ﺳ
»ھﺮدر«»،ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ« ودﯾﮕﺮان راﺑﺴﻨﺠﺪوﺑﺮﺑﺮﺳﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮاو»وﯾﻠﮭﻠﻢ ﻓﻮن ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ«
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻮﺷﯿﺪ وﺳﻌﺖ وﮔﺴﺘﺮه ی اﻓﺮاطﯽ اﺻﻄﻼح ﻓﺮھﻨﮓ راﻣﺤﺪود وﻣﮭﺎرﮐﻨﺪ.
»ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ«ﻓﺮھﻨﮓ راﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺎرطﺒﯿﻌﺖ ازطﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی)ھﻨﺮ( ،و
ﺗﻤﺪن را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻠﺘﮭﺎ) ( Vermenschlichung der Voelkerﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ) طﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ( و ﺗﻤﺪن را ﺑﺎ
ﺑﮭﺒﻮد ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ی اﻣﯿﺎل ﭘﺎﯾﮫ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ)طﺒﯿﻌﺖ دروﻧﯽ( ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﻗﺮن
ﻧﻮزدھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد»ﺑﺎرث« ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ».ﺑﺎرث« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪﯾﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ »ھﻮﻣﺒﻮﻟﺖ« رواﺟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺪاﮐﺮد ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺴﺮه ﺟﺎﻧﯿﻔﺘﺎد .اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن »ﺑﺎرث« ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﮫ طﻮر
ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻮاد و ﻧﯿﺮوھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺪن رادر
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﺎزل و اﺑﺘﺪاﯾﯽ اش .ﺗﻤﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮﻓﺮاﮔﺮدی دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﺮدی ﺑﺮوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﻨﮭﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ را درﻣﻌﻨﺎی»ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮی« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪوده و ﺣﻮزه ی آن
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ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻮزه ی دروﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد٢٤.اﻟﺒﺘﮫ،ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﻈﺮ
»ﺑﺎرث«،ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ طﺒﯿﻌﺖ و روح)= ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ( ﺑﻮد ھﻨﻮزﻣﻄﺮح اﺳﺖ
و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺎدی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ
ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮطﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺒﺮد
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﺶ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ در طﺮح اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ دو
ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن در آﻟﻤﺎن و در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻮرت و ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ روﯾﮑﺮدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ھﺮ ﺑﺎر اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺷﺮح ھﻤﮫ ی اﯾﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎی دﯾﮕﺮم ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎزک ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ای
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ آﺛﺎر »آﻟﻔﺮدوﺑﺮ« ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
و روﯾﮑﺮد»اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺮاﮐﻨﯿﮭﺎی او را ﻧﻤﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ» .آﻟﻔﺮد وﺑﺮ«درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻧﺨﺴﺖ آﻏﺎزﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاﺛﺮﺟﻨﮓ دﺳﺘﺨﻮش وﻗﻔﮫ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺪ و ﺗﺎزه ﭘﺲ
ازﺟﻨﮓ ﺑﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ را ﺧﻼﻗﯿﺖ آزاد و ﺷﻨﺎور و طﺒﯿﻌﺖ
دروﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﻤﺪن را اھﻠﯽ ﺳﺎزی طﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ .از ﻧﻈﺮ »آﻟﻔﺮد وﺑﺮ« ﻓﺮاﮔﺮد
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪه ای اﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﮭﺎر ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اھﺪاف
 .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﻏﯿﺮ
ِ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪه و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮدی.ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی آﻟﻔﺮد وﺑﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
در اﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی »آﻟﻔﺮد وﺑﺮ« ﺧﺎﺻﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ﺗﺪوام ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم دﭼﺎر وﻗﻔﮫ ﺷﺪ .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻟﻔﺮد وﺑﺮ طﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ
ﮐﻨﺎرﻧﮭﺎده ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﮐﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او از
ﻧﮕﺎه »ﻣﺮﺗﻮن« ﯾﮑﯽ دوﻧﮑﺘﮫ ﻣﯽ آورم.
»ﻣﺮﺗﻮن«  ،اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮش »آﻟﻔﺮدوﺑﺮ« را ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﺗﻤﺪن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺑﺰار ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺟﮭﺖ
ﻣﮭﺎر و ﮐﻨﺘﺮل طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود،ﺗﮑﺮار و از ﻧﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ
4

.Barth.Ibid.P.254.
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ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎ،اﺻﻮل ھﻨﺠﺎری)= ﻧﻮرﻣﺎﺗﯿﻮ( ،و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ،ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را »ﻣﺮﺗﻮن« در ﻣﻘﺎﻟﮫ
ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ« اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»٢٥.ﻣﺮﺗﻮن«ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن »ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -اﻧﺘﺰاﻋﯽ « ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﺮدوﺟﻨﺒﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ
رخ ﺑﺪھﺪ.او ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »آﻟﻔﺮدوﺑﺮ« را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد وﺗﺄﮐﯿﺪداﺷﺖ
ﮐﮫ آھﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد
زﯾﺮا»اﺳﺘﻘﻼل« ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎری ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﮑﻮس ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺮخ)= آھﻨﮓ( اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ودر ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻤﺪن ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻧﺮخ)=آھﻨﮓ( ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﮫ ﺑﺴﺎﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺪه
٢٦
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
و اﺗﻔﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺣﺘﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻤﺪن را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
ی »ﻣﺮﺗﻮن« در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ روﯾﺪاد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ﺑﺎزﮔﺸﺘﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
»ﺷﻔﺮ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻏﻨﺎی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« ﺳﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻤﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ھﻤﭽﻮن ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،و ﻧﻮآوری ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ؛اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮآن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﺻﻄﻼﺣﯽ واﻻ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی اﻣﻮر
ﺑﺸﺮی.دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوم ﮐﮫ ﺟﺪل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.اﯾﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ در اﺳﺎس ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دروﻧﯽ
ﺑﻮرژوازی آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﻤﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ رود »راﯾﻦ«.ﺳﻮﻣﯿﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ازﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن طﻔﺮه ﻣﯽ رود و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮای ھﺮ
ﯾﮏ از ای دو ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ »ﻋﯿﻨﯽ« ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺨﺴﺖ
دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺛﺒﺎت دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ» .وﺑﺮ« و »ﻣﺮﺗﻮن«
ﺗﻤﺪن را دارای وﺟﮭﮫ ای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﺮھﻨﮓ را دارای ﺟﻨﺒﮫ ای ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻔﺮ« در واﻗﻊ ﻣﺎ را ﺑﺎﺳﮫ
5
.See.Schaefer.Ibid.P.309/Merton.Civilization
and Culture.1936.Pp.103-113.
6
.Schaefer.Ibid.P.316.
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ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل از
روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﻟﯽ و ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم دوری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ ی
راﯾﺞ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ را در ﻋﺮﺻﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ اﻣﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺪن را اﻣﺮی
ﻣﺎدی در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬرھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ.
ﻓﺮھﻨﮓ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در درون ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺮی ﻣﻌﻨﻮی و
واﻻ و ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﻟﻨﺪه ی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی درﺑﺎری ﺗﻤﺪن -ﻧﻤﺎ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺠﺮﺷﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﺮون ﺧﺎﺻﮫ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ھﻤﭽﻮن ﺧﺼﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﻼﺣﯽ ﻣﻠﯽ )= ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﺼﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﮫ ﺗﻤﺪن آوﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮم و
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﺑﺎر وارد ﻋﺮﺻﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﺗﺎزه ای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« آن را
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی آن را »آﻟﻔﺮد وﺑﺮ« ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﭘﯿﺶ از او
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰی ﭼﻮن »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم را ھﻤﭽﻮن دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﻨﺪد.

ﯾﮏ ﺗﻤﺪن  /ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ذاﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو واژه و
ﺟﮭﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؟»ﺷﻔﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻣﮑﺎن دارد .ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی
»آﻟﻔﺮدوﺑﺮ« و »ﻣﺮﺗﻮن« ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن
روﺷﻦ ﺗﺮ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮ از »ھﺎﻧﺘﯿﮕﻨﺘﻮن« ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« ﺑﺮﺷﺎﻧﮫ ھﺎی »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« و »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ﺟﮭﺎن را ﺗﮏ ﭼﺸﻤﯽ
ﻣﯽ ﻧﮕﺮد» .ﺷﻔﺮ« ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺑﺮﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن دو اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎ
ﻏﻮﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« دو ﻣﺤﻮر »ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ »ھﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻮن« ﺟﮭﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ .ھﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺮش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ»ھﺎﻧﺘﯿﮕﺘﻮن« ﺗﮏ ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﺸﻮد و او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﮔﺴﺘﺮده دارد ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﻠﻮه ی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎرﻓﺮھﻨﮓ
اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﺗﻤﺪن ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺟﮭﺎن »ﺷﻔﺮ« ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دوﭼﯿﺰ ﺑﮫ ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ:
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ راه ھﺎی ﻣﺘﻨﻮعِ ﻧﻤﺎدﺳﺎزی و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﺑﻨﺪه ی »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻣﻄﺮح از ﻧﻈﺮ»ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای دﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ او ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ
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ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﺤﺎ ً »ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ«اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺸﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ
ﻧﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ.
اﻋﺘﻘﺎد »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ،ﺑﺮآﻣﺪن)= طﻠﻮع و ﺗﺮﻗﯽ( و اﻓﻮل و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﮕﻨﺘﻮن« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب »ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﯿﺪه و در ﻟﺒﮫ ی ﭘﺮﺗﮕﺎه اﻓﻮل و ﺳﻘﻮط « ﻗﺮاردارد ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ
و ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺑﻐﺮﻧﺞ رو ﺑﮫ روﺳﺖ».ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش ﺑﮫ
ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ«ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰآن ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ازاﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻏﺮب درﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت زوال ﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﻏﺮب در ﺣﺮاﺳﺖ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﮫ ﻣﻈﮭﺮ آن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﺳﺮوری ﻏﺮب را ﭘﺎس ﺑﺪارد.
ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻠﯽ »ﺷﻔﺮ« ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻮﯾﺪ .او
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ »درد و رﻧﺞ ﺟﮭﺎﻧﯽ«ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮای
ﻓﺮھﻨﮓ در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« طﺒﯿﻌﺖ )و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺒﯿﻌﺖ دوم( راﺑﮫ ﺗﻤﺪن واﮔﺬارﮐﻨﯿﻢ و آن را
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »
ِ
ﮐﺎر ﺗﻤﺪن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ ازآﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ رااداﻣﮫ دھﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ازﻧﻈﺮ»ﺷﻔﺮ«،
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺳﻼﻣﺖ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری و ﺣﺮاﺳﺖ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ و طﺒﯿﻌﺖ دوم را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورد .طﺒﯿﻌﺖ دوم در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ﮐﻠﯿﺖ
ھﻤﮫ ی ﻣﺎﺷﯿﻨﮭﺎ،ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﯿﻌﺖ دوم را ﻣﯽ ﺳﺎزد و طﺒﯿﻌﺖ دوم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« اﺳﺖ ﺗﺎ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ،ﻧﻤﻮﮐﻨﺪ و روﻧﻖ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« درﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ درﺣﺎل ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ
اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن درﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ از ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ/ﺳﯿﺎره ای .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻟﻨﺪه ی ﺟﮭﺎﻧﯽ را درﻋﻮاﻟﻢ و
دﻧﯿﺎھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.؛ وﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ
را درﮐﯿﮭﺎن ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﻢ و ﻗﺮارﮔﺎھﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .از اﯾﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو را ﺑﺮدﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﻢ :ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ .ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ
ھﺮدوی اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺮﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺑﮫ طﻮر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺸﺎن
ھﻨﺠﺎری ﺗﻤﺪن را ﺑﺮﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﺮاز
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮕﯽ
ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ِ
ِ
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وھﻤﺴﻄﺢ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎ دار را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ
و آﺛﺎر و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪﻧﮫ ی ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ وﺑﺰرگ ازﻓﺮھﻨﮓ وﺗﻤﺪن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«ھﺴﺘﯿﻢ» .ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ دورﮔﮫ ﻣﺮﮐﺐ از »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﺪه« و»ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ« .ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻧﻤﻮﻧﮫ ای دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود زﯾﺮا
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ طﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎ طﺮاﺣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﺪ» .ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« درﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک و ﮔﺮداﻧﻨﺪه ی
ﺗﻤﺪن .ھﻤﯿﻦ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﻣﻮظﻒ وﻣﺘﻌﮭﺪاﺳﺖ درﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ی
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﯾﻔﺎﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ وﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را ﻣﻌﻤﻮﻻً زﯾﺮ
ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮﯾﮕﺮی)= ﺟﺒﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ( ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺟﺒﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﯿﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﺑﺮﺧﯽ ازﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ وﻋﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ
را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رواج ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﻘﺮ
ﻓﻠﺴﻔﮫ« در ﻧﻘﺪ »ﭘﺮودون« اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ .در آن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﺑﺎ ارﺑﺎب ﻓﺌﻮدال،و آﺳﯿﺎب ﺑﺨﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
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ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن و اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺮﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد
ﺧﺮﺳﻨﺪ ازاﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺣﺮﻓﮫ ی ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ھﺴﺘﻨﺪ!
»ﻧﮕﺮش دوﭼﺸﻤﯽ« ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺷﻔﺮ« اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ )= ُﮐ ِﻞ ﺟﮭﺎن( و اﺟﺰای ﻣﺤﻠﯽ آن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾﻦ راه ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﺎ ً »آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪن« ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮕﺶ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺻﺎدرﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ وﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ درﻋﺮﺻﮫ ی
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی دﯾﮕﺮ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺴﮭﺎی )= ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی (
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و رادﻋﯽ در دﺳﺘﺮس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در ﺳﺒ ِﺪ
2

7
.See.Schaefer.P.311 and P.317./Karl
Marx. Das Elend der Philosophie.1855 hrsg.KautskyBernsteinP.65.DietzVerlag 1972./R.heilbronner/Marx.The Poverty of Philosophy. P.109.
FLPH.Moscow/Do Machines Make History? 1994./Donald MacKenzie.Marx and The Machine
P.473. JSTOR. Jul 1984.
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ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ درھﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﮫ روی »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎزﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﮭﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ» .ﺷﻔﺮ « در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره دارد
ﮐﮫ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻋﺮاق دوران ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ورود
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش ﺑﺸﻮد .ﺑﮫ ھﯿﺞ رو در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد و درﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺧﻼف آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺻﺪام
ﺣﺴﯿﻦ ھﻨﻮز ﻋﻨﺎن ﻗﺪرت را دردﺳﺖ داﺷﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺻﺪام ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺒﻮد.
آﻧﭽﮫ او از آن ھﺮاس داﺷﺖ ﻓﺮھﻨﮓ »ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ« و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وارد ﻗﻠﻤﺮو او ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻏﺮب ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﮫ واﻗﻊ اوﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی راﯾﺎﻧﮫ ای ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ )=دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( را اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از راه ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﮭﺎﯾﯽ )=ﺧﺮﯾﺪار
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮭﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﺳﺎن ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺑﺰار ﺷﻤﺎرﮔﺮ)= دﯾﺠﯿﺘﺎل( در ﻣﻮاردی ﻗﺎدرﻧﺪ ھﻤﯿﻦ اﺑﺰار
را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ درآورﻧﺪ و از آﻧﮭﺎ در راه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﻢ .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ »ﺷﻔﺮ« ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آورد ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺪون و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪام زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای از »ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ وﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ درﺑﺮاﺑﺮ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«
ﺧﺎﺻﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ارﺗﺒﺎطﺎت .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی »وﯾﺪﺋﻮ« ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﭘﮭﻨﮫ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﺳﺎﻧﮫ ای
ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ
و اذﯾﺖ و آزار ﺻﺎﺣﺒﺎن وﯾﺪﺋﻮ و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎرت آن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .آﻧﭽﮫ وﯾﺪﺋﻮ را
ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد ﻓﯿﻠﻤﮭﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﮭﺎ
ﻧﺸﺴﺖ٢٨.اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از وﯾﺪﺋﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﮫ
ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺄﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﮫ ھﺎی ھﻨﺮی ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﮫ
. ٢٨ﻧﮏ ﮐﺗﺎب ﺳﯾﺎﺳت ﻓرھﻧﮕﯽ .ﻧظرﯾﮫ و ﻋﻣل ﻧوﺷﺗﮫ ی ﺟﻧﮕﯾز ﭘﮭﻠوان .ﺑﺧش وﯾدﺋو ھﻣﭼون رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧطرﻧﺎک.ﻧﺷر
ﻓراز .ﺧرداد .١٣٩٠
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ھﻨﻮز ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﻗﺪرت  -ﻣﺤﻮر را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
را »ﺷﻔﺮ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﭙﺮد .اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ آورد
آن ھﻢ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ در وﺟﻮد ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺑﺮازوﺟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ت ﮔﺎت«
در آﻏﺎز دھﮫ ی  ١٩٩٠در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات اوروﮔﻮﺋﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻣﺬاﮐﺮا ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ژاک ﻻﻧﮓ« ﮐﮫ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻢ ﺑﻮد وﺿﻌﮕﯿﺮی
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .او در ﺣﻮزه ی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
دﯾﺪاری  -ﺷﻨﯿﺪاری در ﺣﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻄﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻮرد ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﺪ» .ژاک ﻻﻧﮓ« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »ﮔﺎت« در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ»آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزی« ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را در وﺿﻌﯿﺖ »اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻗﺮاردھﺪ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ واﺻﺮارداﺷﺘﻨﺪ ازﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درﭼﺎرﭼﻮب »ﮔﺎت«
ﺑﺮﺧﻮردارﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮوﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﭽﮫ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ دﻓﺎع از ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ در ﮔﺴﺘﺮه ی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺎﯾﺪ درﭼﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎری از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ را ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺗﺮﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺘﺮی
ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮآﺧﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ُﮐﻨﺪ
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺣﻮﺷﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮓ در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی آن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ.
ﺣﺎل »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺧﺘﻼط ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎزی را از ھﻢ ﺟﺪاﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ
وﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ .ھﻮﻟﯿﻮود و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ھﺮدو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺪ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت اﻧﺪ
ودرﻣﻌﺮض ﻋﺸﻖ وﻣﺤﺒﺖ درﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن.ﻓﺮھﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ھﻮﻟﯿﻮودی،
دﯾﮕﺮ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
رواﯾﺘﯽ »ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪه« از وﯾﻨﺪوز  ٩٨را در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻣﺮدم از ﻓﺮھﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ اﻧﺪ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد،اﻣﺎﻧﮫ از »وﯾﻨﺪوﺳﺎزی« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن روی
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ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،ﺧﺎﺻﮫ اﮔﺮ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ» آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزی« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
»دﯾﮕﺮ« ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
دﯾﮕﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ ﻣﯽ دھﺪ.
»ﺷﻔﺮ« ﮐﮫ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد راﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ دراﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح او را
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن واﺣﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ( ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎرآﻣﺪه اﻧﺪ ،آﻣﺎده اﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن واﺣﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ را طﺮدﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آن را
ﭼﯿﺰی زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺪاﻧﻨﺪ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺳﺒﺰ)=ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺒﺰ( ودﯾﮕﺮاھﺪاف ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ُﮐﻞ ﻧﮕﺮاﻧﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ھﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯿﮭﺎی ﭘﺮﺷﻮر و ژرﻓﺘﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺬراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎدﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾ ِ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ آﻏﺎزﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﮫ آن اﺑﺮاز وﻓﺎداری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺎن را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺿﺮورت دارد ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺤﻠﯽ آراﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎھﺎی ﻣﯿﺎن
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از راه ﻧﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﺸﺘﺮک در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن
ِ
ﺟﮭﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺮاک ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻓﺮدی اﺷﺘﺮاک داﺷﺖ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ
ِ
آورد.اﺣﺴﺎس وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﯽ ﺗﻮان ازراه ﻧﻤﺎدﺳﺎزی
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺴﺐ وﻧﮕﺎھﺪاری ﮐﺮد ودرﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد؛ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎدﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ھﻮﯾﺖ ﮔﺮوھﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ» .ﺷﻔﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و
اﺣﺪاث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ رخ داد ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .دراﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »آﻧﺪرﺳﻮن ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ« درﺑﺎره ی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻤﭽﻮن
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺼﻮرﺷﺪه« در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺎره ی ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ و اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ .ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای از ﻣﺮدم در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ زﻧﺪه
ھﻤﺴﺎن آن ﮔﺮوه ھﺎی واﻗﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ٢٩.اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب »
ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ آﻧﺪرﺳﻮن « ﺗﺮدﯾﺪ دارم ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای رﺳﯿﺪ ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« از »ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی
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ﺗﺼﻮرﺷﺪه« ی آن ﮐﺘﺎب دارد ﯾﺎ ﺟﻤﻌﺘﮭﺎی » ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ آﻧﺪرﺳﻮن « را ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد »ﺷﻔﺮ« در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﺧﻮد را وﻓﺎدار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ اوﻻً ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ھﻤﺰﯾﺴﺖ اﻧﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن وﺑﮫ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و ﭼﮫ
ﺑﺴﺎ درﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
وراﻣﺤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﯾﻦ ھﺮدو ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ھﺮدو ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎھﻢ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎور دارد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی »ﺑﻨﺪﯾﮑﺘﯽ« را ﻣﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.در
ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﯾﺎ دردﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ
ﮔﻔﺘﺎر »ﺷﻔﺮ« در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرم را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﯾﺪﮔﺎه
ھﺎی او اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮه ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را روی ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ آﻣﻮزﻧﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮭﺮی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﯿﺎن رودھﺎی دﺟﻠﮫ وﻓﺮات در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ھﺎ واﺳﺘﻘﺮارھﺎی
ِ
)ﻣﯿﺎن رودان(،دراﻣﺘﺪاد رودﻧﯿﻞ درﻣﺼﺮ،رودھﺎی اﯾﻨﺪوس )ﺳﻨﺪ( وﮔﻨﮏ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
ورودﺧﺎﻧﮫ ی زرد درﭼﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎی ﭘﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ھﻤﻮاره ﻓﻀﺎھﺎﯾﯽ ﮔﺴﺴﺘﮫ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ازھﻢ )ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﻣﺒﮭﻢ( را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ -ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺪ٣٠.ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی آﺷﮑﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ
ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﭘﯿﺶ -ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ آﺷﮑﺎردر ﻧﻈﺮﻣﺎ ،اﻣﺎ ﻧﮫ در ﻧﻈﺮ ﻧﺎظﺮان ﭘﯿﺶ-
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺪن آن را
ھﻤﭽﻮن ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را »ﺷﻔﺮ« از ﻓﺮھﻨﮓ »ﻣﺮﯾﺎم وﺑﺴﺘﺮ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺮای »ﺗﻤﺪن« ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر
ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ٣١.در اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ »ﺗﻤﺪن« ھﻤﭽﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ واﻻﯾﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ :ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﺗﻮﺳﻌﮫ ی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﮕﺎھﺪاری اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ازاﯾﻦ رو ﺗﻤﺪن وﯾﮋﮔﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮد درآوردﻧﺪ.
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از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ »وﺑﺴﺘﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﮔﺮد
ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻤﺪن ﻓﺮاﮔﺮدی آھﺴﺘﮫ اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت وﺷﮑﺴﺘﮭﺎ
و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﮭﺎ .در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ وﺑﺴﺘﺮ »ﺗﻤﺪن« را ﭘﺎﻻﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ،ادب و ﻧﺰاﮐﺖ
ﻣﯽ داﻧﺪ و آن را ھﻤﭽﻮن وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺮف ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻤﺪن اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ رﻓﺎه ﺷﮭﺮی را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ وﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﺑﺮای واژه ی ﺗﻤﺪن ﻣﯽ آورد و
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن راﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻤﺪن! و ﻧﺎﭼﺎررﻓﺎه ﺷﮭﺮی را ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد».ﺷﻔﺮ« ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
ﺗﺎزه ای از ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮔﺎه ﻣﻮارد ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﻣﮭﻤﯽ را در ﺟﮭﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺪﻻل
ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪام ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
»ﺷﻔﺮ« ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ازﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﮐﺮه
ی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎوش و اﮐﺘﺸﺎف
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎره و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ آن را ﻣﺎھﻮاره ھﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ،و
داﻧﺸﻤﻨﺪان  ،ﮔﺰارﺷﮕﺮان و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺎره ی آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.از ١٩۵٧
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﻣﺎھﻮاره ھﺎ دور ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی
را ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا درآورده اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ،
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﺷﻔﺮ« ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
واﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی آن راﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪﺑﮫ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮده ی ﺟﮭﺎﻧﯽ »ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ«
ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﺑﻨﯿﺎدی وﻣﮭﻢ ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﺗﻤﺪن دوران ﻣﺎراھﻤﭽﻮن
ﮐﻠﯿﺖ وﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻏﯿﺮﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺴﮭﺎ ی )= اﻋﻤﺎل و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﺎر(
ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ»ﺷﻔﺮ« ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﻮ از ﺗﻤﺪن واﺣﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﻤﺪن ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻞ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻣﻮرﮔﺎن ﯾﺎ اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ و ﺣﺘﯽ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
وﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﺎزه دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺎوراوﺣﯿﺎت ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ )=ﮐﺎرﺑﺮد
ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ«)= ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ( وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺑﮫ ﭼﺎرﭼﻮب
ِ
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ﯾﺎﺑﺪ.ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ»ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ
درﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ)= ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل(« .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻓﻘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ:ﺣﺎل ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راه ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی ﺟﮭﺎﻧﯽ وارد
ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻤﭽﻮن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺎزی« ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ آﺛﺎر »ﺟﮭﺎﻧﯽ
ِ
دارای ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﻧﺪ  ،ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ ای از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮروی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﮫ روح زﻣﺎﻧﮫ را ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺲ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﮭﻢ و درک زﻣﺎﻧﮫ ھﺪاﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻀﻠﯽ
دﯾﮕﺮ وﺟﻮدداﺷﺖ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﻣﺪرن ﺳﺎزی ﯾﺎ
ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و راه ھﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻣﺪرن -ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺪرن  -ﺷﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ .ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﮐﺘﺎب
ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻋﺮب ﻧﯿﺰ آن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺼﻤﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﻤﺪن
ِ
واﺣ ِﺪ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن دارد راه ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺗﻤﺪﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻦ »ﭘﺎرادﯾﻢ« ﺑﺎ »ﭘﺎرداﯾﻢ«ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل وﺟﻮد
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن
واﺣﺪ ﺟﮭﺎﻧﻤﻮل ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و»ﺷﻔﺮ« ھﻢ ازاو ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واوھﻢ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ
٣٢
ﺑﮫ»ﺷﻔﺮ«ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ»ﻣﺎرﺗﯿﻦ آﻟﺒﺮو«ﻧﺎم داردﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم»ﻋﺼﺮ ﺣﮭﺎﻧﺸﻤﻮل«
ﻣﺸﮭﻮرﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ او ﺑﭙﺮدازم .ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻧﺸﻤﻮل ﻓﺮض
ﺑﺮاﯾﻦ داردﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺮﻣﺎ ،ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ» .ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ درﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﻓﺮض وﻧﻈﺮﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻨﺪی وﺳﯿﻊ وﮔﺴﺘﺮده ی ﻓﺮاﮔﺮدھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی
3
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درﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،و ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ«ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل)= ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل
ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ(.
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ِ
»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ«)=ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﮔﻮاھﯿﮭﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای طﺮح ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل
ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﻟﻮده و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﮫ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﻣﺪام اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﮫ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮان،ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﮫ ای ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل در ھﻤﮫ ی ﺳﻄﻮح ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ
دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوز»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« ﺑﺎﻟﻘﻮه ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﻀﻮردارد ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎل ﭼﺎرﭼﻮب »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ« آن
ﺣﻔﺮه ھﺎ ودردﺳﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎردارد)ﮐﮫ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺎم ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود( .ﻓﺮد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮل اﺳﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ)= دﺳﺘﮕﺎه ( ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد؛ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﻮزش دﯾﺪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﺮای اداره ی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
و ﺷﺒﮑﮫ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ دارای دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﻮدن آن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ؛ ودﯾﮕﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ و ﺧﺎص.
ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ادﻋﺎی ﺧﺎص ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺖ اﻣﺎ درھﻤﮫ ﺟﺎ رﺳﻮخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وھﻤﮫ ی ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﮭﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ».ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺷﻔﺮ« و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎزه ای ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
=)دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ( ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن واﺣﺪ
ﻣﺤﻠﯽ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل وراﺳﻮی ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ
ِ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ھﺮاﺳﻨﺎک اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ درﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ی ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ روﻧﻖ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﯽ دھﺪ.
اﻧﺮژی ﺑﯽ ﮐﺮان وﻧﺎﻣﺤﺪود»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺳﺮاﺳﺮﮔﯿﺘﯽ رادرﮔﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ.ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ»،ﻓﺮھﻨﮓ« آن
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در واﻗﻊ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«از ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک
داﻧﺶ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ».ﻓﺮھﻨﮓ«
ﺧﺎص آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﯿﮭﺎن )=
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ﺟﮭﺎن /ﻋﺎﻟﻢ/ﮔﯿﺘﯽ(؛ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﻔﺘﮭﺎ و زوﺟﮭﺎﯾﯽ را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻧﺴﺎﻧﯽ/ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ« و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت »ﭘﺴﺎ -اﻧﺴﺎﻧﯽ« را اﻣﺮی واﺟﺐ
و ﺿﺮور ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد »ﺷﻔﺮ« از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی »ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ھﯿﻠﺰ« ﺑﮭﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ھﯿﻠﺰ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭼﮑﻮﻧﮫ ﻣﺎ ﭘﺴﺎ-
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ«» .ھﯿﻠﺰ« در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮش ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ
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ﭘﺮدازد ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
دوﭼﺸﻤﯽ« ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﮐﺸﻒ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی درک »
ِ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺗﻤﺪن روی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺎھﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرش در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﯾﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎرداﺷﺘﮫ اﯾﻢ.در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دوراﻧﮭﺎ
ﻣﺮدم ازاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﺮ ﺗﻤﺪن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎره ھﺎ و ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﺨﺴﺖ و طﺒﯿﻌﺖ دوم ﺑﺪاﻧﯿﻢ )ﺻﺮف
ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﻤﺪن را ﻣﮭﺎر
ِ
ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﺎرو ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان در آﻏﺎز ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ(،
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن وراﺳﻮی ﻓﮭﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺳﺮﺑﺮآورد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎده را ﺑﺮای ﺷﮭﺮھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﻤﻮارﺳﺎﺧﺖ.
درواﻗﻊ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﮭﺖ ﻣﮭﺎر طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﺰار ﺳﻨﮕﯽ
)ﺣﺪود دوﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ(آﻏﺎزﮔﺸﺖ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ذھﻨﯽ در ﺧﺎطﺮ
ﺷﮑﺎرﮔﺮان و ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮراک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه و ازھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮاﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن
ازآﺗﺶ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺖ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن
ﺑﺎﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم را دﺷﻮار ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑﺎ روﯾﮑﺮد »دوﭼﺸﻤﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ھﺮ دو ﻣﻔﮭﻮم را در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
ﮔﺎه اﯾﻦ دو را درھﻢ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در ﭘﺎﯾﺎن »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ روﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺗﺼﻮرﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزھﺮﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ِ
ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺧﻮد رادارد،درﺳﺮاﺳﺮﺟﮭﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎری
3

3
.Hayles,N.K.How we became Posthumans,Virtual
Bodies in cybernetics,Literature and
Informa cs.Uni.ChicagoPress 1999.
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ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ازاﻧﺘﺸﺎرات در ﺷﺒﮑﮫ .ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ واطﻼﻋﺎت ﺟﺎری را از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و زاوﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮫ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ وﺟﻮددارد و ﭼﮫ ﺧﻸﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺛﺮﺟﮭﺎن وطﻨﯽ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« درﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﯾﻢ ،ﺑﻞ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺛﺮﻓﻘﺮ ﻣﺨﻤﺼﮫ ھﺎ و داﻣﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده در
ﺳﺮاﺳﺮﺟﮭﺎن وﻣﺤﻠﯿﮕﺮی آﮐﺎدﻣﯿﮏ)= داﻧﺸﮕﺎھﯽ( دردوران ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺴﺎ -ﻣﺪرن در
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﻠﺞ ﮔﺸﺘﮫ اﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﮫ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ
ﺟﺰﯾﺮه ھﺎﯾﯽ اﻧﺤﺼﺎری در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ« ،در ﺣﻮزه ی
اﻣﻮر ﺧﺎص دارای درک و ﻓﮭﻢ اﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﻨﺪ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺟﺎھﻞ اﻧﺪ و ﻧﺎدان .اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻮار
ﭼﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی روﺑﮫ ازدﯾﺎ ِد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺪن ﺑﺘﺎﻧﺪه ی
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« در ھﻤﮫ ﺟﺎﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﻀﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آورد در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ« ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ی ﻣﻌﺎﺻﺮاز ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ)=داﻧﺸﮕﺎھﯽ( ﮐﻤﯽ ﭘﺲ ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ وﺑﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ،
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
درﺗﺌﻮری)=از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی(ﮐﺎﻻھﺎی »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«،ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪ.اﻣﺎ ﺟﻨﺒﮫ ی
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و داﻧﺸﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«درﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ ی
ﻧﻮآورﯾﮭﺎی »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ )ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در ﻗﯿﺎس ﻣﻠﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ را از
آن ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻨﺪ)ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ( ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻘﯿﺮ
ِ
ﺟﮭﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ،درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ .طﺒﻖ ﻧﻘﺸﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﻣﺠﻠﮫ ی
»اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ« ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔﺬاردﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارﻧﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﺎن از
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯽ و ﻧﺎﭘﺮورده ﺑﮫ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً
ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«
ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب وﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.ازاﯾﻦ روﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮدرﺣﻮزه ی »
ِ
ﺟﮭﺎن وطﻨﯽ ﯾﮑﯽ ازﭼﮭﺎر -ﭘﻨﺞ ھﺪف آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در واﻗﻊ »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻤﺪن وﻓﺮھﻨﮓ را
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺪن را ھﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮﻟﮫ ای ﻣﻔﯿﺪ و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮد و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل راﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و از
ﺴﺎﻧﯽ»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺑﺪاﻧﺪ وﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧ ِ

ﻣﻼﺣﻈﺎت
.١آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ طﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮑﺴﺎن درﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ«
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرھﺎ ی ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ھﻤﮫ ی اﻓﺮاد ھﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ .او در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﺗﻤﺪن در ﺣﺎل
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﺒﺮد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ
ﺗﻀﺎدھﺎ و ﻧﺰاﻋﮭﺎی ﺟﺎری در ﺟﮭﺎن را ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﺮوم را از ﺑﮭﺮه ﺑﺮی
ازداﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻨﺎرﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺣﺘﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﺬارد و از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬرد .ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ را ﺗﺎﺣﺪودی
درﺳﺖ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺮود وراﺑﻄﮫ ای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ .طﺒﻖ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﮫ در واﻗﻊ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﺑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﻤﮫ ی
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﮭﺪ
اﻣﺎ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﺎزه را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﯿﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮده ھﺎی
ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﮫ ﻏﺮب و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ طﻠﺒﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی او را
ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی ﻣﻮردی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ
زﻣﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت .ﺣﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آورم ﺗﺎ رﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی
او را ﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .اﻟﺒﺘﮫ در ﺧﻼل طﺮح ﻧﻈﺮﯾﺎت او در ﺑﺎﻻ در ﻣﻮاردی
ﺳﻨﺠﺸﮭﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را آورده و ﻧﺸﺎن داده ام ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺮود ﮐﮫ ھﺮآﻧﭽﮫ او ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
».٢ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻟﻨﺪه ی ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ او در واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
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ﺗﺎزه از ﺗﻤﺪن ﮐﮫ از ارزﺷﮕﺬاری ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰد و ﻋﯿﻨﯿﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .او ﺑﮫ ﺟﺰ
ﻣﻮاردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
و از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮده ھﺎ و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن دورﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ طﻔﺮه ﻣﯽ
رود .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺨﻮاھﺪ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺸﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺒﻮه اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻓﻘﯿﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺸﺎن داد؟آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ اﻧﺒﻮه ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺒﻮه اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻟﻨﺪه را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ
ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد؟ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دارﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺣﺎظﺮﻧﺪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﻏﻢ
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ .او ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺳﺎﻟﮫ ی ﺧﻮد ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ
وارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﺗﻮﺟﮫ داده اﺳﺖ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ داﻧﺪ اداره ی ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ھﻤﺒﺴﺘﮫ ﺗﺎ در ھﯿﺄت
ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮐﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺬار ازاﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﻈﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺪد ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
 .٣ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ی
ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰاﺣﺘﯿﺎج دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را در ﺟﮭﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﮫ ﺳﻄﺢ در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﯾﮋه ای ﮐﮫ
از آن دارد؛ دوم ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺳﻮم ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ.
ﻏﺮب ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺳﻄﺢ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻮاری ﻧﺪارﻧﺪ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳﻄﻮح ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎی
ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اروﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
در راه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و از راه اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ دادوﺳﺘﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﺎزه ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺎھﺪاری
از ﺧﻮد را دراﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺗﺎزه ای راه
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ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ھﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺰ ازدﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻮع ﺗﺎزه ای
را ﭘﺬﯾﺮا ﺧﻮاھﻨﺪﺷﺪ.
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ ھﻨﻮز ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از آن در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ را ﭘﺎس دارﻧﺪ و از ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ی ﮐﺸﻮر ھﺎ و ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺸﺎن را در ھﯿﺄت ﭘﻨﺎھﻨﺪه و ﻣﮭﺎﺟﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ
ﺗﻮده وار وادار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮازه ی ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺎن از ھﻢ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ
و ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﭼﻮن ﻓﻘﺮﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
» .۴ﺷﻔﺮ« از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﺮﺗﺮ از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ او ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﻄﺢ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« در واﻗﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺎص را
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رود و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎری ﮐﮫ ﺧﻮد »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ آورد درﺻﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎ ﻧﻮآوری »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« دارﻧﺪ .اﯾﻦ درﺻﺪ از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎزه ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮑﺴﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎر اﻧﺪک در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺪک ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »ﺷﻔﺮ«
را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدﻣﺸﺎن در آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ
ﺳﮭﯿﻢ اﻧﺪ .آﻧﭽﮫ »ﺷﻔﺮ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در واﻗﻊ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﭼﻨﺪﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻧﮫ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ھﻤﮫ ی آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ طﺮح ﻋﻠﻤﯽ ﺳﮭﯿﻢ اﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮه ی ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ را ﺑﮫ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک از ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﭙﺮد؟
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ »ﺷﻔﺮ« از ﺟﮭﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را ازھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
رزﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ درﺳﺖ و ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻈﺮی ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
از ذھﻨﯿﺎﺗﺸﺎن روی ﭘﺮده ای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد:رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺠﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ
از ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ
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ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ی ﺟﮭﺎن »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۵ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﺟﮭﺖ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯿﺎن
آﻧﮭﺎ را ھﻢ درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺗﺼﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ دو ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﺎب،
ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ وﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺧﻠﮭﺎﯾﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و ھﺮﺑﺎر در ﺿﻤﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آن ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﮫ
ھﺪف ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺧﻠﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و
ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ اراﺋﮫ ی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻮردی -ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ آن ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
اراﺋﮫ ی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺎب از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ –ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮓ – طﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮭﺎ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن درﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻨﺒﮫ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﮫ آن
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎص را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ھﻢ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﮭﺎ
درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ھﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺣﺪوﻣﺮزی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
آورد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ از ﻣﻄﻠﻖ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن اﺳﺖ در ﻋﻨﻮان ﯾﺎ
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ« .ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻗﺼﺪدارﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ » ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ«ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارد ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
 .۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻨﺎھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﮫ ی »ﺷﻔﺮ« و در ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮأم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی
وارزﺷﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺎدی واﺑﺰاری ﺑﻮده اﺳﺖ .درﭘﮭﻨﮫ ی
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺬارﯾﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮروﺑﮫ رو ﺑﻮده اﯾﻢ ﺗﺎ در ﺣﻮزه ھﺎی
دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ .در ﺿﻤﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
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در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن«
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ھﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ رﺷﺘﮫ ی »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻣﺪدرﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ را دردﺳﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ
را اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺪف ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را درﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺧﺎص را ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ
را ﯾﮑﺴﺮه از ﻧﻈﺮدور دارﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪ وﻏﻨﺎی ﻓﮑﺮی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﺿﺮور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ .ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﮔﺎﻣﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رود.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺷﺘﮫ ی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ« روﻧﻘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮭﺎر دھﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺎره اﯾﻦ
رﺷﺘﮫ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و رﺷﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺷﮭﺮﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 .٧ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ اﻏﻠﺐ ﻓﺮھﻨﮓ را ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
ﺗﻤﺪن را ﺻﻮرت و ھﯿﺄﺗﯽ ﻋﺎم ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری را
درﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﮫ ﻓﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ از اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋﺎم .ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
و ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ارزﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎص ھﺮﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از آن را ﺗﻌﻤﯿﻢ داد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار
ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ آﺳﺎن ﺗﺮدرﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی
ﺧﻮدرو)ﻣﺎﺷﯿﻦ( ﯾﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺣﺘﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اھﻤﯿﺖ
دارد ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﻧﻮع ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ازھﻤﯿﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ازﻓﺮھﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮕﺎھﯽ ارزﺷﯽ  -ﻣﻌﻨﻮی و روﯾﮑﺮدی ﻣﺎدی را ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺳﺎده ﭼﻨﺪان ھﻢ آﺳﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺎب ﺳﻮق دھﺪ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن را راﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻨﺼﺮھﺎ در
ھﻤﯿﻦ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ اﺑﺰار ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ھﺪاﯾﺖ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮔﺎه اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮭﺮﺳﺎزی ،اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮع ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﺷﮭﺮھﺎ و ﺑﻨﺎھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ دﺳﺖ  .ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ واﺣﺪ ﻧﻮع اﯾﺠﺎد و ﺑﮫ
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ﮔﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺪت ازھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ
ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
روﯾﮑﺮدھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ذﮐﺮﺷﺪه.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻨﻮع در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .در
اﯾﻨﺠﺎ دوﻣﻔﮭﻮم دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ﻣﻔﮭﻮم اﺧﺬ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮕﭙﺬﯾﺮی ﮐﮫ درﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ دوﻣﯽ را ﻣﻌﺎدل اﺻﻄﻼح acculturation
ﺿﺮب ﮐﺮده اﻧﺪ.در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ دارﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »اﺧﺬ ﺗﻤﺪن«
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﻨﻈﻮر از آن اﺧﺬ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ دارﯾﻢ از
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی »ﻓﺮھﻨﮕﭙﺬﯾﺮی« .آﻧﭽﮫ ﺗﻘﯽ زاده
و ﮐﺴﺮوی و ﺷﺎدﻣﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﺎن ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده اﻧﺪ در اﺳﺎس ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺴﺐ ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ را در ﻧﻈﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
»ﻓﺮھﻨﮕﭙﺬﯾﺮی« ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻈﺮی ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎھﯽ آن ﺣﺘﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
.٨ﻣﻮرد در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ را ﻻﯾﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
درﻧﻄﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﻤﺪن را ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﮔﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد واﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ را ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآورد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ .ﯾﮏ
ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ در واﻗﻊ ﻣﻌﺮف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﮫ و رده ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه در ﻣﻮاردی
ﯾﮑﺴﺮه ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه در ﻣﻮاردی ﺧﻄﻮطﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﮫ از ھﺮﯾﮏ از ﻻﯾﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺳﺖ و درھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن را درﺟﮭﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮاردھﺪ ﺑﻞ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
را ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن را »ﺷﻔﺮ« و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن »ﺷﻔﺮ« ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﺎوردارﻧﺪ
 ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را از ﻧﻈﺮدوردارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
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ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﺳﺎس ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را
در ﻋﺮف زﺑﺎن راﯾﺞ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ »ﺗﻤﺪن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ
را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ژاﭘﻨﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ رده
ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺮه ای رادارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺼﺪاق ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛و
اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮو ﺷﻔﺎف ﺗﺮوھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ازﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﮭﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد .از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺲ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن دارﯾﻢ،ﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎزه ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ،ﯾﺎدآورﻣﯽ
ﺷﻮم ﮐﮫ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯿﮭﺎی ﻣﻮردی وﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎھﺎ و ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ
اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ و دارای ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺧﺎص و ھﻤﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺿﺮورﻧﺪ وﻣﻌﻨﺎدار .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﭘﯿﻤﺎن »ﻧﻔﺘﺎ« ﯾﮏ »ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ« اﺳﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی
ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود.
 .٩ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﻮاھﯿﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﮫ ی ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه اﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ درﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺪارد و دﯾﺮ ﯾﺎزود
از ھﻢ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮھﻢ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﭼﻮن
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﮭﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 .١٠ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﮭﺎی ﯾﮏ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد در ﺟﮭﺖ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ .رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت را ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺳﺮﺑﺮآورد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ دﯾﺮﭘﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ ﺟﻠﻮه ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داد
ﮐﮫ ﺗﻌﺎرﺿﺎت درون ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﺣﺘﯽ ﮔﺴﻠﻨﺪه ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﻨﺪ.
 .١١ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ دﯾﮕﺮ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ی ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ.ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎطﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی را ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺘﯿﺰ و ﺳﺎزش ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدرﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ ھﺮ دوﺟﻨﺒﮫ درﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ی ھﺮ دو را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
ﮔﺬرا ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﮐﮫ اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺳﺘﯿﺰ
ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ در آن وﻗﺖ از ﯾﮏ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﮫ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﯿﻮه ی »ﺷﻔﺮ« ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل را
ﺑﺎزده ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮب را ﮐﮫ ﻣﮭﺎر
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ را در دﺳﺖ دارد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﺤﺎی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﺬر ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﺗﺎزه ای را ﻣﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮد ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .در آن
ھﻨﮕﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﻧﯽ درھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻣﯽ
آﯾﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽ آراﯾﺪ.
ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩۶
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ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ
دو ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﻨﺎھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ در زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان آﺳﯿﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دﯾﺪه ام از ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »روان وی« ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﮫ ی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ٣٤.اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺑﺮﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﺷﻔﺮ« اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی
از ﻧﮕﺮش او را در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آورم ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد و ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزآراﯾﯽ رﺷﺘﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺸﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »روان وی « ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﯾﮭﺎی »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ« در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ« اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺻﻄﻼح »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ « را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﻄﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ھﻢ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ،ﺑﻞ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯿﮭﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻧﮫ
ﻓﻘﻂ درھﻤﺘﺎﻓﺘﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ درﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.اﮔﺮ ﻧﺘﻮان
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺎﭼﺎر اﻏﺘﺸﺎش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »روان وی« ژرﻓﺎی درھﻤﺘﺎﻓﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه
ﻣﻌﻨﺎھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺮادف ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ ،ﺑﻞ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ اﻓﻖ دﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ،واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ در ﺧﻮر ﻓﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ داده اﻧﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﺨﻠﻮط و درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﺎررود .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ
ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻋﺼﺮ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای را ﻣﯽ ﺗﻮان در دوران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ھﻤﮫ ﺟﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی آن را ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ،ﭼﯿﻦ،اروﭘﺎ ،ﺟﮭﺎن ﻋﺮب،ھﻨﺪ،روﺳﯿﮫ و ژاﭘﻦ ﺣﺲ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺟﺎن آزﻣﻮد.
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ﺑﮫ ﺑﺎور »روان وی« درﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺿﺮورت دارد ﻣﻌﻨﺎھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« را روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﮭﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎھﺎی ﮔﻮﻧﮫ
ﮔﻮن»ﻓﺮھﻨﮓ« ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮد .در اﯾﻦ راه و در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻏﺘﺸﺎش و اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻠﺢ آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻤﺪن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن ﺑﮫ دﺳﺖ دھﯿﻢ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده آﻏﺎزﮐﺮد :ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟
»روان وی « در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻨﺘﯽ اش ﺷﯿﻮه ی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ از ﺑﺎورھﺎ،روش زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر
ﻓﻀﺎﯾﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﻮﯾﺎ در درازﻣﺪت  .ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎزه در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدی ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﯿﻮه ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ زﯾﺎد و ﺣﻮزه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻨﻮﻋﯽ از رﺳﻮم ،ﻋﺎدات،زﺑﺎﻧﮭﺎ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺬاھﺐ را در درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﺸﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »رﺷﺘﻮن ُﮐﻠﺒﻮرن«) Rushton
 (Coulbornﻧﮑﺘﮫ ای ﻣﯽ آورد در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ» .ﮐﻠﺒﻮرن« در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﭘﺮآوزاه
اش ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻨﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺘﻤﺪن« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺘﻤﺪن« و
»ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ« در اﺳﺎس در»ﮐﻤﯿﺖ« ﯾﺎ »اﻧﺪازه« ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺘﻤﺪن داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎردارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ
ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺑﺘﺪاﯾﯽ؛ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺘﻤﺪن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ،
ﺑﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﮫ ھﻢ ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺖ؛ ﺣﻮزه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺘﻤﺪن ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از ﭘﮭﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎردارد٣٥.ﺗﻤﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ی وﯾﮋه ای از ارزﺷﮭﺎ را در اﺧﺘﯿﺎردارد ﮐﮫ درﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻮارد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد واﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری اش ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوھﻤﯿﻦ دﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻨﺎب »روان
وی« ﮐﮫ ﺧﻮد ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ وﺳﻂ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺳﺮوﮐﺎرﻧﺪارﯾﻢ .ﭼﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ
ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ،آﯾﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ و آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ی ﻣﻌﺘﺮﺿﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻔﺘﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎطﻌﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ دﯾﻨﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ
.See:Rushton Coulborn,Origines5 of Civilized Societies.1959.Princeton Uni.Press.Pp.16-17.
ﻧﺳﺧﮫ ای ﮐﮫ ﻣن در اﺧﺗﯾﺎردارم ﺗرﺟﻣﮫ ی آﻟﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت .در اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﺑراﺑر ﺗﻣدن ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ واژه ی
» «Hochkulturدر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ اﺳت» .روان وی« ﻣﯽ ﮔوﯾد »ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗن« از اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺂﺛﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و
اﺻطﻼح » « Culture writ largeرا از ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب وام ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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اﯾﻢ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﻨﮭﺎ ﯾﺎ آﯾﯿﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ ازدﯾﻨﮭﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺗﻤﺪن ﺑﺮﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ وﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻮم
وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮭﺎی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای اﺳﺖ .دراﯾﻨﺠﺎھﻢ ﺣﻀﺮت»روان وی«ﻧﮑﺘﮫ ای ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل او درﭼﯿﻦ دوران ﭘﯿﺶ -ﻣﺪرن ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺣﻮزه ی اﻗﺘﺼﺎدی طﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮدداﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرا دور ازھﻢ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺪرن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎزھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻋﺘﺒﺎر داوری »ﮐﻠﺒﻮرن« ﺑﮑﺎھﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر آن
روزﮔﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ھﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺮﺑﺮآورده ﺑﻮده
اﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ھﻢ ھﻤﮫ ی ﺳﺎﺗﺮاپ ﻧﺸﯿﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ازﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ دورﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی
ژرﻓﺘﺮ اﺛﺮ »ﮐﻠﺒﻮرن« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اوﺑﮫ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻮدن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
»ﮐﻠﺒﻮرن« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﮕﺎرش ،ادﺑﯿﺎت ،ھﻨﺮھﺎ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدن از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی اﺑﺰارھﺎی ﻣﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ.اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮد او در ﺿﻤﻦ درﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ از آﻏﺎز ﺧﻂ
٣٦
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﺳﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ«ﯾﯽ ﮐﮫ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه
اﻧﺪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮو در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ،ﺑﻞ دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ را از ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﺑﮫ آن
ﻣﺘﻌﮭﺪ و وﻓﺎدارﻧﺪ ھﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ای از ارزﺷﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ از ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد و آﻧﺎن را ﻗﺎدر ﮐﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ از ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ)= ﻣﮑﺎﻧﯽ( ﻣﺸﺘﺮک،اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ

 . ٣٦ﻧﮏ ﻣﺗن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺻص.٢٣-٢٢.

۴۴

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺠﺎم و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم اﻋﻄﺎء ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و
ﺑﮫ آن وﻓﺎدارﻧﺪ.
»روان وی« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ ھﻤﭽﻮن ھﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻏﺮب و
ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ای دور ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وھﻤﭽﻨﺎن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﻓﺮھﻨﮕﯽ ژرف ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻼن و
ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ او وﻗﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب
ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ از
دﯾﺮﺑﺎز در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﯿﺪان ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ از ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
دوران ﭘﺲ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﭼﻮن ﻣﺼﺮرا ھﻤﺴﺎن ﯾﺎ ھﻤﺴﺮﻧﻮﺷﺖ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻋﺮب ﯾﺎ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
اﻣﺮوزﺟﮭﺎن ﻏﺮب را ﺑﮫ ھﻤﮫ ی دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ وھﻤﮫ ی اﺟﺰای ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ طﻮﻻﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﭘﺎ ﻋﻤﺮی طﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ھﻤﯿﻦ دوﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .او ﺑﮫ ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ای ﻧﺪارد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آن را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ژاﭘﻨﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .از ﻧﻈﺮ او
ﺗﻤﺪن ژاﭘﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ واﺣﺪ و ﺑﯽ ھﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از »ﮔﺮوه
ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ھﻢ او ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ
ﻧﺎھﻤﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻋﻨﺼﺮ »ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ« را وارد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﯾﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺮه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺠﺸﮭﺎﯾﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ .او در ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ و
ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﯾﺶ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
»روان وی« ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻌﺮض
ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻨﻘﺮض و ﻣﻨﮭﺪم ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ھﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﮫ ﺿﺮورت در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ،ﻧﮫ دﺳﺘﺨﻮش رﮐﻮد؛
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در ﺣﺎل ﺗﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و ھﻤﺴﺎﻧﯽ؛ ﮔﺸﺎده ﻧﻈﺮ اﺳﺖ،ﻧﮫ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ؛درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
٣٧
و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﮫ ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺤﺪود و اﻧﺤﺼﺎری.
ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﮫ »ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
ﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
اﻣﺮوزﯾﻨﺶ اﻏﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾ ِ
ای از ﻣﺮدم ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ارزﺷﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ارزﺷﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﮫ اﺟﺮاﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ او،ﺑﮫ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ آوردم،اﺳﺘﺜﻨﺎی ژاﭘﻦ را ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺷﻤﺮد.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﯿﺮ »ﺗﻤﺪن« ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی
»ﻓﺮھﻨﮓ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رﺷﺘﮫ ی ﺑﺎﻟﻨﺪه ی »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن -ﻓﺮھﻨﮕﯽ«
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺣﻀﻮرﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ارزﺷﮭﺎی وﯾﮋه ﯾﺎ
ﺣﻀﻮر »ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺧﺎص ،اﺻﻄﻼح »ﺗﻤﺪن« اﻏﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرداراز ﯾﮏ
اﺑﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده ای از
اﺑﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اﺑﺮاﻗﺘﺼﺎدی،اﺑﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ِ
ِ
ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک،ﺑﺎورھﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ درﻋﺮﺻﮫ ی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ )ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ( و ژﺋﻮﻓﺮھﻨﮕﯽ )ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادوﺳﺘﺪھﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﺑﺮﺧﻮردﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ی »ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ
ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮی »ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ« اش ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻀﺎد و
ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ارزﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ،ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻀﺎد
ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ،ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮﺳﯽ اﺳﺖ .درواﻗﻊ او ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﯾﺎ
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ارزﺷﯽ،آداب ورﺳﻮم وﺳﻨﺘﮭﺎی
ِ
ﮐﺎرﻧﺪارد،ﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺬوب ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ
ﻗﻮﻣﯽ دارای ﺣﻮزه ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی « ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ ی ﻣﺮدﻣﯽ و
ِ
و ارزﺷﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ داﻧﺪ .درواﻗﻊ او ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﯽ رود زﯾﺮا
»ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ اﺑﺰاری ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﺟﮭﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮده ای ﻣﺠﮭﺰﺳﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ.
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ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮزه ھﺎی ارزﺷﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺪاﺧﻞ
وﺟﻮد دارد و آﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را ازھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ،ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل »روان وی«
روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﮫ ھﺮ روی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن دو واژه ی ﺗﻤﺪن و
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻔﮑﺮی ﺧﺎص و اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮدو ﻣﻔﮭﻮم
»ﻓﺮھﻨﮓ« و »ﺗﻤﺪن« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ  ،ﺑﻞ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻻ ھﻤﺎن ﺳﺎن از ﻓﺮھﻨﮓ ھﻨﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ از
ﺗﻤﺪن ھﻨﺪی؛ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻨﯽ.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و »روان وی« و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ آن
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺧﻮر ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ
ﺻﻮرت واﺣﺪ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮرد اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن
از ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ی واﺣﺪی ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻠﻤﻮس ﺟﻠﻮه
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﻮری دو ﭘﺎره
ی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﺑﮫ ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽ
ﭘﺮدازم ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ
ﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ دوﭘﺎره ی ﺑﺰرگ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﮑﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺣﺪی ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ
واﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ »ﺑﺮودل« ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ھﻤﺎره در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺪن
ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ از دو ﭘﺎره ی ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر اﻣﺘﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯽ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﻀﺮ
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ﯾﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ﺗﻤﺪن در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺮآورده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ
ﮔﻮن دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺖ.
در زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« و
ﻣﻔﮭﺪوم»ﻣﺘﻤﺪن« .ﺗﻤﺪن ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺷﺎره دارد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از
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»ﻣﺘﻤﺪن« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﯾﺎ اﻓﺮادی را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آداب و رﻓﺘﺎرھﺎ
ی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺎدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورده
اﻧﺪ؛ وﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم »ﻧﺎﻣﺘﻤﺪن« ﮐﮫ در ﻋﺮف زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
»ﻣﺮدم وﺣﺸﯽ« ﯾﺎ ﭘﯿﺮو »ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ،ھﻤﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر
درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ﮔﺎه ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی درﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎروﯾﮑﺮدی
اﺳﺘﻌﻤﺎری .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪ و رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﮫ دارﻧﺪ و
وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ﯾﺎ
ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺟﺰآن.
ﺑﮫ رواﯾﺖ »روان وی« اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﻣﺸﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ« از
ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ »ﺗﻤﺪن« و »ﻣﺘﻤﺪن« را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎھﺎی »وﺣﺸﯿﮕﺮی« ﯾﺎ
»ﺳﺒﻌﯿﺖ« و » ﺑﯽ ﺗﻤﺪن « و »آدم وﺣﺸﯽ« ﻗﺮارداده و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ
اﺷﺎره ای ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ »آدام ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ« ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮرش ﺑﮫ ﻧﺎم »رﺳﺎﻟﮫ ای در ﺑﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ«٣٨ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٧٧٣ازاﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﮔﻔﺘﺎری را ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ دارد در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺦ» .روان وی« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی
»واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﺎت واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ
ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﮫ ام .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ درآن دوران وﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺣﺪی رواج
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دردوران ﺑﺎﺳﺘﺎن واژه ی
»ﻓﺮھﻨﮓ« ) (culturﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮوزش ذھﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﮫ ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺪود  ١٨١٩واژه ی ﺗﻤﺪن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ از ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ
واژه را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺲ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن
در ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﺎن رواج داﺷﺖ  ،ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ
در واﻗﻊ از ﮐﻠﯿﺘﮭﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی روش وﯾﮋه
ی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﺘﮭﺎﺳﺖ .آن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ آورده ام درﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺰﮐﯿﮫ و وﻗﺎر اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ رﻓﺘﺎر را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﯽ دارد.
آﻧﭽﮫ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻤﻊ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﮫ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن اوﺳﻮاﻟﺪ اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ،آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ،
ﻓﺮﻧﺎن ﺑﺮودل ﺗﺎ ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش و اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﺑﺎور »روان وی« ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺗﻤﺪن
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ﭼﯿﻨﯽ،ھﻨﺪی ،ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﺮب ﮐﮫ از ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﺪن ﮐﻮروش در اﯾﺮان ﯾﺎ از ﺗﻤﺪن
اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ) (١٨٧۴ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ«
ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد  .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل او در اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم»ﻓﺮھﻨﮓ« اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را
ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ زﯾﺮاﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺷﻔﺮ« ،ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽ داد رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪه ای را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻏﺎزی ﺳﺎده ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮑﻠﮭﺎی واﻻﺗﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاھﻢ آورد
وﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ؛ ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺑﺎﻻ ازﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺸﺮی
ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی آﻏﺎزﯾﻦ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﻗﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻏﺮب در ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﺧﻮد از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ«
را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪرن .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ »ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ«
ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ« ،و »ﻓﺮھﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ« وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد
ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺗﻤﺪن اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ«.
»روان وی« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ واژﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻋﺪم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺟﻔﺖ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ« ﮔﺎھﯽ وﻗﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ او ﺑﮫ »ﺑﺮودل« ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﺗﻤﺪن« ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎﯾﯽ«
اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﮑﺎن و ﺣﻮزه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ »ﺗﻤﺪن« ھﻤﺎن
ﻗﻠﻤﺮو »ﻓﺮھﻨﮕﯽ« آن اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ »ﺗﻤﺪن« ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
»ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی«آن اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﮫ ﯾﮏ »ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ واﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯿﺮاث »ﻓﺮھﻨﮕﯽ« آن اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ »ﺑﺮودل« از اﯾﻦ وراﺗﺮ ﻣﯽ رود
و ﻋﻨﺼﺮ »واﻣﮕﯿﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« را ﺧﻮاه ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ رده ﺑﺮﻣﯽ
ﺷﻤﺮد٣٩.آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺑﺮودل« در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻔﺖ
»ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ kulturell:ﮐﮫ از ﺣﺪود  ١٨۵٠رواج ﯾﺎﻓﺖ و از ﻓﺮازو
ﻧﺸﯿﺒﮭﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺻﻔﺘﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ی
اروﭘﺎﯾﯽ.
»روان وی« در واﻗﻊ داورﯾﮭﺎﯾﺶ را از دﯾﮕﺮان وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .او ﮐﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎر اﺳﺖ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
9
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ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ ظﺮﯾﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺗﻮﺟﮫ ﯾﮏ
ﻣﺤﻘﻖ ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دو
واژه ﭼﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ھﺎﯾﯽ در زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺧﺎﺻﮫ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ
و ﺗﻤﺪن«.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ دو واژه ی ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازان ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ واژه ی ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ﻣﺪد واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ »ﻓﺮھﻨﮓ« ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺪن ،اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺗﻤﺪن« از »ﻓﺮھﻨﮓ«
ﻣﺪد ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ان از اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺳﺎده ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ازﯾﺎد ﺑﺮده
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ در واﻗﻊ اﯾﻨﺎن را واﻣﯽ دارد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻓﺮھﻨﮓ«
روآورﻧﺪ .روآوردن ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ روش اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ درآوردن »ﺗﻤﺪن« ﭘﯿﺶ از آن .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« اﯾﻦ دواژه
را ﺑﺮاﺑﺮھﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺪن را ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ؛ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮھﻨﮓ» .ﻓﺮﻧﺎن ﺑﺮودل« ھﻢ »ﻓﺮھﻨﮓ« را ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺧﺎص ﻣﯽ
ﻧﮕﺮد از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﮫ در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎزﻟﺘﺮ از ﺗﻤﺪن ﻗﺮاردارد.
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺪرن
ﺑﮫ ﮐﺮا ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن در رده ﺑﻨﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺲ از آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﮫ وارد ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
»ﮐﺮﯾﺴﺘﻮر داوﺳﻮن« از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺣﻮزه ی ﻣﺬھﺐ روﺷﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮫ ﯾﺎ روﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ﮐﮫ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ی »ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ در ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺑﺎﻻﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
»ﺗﻤﺪن ﻏﺮب« ﻧﺎم دارد٤٠.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰی روﺷﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺗﻤﺪن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -
ِ
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ از اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮی واﻻ  .اﯾﻦ روش و اﯾﻦ راه ﺣﻞ ھﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪه ی واﻻﺗﺮ دﯾﮕﺮی
از ﺗﻤﺪن را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
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»اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ«اﯾﻦ روش راﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد.اوﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻏﯿﺮ-اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﺗﻤﺪن ﺑﮫ اﻣﻮر ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎره دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و
آراﺳﺘﮫ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺰ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم داﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ در ﻗﺮﻧﮭﺎی ھﯿﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ راﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ اھﺪاف اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﮫ ای را ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﺘﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و درﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد دﯾﺪﮔﺎه »ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس« را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم »روﻧﺪ
ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽ ﭘﺮدازد» .اﻟﯿﺎس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ
و ﻓﺮھﻨﮓ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ .ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻟﯿﺎس ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﮫ ام» .اﻟﯿﺎس« اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد و رواج داﺷﺖ ،ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ ،ﺑﻞ آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺒﺮد و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪان روﺷﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻋﻠﯿﮫ
آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ .در آن ﻣﻮﻗﻊ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی در واﻗﻊ زﺑﺎن ﻓﺎﺧﺮ طﺒﻘﮫ ی ﺑﺎﻻی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد )در ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی( و زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﮫ و اﺑﺰار ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ آن
روزﮔﺎر ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ آﺛﺎر ﮐﺎﻧﺖ،ﮔﻮﺗﮫ و ﺷﯿﻠﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻀﺎدی ﺟﺪی را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪه ی ﻧﺒﺮد طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .ﮐﺎﻧﺖ در اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم» اﻧﺪﯾﺸﮫ
ای در ﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ھﺪﻓﯽ ﺟﮭﺎن وطﻨﺎﻧﮫ« ﺑﺎ ﺧﻮارﺷﻤﺮدن اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن ﺑﮫ
آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﮐﺎﻧﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﺧﻼﻗﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﮫ واﻗﻊ در
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎرو ﺷﺮف در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ اھﺪاف ﺑﺎﻻی ﭘﺮورش اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ﻓﻘﻂ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻧﻈﺮ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« را ھﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮدر ﺑﺎﻻ آورده ام ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از درک و ﻓﮭﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
دو واژه ﺑﮫ دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ .اﻟﺒﺘﮫ روﯾﮑﺮد »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر روﯾﮑﺮد »داوﺳﻮن«
ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺳﺘﻨﺒﺎط و درک از اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽ داده اﺳﺖ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ روﯾﮑﺮدی رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰدارﯾﻢ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ی اﯾﻦ
واژﮔﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻋﯽ »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺷﮭﺮی اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ واژه ی ﺗﻤﺪن در ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻨﯽ آن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺎرﺳﯽ
ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ واژه ی ﺗﻤﺪن ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ رادارد» .ﻓﯿﻠﯿﭗ
ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ« ﺷﮭﺮﺗﯽ ﺑﮫ ھﻢ زد ھﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد را ﭘﯽ
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ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺿﻤﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻓﻮق آورده ام ﺑﮫ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ٤١.اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻼﯾﺪ ﮐﻼﮐﻮن« در ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻤﺪن از ﻧﻈﺮ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺼﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﮭﺮھﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮭﻢ و ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺷﮭﺮﭼﯿﺴﺖ؟« .ﺷﮭﺮھﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک رو ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ٤٢.ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺳﺎده ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﻮﭼﮑﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﮫ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ« اﻧﺠﺎم داد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آن
ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﺞ ھﺰارﻧﻔﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی
٤٣ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﮭﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد».
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎاﯾﻨﺠﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺰان
ﺟﻤﻌﯿﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی آﻣﺎری و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮐﺸﻮری ﻧﻮﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وﺟﻮددارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل از ﻧﻈﺮ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن .ﺻﻮرﺗﮭﺎی دﯾﮕﺮ زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌﯽ در ھﻤﺎن ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ
ﮔﻨﺠﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ »روان وی« ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮭﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آﻧﮕﺎه
ﻣﺎ دارای ﻣﻌﯿﺎری ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را ﺷﮭﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﻧﻈﺮ او در
دوراﻧﮭﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮراک رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از راه ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ای ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ آزادی و
ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﮫ آدﻣﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ دادوﺳﺘﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﮑﺮی روآورﻧﺪ و ﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و زﯾﺴﺘﯽ
 Civic .٤١دراﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از رﯾﺷﮫ ی ﻻﺗﯾن  civilis/civis/civitas:ﻣﺷﺗﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑراﺑرﻧد ﺑﺎ واژﮔﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ :
. Citizens/citizen/city or polis
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. Kluckhohn,Clyde.Review of2Culture and History by Philip Bagby.uni.California
1959.Pp.1-2.In:Wiley Online Liberary/and :Ruan Wei.Ibid.P.7.

4

.Pahlavan,Changiz.Measurment3 and Analysis of Progress at the Local Level.Vol.III.Pp.103138.UNRISD.Geneva 1979.
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ﯾﺎ »ارزﺷﮭﺎی« ﺧﻮد را درﺣﻮزه ای ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺷﺎﻋﮫ دھﻨﺪ .درﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدی ﻣﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺷﯿﻮه ی ﻧﮕﺎرش )= ﺧﻂ( ﺑﯿﺮون از ﺷﮭﺮ
اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻼح و ﺑﮭﺒﻮد آن ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در درون ﺷﮭﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻨﺎن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﯿﺰ در درون ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺮدم ﺷﮭﺮی ﯾﺎ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪه
ی طﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﺮدﯾﺪ دارم ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﺑﮫ ھﻤﮫ ی دوراﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﮫ
او ﺗﻤﺪن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮ .ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺑﺎور اوھﻤﺰﻣﺎن
وﻣﻘﺎرن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی « ﺟﺪﯾﺪ و ارزﺷﮭﺎی ﺗﺎزه ی دوراﻧﺴﺎز و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی
ﻧﮭﺎدی  .در اﺳﺎس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟ ِﺪ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« درطﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ اش از ﻧﻈﺮﯾﮫ ودﯾﺪﮔﺎه »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس«
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻮری« ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ» .ﮐﻼﮐﻦ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« در
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﺪﮔﺎھﺶ از داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮭﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺣﺮﻓﮫ
ای ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺛﺮﮔﺬاری »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺮدﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای
ﭼﻮن »ﻓﺮﻧﺎن ﺑﺮودل« ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد».ﺑﺮودل« در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ از او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن را ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود و
ﻓﺮھﻨﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ھﻨﻮز ﺷﮭﺮی ﻧﺸﺪه ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺪن از ﻧﻈﺮ »ﺑﺮودل« ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮھﻨﮓِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻤﺪن در ﻧﻈﺮ او ﯾﮏ
»ﻓﻀﺎ«ﺳﺖ ،ﯾﮏ »ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮھﻨﮕﯽ« اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﯾﺎ رده ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﺗﻤﺪن در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن را در زﯾﺮرده ھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دوﻣﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ رده ھﺎی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،آﻟﻤﺎن و ﺟﺰآن در رده ی ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو رده ی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ داد .ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی در ﻣﻮاردی
ﺳﺨﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎم ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی
اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ رده ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی زﯾﺮرده ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﮔﺮ دﯾﻦ را ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺬاری ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آن وﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
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ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﻣﺴﯿﺤﯽ و رده ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺪﮐﺲ و ﺟﺰآن .از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﮕﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﺑﺪﻓﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﯾﮭﺎ را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﮫ ﻗﻮل »روان وی« ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮐﮫ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧﺪ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟»روان وی« از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻌﺮض ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺣﻀﻮر
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻧﻈﺮآورﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن درﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﻢ .دوره
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﺎم ﮐﺮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ درون آن ﺗﻤﺪن
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻋﺎم ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﻗﻮﻣﮭﺎ و ادﯾﺎن دروﻧﯽ
آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم راﺑﺮاﺳﺎس دﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارداد .دﯾﻦ ﻣﮭﺮ ﯾﺎ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮﯾﺖ و
ﺟﺰآن ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد رادارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﻨﮭﺎی ﻧﺰدی ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺤﻠﯽ دارﻧﺪ و ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ زد .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺴﻄﻮری ﻓﺮﻗﮫ ای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﭘﯿﺮوان ﺑﺴﯿﺎرداﺷﺖ و ﺣﻮزه ی وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﺮان و از
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ رادرﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻤﺪن
ﻧﺴﻄﻮری ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ زﯾﺮ -طﺒﻘﮫ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺪد ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و دﺳﺖ
ﺑﮫ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ زد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻌﻼً ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ و
ھﻤﮫ ی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ را از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻧﺤﻮه ی
ﮐﺸﻮرداری و ﻧﻮع ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻟﺒﺘﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ،ھﻤﮫ در ﺷﻤﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺗﻤﺪن
ﻗﺮارﻣﯽ ﮐﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺮش »ﺷﻔﺮ« و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ھﻤﮫ
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دوران ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺑﺮ -ﺗﻤﺪن ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﮭﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ؟ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر»ﺷﻔﺮ« ﺗﻤﺪن »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ« ﻣﺎ
را وارد دوراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺎ را از
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﯿﺎره ای ﻣﯽ ﭘﯿﻮاﻧﺪاﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی
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دوراﻧﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻓﺮاﮔﯿﺮﮐﮫ
ﺳﺮاﺳﺮﺳﯿﺎره ی زﻣﯿﻦ را درﺑﺮﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﮫ
ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دوران ﻗﺒﻞ درﻣﯽ ﮔﺬرد و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل »روان ی« ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ روی ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ژرف در ﻣﻌﺮض »اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮ
ﺳﺎﯾﻨﺴﯽ« واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ وآﯾﻨﺪه ی ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد .او ﮐﮫ ﯾﮏ
ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻦ ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ داوری دو ﺑﺨﺶ دارد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ھﻤﮫ
ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ و آﺛﺎر آن
ﻗﺮارﻧﺪارﻧﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﻓﺮاﮔﺮد ﻧﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮد را
ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .ﺳﻮم آﻧﮑﮫ رﻗﺎﺑﺖ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ آﻣﯿﺰﺷﮭﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻤﺪن ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻢ ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﺑﯽ ﺧﺮدی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دھﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ راه اﻧﺪﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.اﮔﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﮭﻤﯽ ﺧﻼق ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻋﻤﻞ
ﻧﮕﺮش »ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺴﯽ« ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ واﻧﺤﻼل طﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻨﯽ دراﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺧﻮاﺳﺘﺎراﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ دوراﻧﺴﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮزﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﯾﮕﺎه
رھﺒﺮی ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮارداد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ»روان وی« ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮد را در ﮔﻔﺘﺎری ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻄﺮﯾﮫ ﯾﺎﻓﺮﺿﯿﯿﮫ ی»ﺷﻔﺮ« ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﺪ .ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺘﺪﻻل »ﺷﻔﺮ« ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ آﻧﮑﮫ ﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﺎﯾﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .درﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ آﻧﭽﻨﺎن رﯾﺸﮫ دار و ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
رﻓﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺛﺮ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری ﺗﮑﻨﻮﺳﺎﯾﻨﺲ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺣﻀﻮری ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﻣﻘﺘﺪر ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ او اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮ وﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن را ﺑﮫ زودی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ھﻤﯿﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﻢ و اﯾﻦ
دﯾﮕﺎه ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﺼﻮر او در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎردﯾﺮو زود دارد اﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮزﻧﺪارد! اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﺤﻠﮫ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﺴﺘﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺟﺎﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ
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ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ آﻣﯿﺰش درﺳﺖ و ﺧﻼق اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﯽ راﻧﻨﺪ
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﮫ اﻣﺤﺎی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺎ طﺮح
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ.
»روان وی« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ھﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮاردارد.
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﮫ او آن را »اﺑﺮﺗﻤﺪن ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﮔﺮﭼﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻗﺘﺼﺎد
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪه راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای در ﺷﯿﻮه ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ
در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺣﺎﺿﺮ را در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ و ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی آﻧﮭﺎ را.
در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ ای اﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮه ی ﺗﺎرﯾﺦ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ،دﯾﻦ،
ﻓﻠﺴﻔﮫ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و اﻏﺘﺸﺎش
ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را از »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
»روان وی« ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻮﺷﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎزدارد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻨﮑﺎش ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ آﻣﯿﺰش و ﺑﺎزده آﻣﯿﺰش ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﺳﺖ .در ﭘﮭﻨﮫ
ی ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺒﻮھﯽ داده ھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻣﯽ ﺗﻮان ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را در
ﻋﺮﺻﮫ ی آﻣﯿﺰش ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ و از آن در ﺟﮭﺖ ﻏﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮭﺮه
ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .در
ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه وارد ﻋﺮﺻﮫ ی اﺛﺮﮔﺬاری و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺒﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﺑﺮآورده اﺳﺖ.
آﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ؟ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩۶
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ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان
ﺣﻮزه ی »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ« و ﺣﺘﯽ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﻘﺸﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺑﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮی
ﺖ ﮐﻢ در
ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ دﺳ ِ
ﻋﺮﺻﮫ ی رﺷﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﺠﻢ آﺛﺎرش.
»ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ازآﻧﺠﺎ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارد و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی از
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ،ﮐﺎرش را ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ و
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد٤٤.ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ از زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺶ
ھﻢ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻮزه ی
ﺗﻤﺪن.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر دردﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﮔﺬرا ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺪن ﻣﯿﺎن رودان ﯾﺎ ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﮫ
ای از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ام ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ھﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ آن را از ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﮫ
ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل ھﮕﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮه
ی وﺳﯿﻌﯽ را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ
و از ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﻦ )= دﯾﻨﮭﺎ( ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮد و زﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﮫ در ﺗﺪاوم ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ از ﻧﯿﺮوی ﻋﺮب
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﯿﻦ زﺑﺎن را ﭼﻨﺎن ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﮭﺎی ادﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﺪ .ھﯿﭻ زﺑﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ از اﺳﺘﻤﺮارﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن در ﺷﻌﺮ
و ﻧﺜﺮ وﻋﺮﻓﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯿﮭﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮاداد ﮐﮫ در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ)=ﺗﻤﺪن ﭘﺎرﺳﯽ( ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از آن درﺳﺖ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
4
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و اﺛﺮﮔﺬاری آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ھﻨﺪی و
ﭼﯿﻨﯽ در ﻧﻄﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﮔﺮ از ﭼﯿﻦ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ھﻨﺪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻤﺪﻧﯽ روﺑﮫ رو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﺴﺘﮫ
ای داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﻮزه ی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﺛﺮ ﮔﺬاری داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﺎه ھﻤﭽﻮن
ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری در ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻮﺻﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت »ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ « را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را
ازﮐﺘﺎب اوﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردی را ﮐﮫ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ روﯾﮑﺮد او در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮕﺎه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ  .در ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه او را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﭘﺪﯾﺪه ی ﺷﮭﺮ ﮐﻮﺗﮫ
ﺑﺮﺷﻤﺮده اﯾﻢ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از او ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن »روﺑﺮت
ردﻓﯿﻠﺪ« ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﺪن و ﺷﮭﺮ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻓﻌﻼً »ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎ ﻗﺮاردارد.
.١ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ دارد و ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ در اﺳﺎس ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« و »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻤﺪن ،ﭼﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی رﺷﺪ آرام و ﭼﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻓﻮل
ﺷﺘﺎﺑﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ »ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دوراﻧﯽ ﮐﮫ او اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ اھﻤﯿﺖ
ﺑﻼﻓﺼﻞ داﺷﺖ .در آن دوران ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻓﻘﺪان اﯾﻤﺎن،رﮐﻮد ھﻨﺮ  ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺸﺘﻦ
آرزوھﺎی ﻟﯿﺒﺮال ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺟﻨﮕﮭﺎی اﺧﯿﺮ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ از اﻓﻮل ﺑﻼﻓﺼﻞ
ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﻮل اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺖ؟ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎووش و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮔﺬﺷﺘﮫ
روآورد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ
ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻗﯿﻖ
اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮرد .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻣﯽ ﮔﺬارد.
» .٢ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن از رﺷﺘﮫ ی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﮫ ی رﺷﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮوﮐﺎردارﻧﺪ زﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎی
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اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد در اﺳﺎس در ﻋﻨﻮان رﺷﺘﮫ ی آﻧﺎن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﺶ اﻧﺴﺎن« .از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی او ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
» ِ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ »ﮐﺎﻧﺖ« اﯾﻦ واژه را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد .درﮔﺬﺷﺘﮫ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ھﺮ رﺷﺘﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﮫ»ﮔﺮوه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ«
ﻣﯽ ﭘﺮدازد در درون ﺧﻮد ﺟﺎی دھﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﻣﺮزھﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد
ﺟﺎﻣﻌﮫ دراروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ  .در ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮد و زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
/آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .در اﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻧﻘﺼﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪودﺷﺎن در ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻌﺖ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد .ھﺪف او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮآن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻢ
دادن و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﮑﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﯾﺎ وظﯿﻔﮫ را ﺑﮫ ﻗﻮل او ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﮫ در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ھﻢ اﺻﻄﻼح »داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ« ﯾﺎ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ اﺻﻄﻼح »ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻨﻈﻮر او از »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﭘﯿﭽﯿﺪه،ﺷﮭﺮی ﺷﺪه و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺎﺳﻮاد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ،
در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺘﺎب او در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ودﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو دو ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﮫ »طﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎرﯾﺦ« و»درک ﺗﺎرﯾﺦ«اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﭘﺲ
از اﯾﻦ دوﻓﺼﻞ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮫ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﮫ »ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ
« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ دراﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎه او را در اراﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو
ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح دھﯿﻢ.
» .٣ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آداب و رﺳﻮم و ﺷﯿﻮه ھﺎی
زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎن و ﺗﻔﺎوت اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺷﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ و راه ھﺎﯾﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ .در ﺑﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻋﺮف ﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آداب و رﺳﻮم  ،و طﺒﯿﻌﺖ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ)ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ( و
ِ
داﻧﺪ .ﭘﺪﯾﺪه ی ﻓﺮھﻨﮓ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در واﻗﻊ ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه را در
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ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻓﺮھﻨﮓ در ﻻﺗﯿﻦ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﺮورش« و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
»ﮐﺸﺖ و زرع روح« را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزی
و ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ »ﻓﺮھﻨﮓ« در واژه ﻧﺎﻣﮫ ی آﮐﺴﻔﻮرد ﺑﮫ ﺳﺎل ١۵١٠ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺟﻠﻮه ی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺤﻮل ﯾﮏ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ »ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﻨﺪم« ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮓ
ھﻨﺮھﺎ« .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان »ﻓﺮھﻨﮓ«را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ.
در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﺎل » ١٨۵٢ﺟﺎن ھﻨﺮی ﻧﯿﻮﻣﻦ« اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻮن »ﻓﺮھﻨﮓ ذھﻦ
و روان« ﯾﺎ »ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﮑﺮی« را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ھﻨﻮزﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از
واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد» .ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ در
دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﺎ واژه ی»ﭘﺮورش«) (cultivationرا
ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ -ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ -ﻟﻐﻮی و ھﻢ در
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی.
در اﯾﻨﺠﺎ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن »وﻟﺘﺮ« و
»وووان آرﮔﻮ« واژه ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ﻓﺮھﻨﮓ« ) (cultureرا در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ )ﯾﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ( ذھﻦ )ﻋﻘﻞ
و ﺧﺮد ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ذوق( ﺑﻮد وارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ رﺳﺘﻨﯿﮭﺎ وﮐﺸﺖ ﺷﺪه ھﺎ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻓﺮدی ﮐﮫ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده( ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ .رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻮب ،ادﺑﯿﺎت و داﻧﺸﮭﺎ و ﺧﻼﺻﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻓﺮھﻨﮓ«
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی از ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻣﺪد آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﯽ ﮐﮫ »دﯾﮑﺸﻨﺮی آﮐﺴﻔﻮرد« ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺎ ﺳﺎل ١٨٠۵
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ» .ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎﺗﯿﻮآرﻧﻮﻟﺪز« ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮرش ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓﺮھﻨﮓ و اﻏﺘﺸﺎش« ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮓ را از رواج و
ﺐ ﻓﺮھﻨﮓ«) = ﺑﮫ دﺳﺖ
اﺷﺎﻋﮫ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ھﻢ ﻣﺎ از »ﮐﺴ ِ
آوردن ﻓﺮھﻨﮓ( ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ از »ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮھﻨﮓ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ھﻨﻮز ار ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﯽ و ﻣﺪرن واژه ی
ﻓﺮھﻨﮓ در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن »ھﺮدر« و
ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ در ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺪرن ﻓﺮھﻨﮓ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از ﻧﻈﺮ »ھﺮدر«) (Herderﻓﺮھﻨﮓ ھﻨﻮز ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮭﺒﻮ ِد ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﺪد اﮐﺘﺴﺎب ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ اﺻﻼح و ﺑﮭﺒﻮد
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ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻓﻨﻮن و آﻣﻮزﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮد اﻣﮑﺎن دھﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ
ﮐﻨﺪ ﯾﻌﺘﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺘﺴﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺎﻻ دارای دو وﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺪ و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺮدم
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﮫ ی» ﻓﺮھﻨﮓ« ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ واﺣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی »ھﺮدر« ﮐﮫ
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« از او ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﮔﺬرد از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ« )ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ(ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ »ھﺮدر« ﻧﻄﻔﮫ ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮدارد
ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮھﺎ از آن در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ی ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی »ﮔﻮﺳﺘﺎو ﮐﻠﻢ« ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺎﯾﺪ او را
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار رﺷﺘﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور »ﮐﻠﻢ« در ھﻤﺎن دوران ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ در اﯾﻦ واژه ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد.ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻔﺘﮫ ی
او اﯾﻦ واژه ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎی او اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ »ﺗﺤﻮل« ﯾﺎ »ﺗﮑﺎﻣﻞ« را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ی
ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .او از آداب و رﺳﻮم،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ واژه ی »ﮐﻠﻢ« را »ﺗﯿﻠﻮر«وام ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ٤٥.اﺛﺮ »ﮐﻠﻢ«
ﮐﺎری اﺳﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ)ﯾﮏ ﭼﺎپ ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﮫ دﯾﺪه ام در ده ﺟﻠﺪ اﺳﺖ( .او ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﻏﺮب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮق ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺟﺎﻣﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ.
»ﮔﻮﺳﺘﺎو ﮐﻠﻢ « در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ از اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ھﻤﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »دوﻟﺖ« ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﻣﺬھﺐ« ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ» .ھﮕﻞ« را ھﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش ﻧﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ،ﻧﮫ ادﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ھﻨﺮی ،ﻧﮫ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ )= ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﺘﯿﻘﮫ – ﻣﺤﻮراﻧﮫ( و ﻧﮫ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﮫ؛ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﺧﺎم ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ،از دوران ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
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ﮐﻮدﮐﯽ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟﻮدش در ﻣﺮز ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﯾﺎم ﺗﺎ دوراﻧﯽ ﮐﮫ در ھﯿﺄت ﻗﻮم درآﻣﺪه اﺳﺖ از ھﺮ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ وھﻤﮫ ی اﻧﮭﺎ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آداب و ﺳﻮم،ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ
و ﺟﻨﮓ،ﻣﺬھﺐ،ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ درﻟﻮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،از ﺗﻮﺟﮫ
٤٦
ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.
.۴ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻧﮕﺎھﯽ ھﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﮫ واژه ی »ﺗﻤﺪن« .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
اﯾﻦ واژه ھﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻮازی ﺑﺎ واژه و ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ .در آﻏﺎز »ﺗﻤﺪن« ھﻢ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از واژه ی
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ اﻟﻄﺎف و ﻣﻮھﺒﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ »ﮐﺎﻧﺖ«
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻋﻠﻢ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻨﻮع و طﯿﻔﯽ از ﻣﻮھﺒﺘﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﺻﺮف ﻓﻌﻞ »ﻣﺘﻤﺪن
ﺷﺪن« در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮫ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﻧﯿﻤﮫ ی دوم ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ واژه ی ﺗﻤﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻓﺮاﮔﺮد ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺧﺎص رﻓﺘﺎر ﺑﺴﺎن
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﺑﺎزده اﯾﻦ
ﻓﺮﮔﺮد ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﮭﺒﻮد ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ »ﺟﺎﻧﺴﻮن« در ﻓﺮھﻨﮓ
واژﮔﺎن )دﯾﮑﺸﻨﺮی( ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دا از اﺻﻄﻼﺣﯽ ﭼﻮن »ﻣﺪﻧﯿﺖ« ) (civilityﺑﮭﺮه
ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﻧﮫ از »ﺗﻤﺪن«)» .(civilizationﻣﺪﻧﯿﺖ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ دارد از
»ﺗﻤﺪن«.
واژه ی ﺗﻤﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪه اﯾﻢ
آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ« را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﮫ ی
اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮاه ﭘﺎﻻﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﯾﻦ واژه ی
»ﺗﻤﺪن« ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در
ﻧﻈﺮ آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن  Kulturﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت »اﻟﯿﺎس
« ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن« از آن ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﻧﺴﮫ واژه ی ﺗﻤﺪن درﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن و ادﯾﺒﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ام »ﺗﯿﻠﻮر« در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺖ واژه ی »ﺗﻤﺪن« را ﺑﮫ ﮐﺮاﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ«
 . ٤٦ﻧﮏ .ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب »ﮐﻠم« ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ .ھﻣﺎﻧﺟﺎ.ﺻص .٢١-٢٠
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را از »ﮐﻠﻢ« وام ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از »ﺗﯿﻠﻮر« واژه ی ﻓﺮھﻨﮓ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ ھﺮﭼﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮﮔﺬارﯾﮭﺎﯾﯽ را از زﺑﺎن و آﺛﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
»ﮔﻠﺪن واﯾﺰر« ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﻤﺪن آﻏﺎزﯾﻦ«٤٧ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺑﻌﺪی ﺗﺮﺟﯿﺢ
داد اﺻﻄﻼح »ﻓﺮھﻨﮓ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﺎد ﻣﺪرﺳﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد  .ﮔﺎھﯽ ھﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ».ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﮫ اﺛﺮ او اﺷﺎره داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻦ دﯾﺪه ام ﭼﺎپ
دوم آن اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل  .١٩٢٣در واﻗﻊ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ ﮔﺬارد و داده ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺣﺘﯽ در دوران ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﺻﻄﻼح
»ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن در
ﻧﻈﺮ و در ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺟﮫ اول ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان دراﺛﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﭼﻮن »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« )(Toynbee
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮد واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ»ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ
در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮھﺎ« ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺮﺧﯽ از »ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ«
و ﺑﺮﺧﯽ از »ﺗﻤﺪن ﭼﯿﻨﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﻓﺮھﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ«  ،ﻧﮫ »ﺗﻤﺪن اﺑﺘﺪاﯾﯽ«.
.۵در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واژه و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ«
در آﻏﺎز ﺑﮫ اﻧﺪازه ی اﻣﺮوز روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ« در
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﯿﻨﺎدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ در رﺷﺘﮫ ھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در آﻏﺎز ﻣﺒﮭﻢ و ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺪدﻣﺸﺎھﺪات و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎ
٤٨
و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ درک از ﻣﻔﮭﻮم »ﻓﺮھﻨﮓ« از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
»ﺗﯿﻠﻮر« آن را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ،و راﺑﻄﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ژرﻓﺘﺮ و
ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﮐﺮوﺑﺮ /ﮐﻼﮐﮭﻮن« ﮐﮫ
 ١۶١ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻓﺮھﻨﮓ« را ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ ی
اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
7
.Goldenweiser,A.Early Civilization.An
Introduction to Anthropolgy.1922/1923.NY.Knopf.
8
.Bagby.Ibid.P.76./Freud.AnAuthobiographical
Study.London 1946.P.106.
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ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ و ﻧﻄﻔﮫ ای ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻤﯿﻦ »ﻣﻔﮭﻮم« ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ دادوﺳﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﮐﺎر
ﯾﮑﺪﯾﺪﮔﺮ ﺑﮭﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛و از ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ
رﺷﺘﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ را از ﻏﻨﺎی روزاﻓﺰون ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ ی آن ﺧﺎﺻﮫ در ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر دھﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دارد.
ﺣﺎل ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﻮد ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ درﯾﺎی ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎی
در دﺳﺘﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﺒﺎراﺗﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ و ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده اﯾﻢ ھﻤﭽﻮن »ﺷﯿﻮه ی
زﻧﺪﮔﯽ« ﯾﺎ »ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻣﺒﮭﻢ
ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﺷﯿﺎء ﯾﺎ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ روش ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮاھﻢ آورد اﻣﺎ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻮزه ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی را در
ﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ روش واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﻗﺒﻞ ازھﻤﮫ
رده ھﺎی ﻋﻤﺪه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﺸﺮی ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورﻧﺪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:دﯾﻦ،ﺳﯿﺎﺳﺖ،اﻗﺘﺼﺎد ،ھﻨﺮھﺎ،
ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی)= ﻓﻨﺂوری(،آﻣﻮزش،زﺑﺎن،آداب و رﺳﻮم ،و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .ھﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ اﯾﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ رده
ھﺎ اﮔﺮ ﻧﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اژه را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ
ﺑﮫ وﺿﻮح درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ در وھﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ
روﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ و ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،،ﮐﺎﻻھﺎ راﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ،ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰآن؛ اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﯿﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
درھﻤﯿﻨﺠﺎ »ﺑﺎﮔﺒﯽ«ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ »ﺷﯿﻮه ھﺎی رﻓﺘﺎر«ھﻤﮫ ی آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ»ﻓﺮھﻨﮓ«
درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ »اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ«)= اﯾﺪه ھﺎ( ،داﻧﺸﮭﺎ و
ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ،ﺑﺎورھﺎ ،ھﻨﺠﺎرھﺎ،ارزﺷﮭﺎ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻌﺎرف »رﻓﺘﺎر« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزه ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﺸﺮ
ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ،ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﮫ »رﻓﺘﺎر«
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ وﻗﺘﯽ از ﻣﺬھﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ و آﯾﯿﻨﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ای از ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮ رﻓﺘﺎری ﻓﺮھﻨﮓ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان »ﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و
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ﺣﺲ ﮐﺮدن« داﻧﺴﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی روﺣﯽ ﯾﺎ دروﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﮫ در دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد و ﺣﻀﻮردارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺣﺲ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮه ھﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻠﻤﮫ در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ »ﻓﺮھﻨﮓ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
.۶ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ آورده اﯾﻢ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« واژه ی »ﺗﻤﺪن« را در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی واﻻﺗﺮ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺷﺎره دارد .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻤﺪن
را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻓﺮھﻨﮓ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن را ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ وﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ،ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻋﺮﺻﮫ ی روﯾﺪادھﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ و از ﺣﻮزه ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ در اﻧﺤﺼﺎر اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .در زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن »ﻣﺘﻤﺪن« و اﻧﺴﺎن »اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﻌﻮر ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ ﮐﮫ واژه ی ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﯽ اﯾﻦ واژه در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺧﺎﺻﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ ً
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد» .ﺗﯿﻠﻮر« آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾﻦ دو واژه را ﺑﮫ ﺟﺎی
ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ .در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﺻﻄﻼح »ﺗﻤﺪن اﺑﺘﺪاﯾﯽ« را
ﺑﮫ ﮐﺎر ی رده اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل »ﺑﺎﮔﺒﯽ« واژه ی »ﻓﺮھﻨﮓ« دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد و
ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ واژه ی ﺗﻤﺪن
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی دﯾﮕﺮ آزاد اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﮑﺘﮫ ای را ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﺪارد اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﻞ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن واژه ی »ﺗﻤﺪن« و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ،از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ
طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ/اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻧﺰد اھﻞ ﻗﻠﻢ در آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن دو وازه ی ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼﻗﮫ ی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ اﻣﺎ از اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ »ﭘﺎول ﺑﺎرث« ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﻏﻠﺒﮫ ی
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ « و ﺗﻤﺪن ﺑﮫ دﮔﺮﭘﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺻﻼح و ﭘﺎﻻﯾﺶ
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ﻏﺮﯾﺰه ی اﻧﺴﺎﻧﯽ از راه وﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻤﺪن ﻏﻠﺒﮫ
ی اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
آﻟﻤﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن »ﺗﻮﻧﯿﺲ« و »آﻟﻔﺮد وﺑﺮ« و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن »ﻣﮏ آﯾﻮر«
و »ﻣﺮﺗﻮن«  ،ﺗﻤﺪن را ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ھﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺑﺰار ﻓﻨﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﮭﺎر طﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﻤﺪن اﯾﻨﺎن ﻓﺮھﻨﮓ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮫ آراﯾﺶ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ارزﺷﮭﺎ ،اﺻﻮل و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻨﺠﺎری٤٩.ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری
را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد .اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ھﻢ دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺎن روﯾﮑﺮد »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻤﺪن را آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﯾﮏ»ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺰرگ« ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪم
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ »ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺰرگ« .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ ﻋﻨﻮان
ﮐﺘﺎب »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﯾﻌﻨﯽ »اﻓﻮل ﻏﺮب« ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش را ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻤﺪن از
ﻧﻈﺮ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺟﻠﻮه ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ؛ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ی ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻣﺮگ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح »اﻓﻮل« ﻏﺮب را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد .در واﻗﻊ ﻏﺮب در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻤﺪن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ھﻢ ﺗﻤﺪن
را ازدرون ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﮕﺬاری او ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .از ﻧﻈﺮ
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺗﻤﺪن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« اﻧﺤﻄﺎط اﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺎروری.
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﺿﯿﺎت ھﺮﯾﮏ درﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ
آﻧﮑﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺪن را اوج ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
و دﯾﮕﺮی از آن ھﻤﭽﻮن اﻓﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ی
ﻟﻐﻮی ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮭﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی »اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ« ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮫ اﻧﺤﻄﺎط ﯾﮏ
دوره و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ زوال ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﺻﻄﻼح »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ
ﮐﺎرﺑﺮددارد.اﻣﺎ او »ﺗﻤﺪن« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد را ﺑﺮای آن ﻧﻮع و اﻧﻮاﻋﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﮫ
درون اﯾﻦ »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ظﺮﯾﻒ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﻨﺠﺸﮭﺎی ﺑﻌﺪی و ﺳﺨﻨﺎن او در ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« از ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺎ را
در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ی اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ .ﭼﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و
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ﺑﺰرﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﺘﻮان در ﺣﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ؟ در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻧﺪازه ای اﯾﻦ
ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﻤﺎر ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ را ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی
زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮدوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﺑﺎور او اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود .اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﻮزه ھﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺣﻮزه ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺘﻔﻮﺗﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪازه و اﺑﻌﺎد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﯿﺎن »ﺗﻤﺪن« و »ﻓﺮھﻨﮓ اﺑﺘﺪاﯾﯽ«
ﻣﺮز ﺑﮑﺸﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮزﮐﺸﯽ وﺿﻊ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﻤﺪن
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ؟»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺒﮫ ای دﻟﺒﺨﻮاه دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه ھﻢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﻤﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮاردھﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺎص و ﻧﮫ ھﻤﮫ ی ﺣﺎﻣﻼن ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارداد؟ در دھﮫ ھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد او ﺷﻤﺎری از
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم» ﻣﺘﻤﺪن« و »اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﻮﻋﯽ ارزﺷﺪاوری را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد ،ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ ،دو ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
»ﺑﺎﺳﻮاد« و »ﺑﯽ ﺳﻮاد« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮھﻨﮕﺪر ﺣﺪ ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ُﻣﺪ روز ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد ﺳﻮاد را ﯾﮑﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮدن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪه«
دارا ی ﺧﻂ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮادﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .در اﯾﻨﺠﺎ او
ﻓﺮھﻨﮓ »ﭘﺮو« را ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﻮاد ﻧﺒﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ورود اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯿﺎن
و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺼﺮ ﯾﺎن و آزﺗﮑﮫ را ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺳﻮادﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ آورد از طﺎﯾﻔﮫ ھﺎﯾﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن را از ھﺮ ﻧﻈﺮ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد اﻣﺎ دارای ﺧﻂ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺲ ظﺮﯾﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ
را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ داروﯾﮭﺎ را درک ﮐﺮد .درھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
از اﯾﺰدﯾﮭﺎ  -ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ﯾﺎدﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد در ﻣﯿﺎن طﺎﯾﻔﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺮدان  .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺳﻮاد« را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺼﮫ ی ﺗﻤﺪن وﻣﻌﯿﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
آورد.
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﻣﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ی ﻟﻐﺖ »ﺗﻤﺪن« در ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و از
آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ »ﺷﮭﺮ« را ھﻤﭽﻮن ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ از ﺑﺪﻧﮫ ی ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورد.
اﻣﺎ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺪن را ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮﺣﻠﮫ
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ی ﭘﺒﺸﺮﻓﺘﮫ ی »ﻓﺮھﻨﮓ« ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﮫ آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل
ﻗﺎدرش ﺳﺎزد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻀﻠﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﮭﺮ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ
ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮭﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﮐﻮﭼﮏ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ از ﺷﮭﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل
ﻋﻤﺪه ی ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﺣﻮزه ی ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﺎر و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ از ﺷﮭﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺳﺮﮔﺮم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮭﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻣﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن را ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎ آزادی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺳﻔﺮﮐﻨﻨﺪ،ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت
روآورﻧﺪ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﮫ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از ﺷﮭﺮھﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﺮوش آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﺴﺮه واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ در ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ھﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎرﺷﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ وﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪوﻗﺖ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ.از طﺮف دﯾﮕﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺸﯽ ﺿﺮوری از ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎ
ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎ-ﺷﮭﺮ را اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮف ﺷﯿﮑﺎﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎن »روﺑﺮت
ردﻓﯿﻠﺪ« و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ درو از زﻣﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺸﺎرھﺎ ی زﯾﺴﺘﯽ روزان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ آﻣﺪ»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺪن ھﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺘﺸﺎن در
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ او را ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن را ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺷﮭﺮھﺎ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎص را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺪن ﻧﺎﻣﯿﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﮭﺮ)= ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ( ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺪاوم
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ را ﭘﺎس داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ
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وﻗﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮآﻣﺪن ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ظﮭﻮر
ارزﺷﮭﺎی ﺗﺎزه و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺪﮐﺎﻓﯽ
در ﻣﻌﺮض ﮐﺎووش و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ھﻤﭽﻮن ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺷﮭﺮھﺎ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ظﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﮫ اور »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﺗﻤﺪن ﻧﺎﻣﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎھﺎ ﮐﮫ وارد ظﺮاﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﻮاره اﺳﺘﻼﻟﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﮭﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﺪﻻل اوﺳﺖ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺬار ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« از ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آن را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺻﻄﻼح »ﺗﻤﺪن« را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﺎم را در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ رادر طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎم در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺴﺘﺠﻮ و طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ارزﺷﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻧﺴﺠﺎم و ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﻣﺮزھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از
ﻧﮭﺎدھﺎی وﯾﮋه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ دوﻣﻌﯿﺎر ﻣﮑﺎن وزﻣﺎن ﺣﻀﻮر ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ را
در ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ و آدم ﻋﺎدی ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﺼﻮر »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺸﺖ ﺗﻤﺪن را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮﺷﻤﺮد.اﯾﻦ ھﺸﺖ ﺗﻤﺪن در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی او ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﭼﯿﻦ،ھﻨﺪ ،ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﭘﺮو،ﺗﻤﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ،و ﺗﻤﺪن اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ.
ﻣﺮزﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
درﺑﺎﻻآﻣﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺑﺎﮔﺒﯽ«ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﺎھﻢ دراﯾﻨﺠﺎ
ﻗﺼﺪﻧﺪارﯾﻢ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪﻧﯽ او را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮ او را ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﻢ .در ھﻤﯿﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﮫ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ دارد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺸﻮدن و
ﻧﻤﻮدن آن .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺗﻤﺪن ﻧﮭﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﺗﻤﺪن ﻧﺎﻣﺶ »ﺗﻤﺪن ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ« اﺳﺖ .در واﻗﻊ او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﯾﺶ درﺳﺖ ﺷﺮح دھﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻀﻞ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دوراﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .او ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﮔﺬرد.
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ھﮕﻞ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ﻗﻮل »ھﮕﻞ« ﺑﺎ
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻗﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
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ﭼﯿﻦ و ھﻨﺪ در وﺿﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی طﺒﯿﻌﯽ و ﮔﯿﺎھﯽ
زﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺮان ﻣﯿﺪان آن روﯾﺪادھﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ از وﺿﻊ راﺳﺘﯿﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد٥٠«.ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﯾﺎدﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺗﺮدی ﻣﻼﺣﻈﺎت »ھﮕﻞ« را دﯾﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ
آن اﺷﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ.
»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﮐﺎر ﺧﻮد را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ را
در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزﯾﻨﺶ »ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺮوان
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺟﺎداد.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﺗﺎ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺧﻮد
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ﺷﻤﺎر در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺗﻤﺪﻧﮭﺎﯾﯽ
وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دوﻣﯿﻦ« ) peripheral or
 (secondary civilizationsﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻨﮭﺎ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮭﺮھﺎ .اﯾﻨﮭﺎ
ﮔﺮﭼﮫ ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه را وام ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در
زﻣﯿﻨﮫ ی ﺳﺒﮑﮭﺎی ھﻨﺮی وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺎ ھﻤﮫ ی ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای و ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را ھﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﻢ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ازﯾﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ھﻢ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ و در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاه
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دوﻣﯿﻦ در ﻧﺴﺒﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ -اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﮫ
ی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ دارﻧﺪ .او ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ  -اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ  -اروﭘﺎﯾﯽ اﮐﻨﻮن ھﻤﮫ ی ﺑﺸﺮﯾﺖ
را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮرش ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻗﺒﯿﻠﮫ ھﺎی دوراﻓﺘﺎده .اﯾﻦ داوری او
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﺎی ﺟﺪی و ﮔﺎه ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎری ﮐﮫ
در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﻧﺤﻮه ی واﻣﮕﯿﺮی و دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد
5

.See:F.Hegel,Vorlesungen ueber0 die Philosophie der Geschichte.Werke 12.Bd.Pp.215
ﬀ.shuhrkamp1992.
ﻣﺗن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻗﺻد از ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣرﺣوم ﺣﻣﯾد ﻋﻧﺎﯾت ﺑرﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣورد اﺣﺗرام ﺑﮕذارم .ﻧﮏ .ﻋﻘل در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧوﺷﺗﮫ ی ھﮕل.ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺣﻣﯾد ﻋﻧﺎﯾت.اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ آرﯾﺎﻣﮭر.٢۵٣۶
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ﺟﺪاﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻮد او در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ھﻨﺪ ﮐﮫ واﻣﮕﯿﺮی
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ وﺳﯿﻊ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  ،زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ی ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ھﻨﻮز از ھﻤﺎن اﻟﮕﻮھﺎی ﻗﺪﯾﻢ
٥١
و ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم داوری او ﺑﮑﺎھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ازآن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ و اﺛﺮﮔﺬارﯾﮭﺎ را درﺳﺖ ﻧﺴﻨﺠﺪ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ و روﻧﺪھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را درﺳﺖ ﻧﻨﮕﺮد آﺳﺎن ﺑﮫ دام داورﯾﮭﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ.اﺛﺮ»ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ از اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف »ھﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ« درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ«
ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻄﺮﯾﮫ ی ﺑﺮﺧﻮردﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« طﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .٧ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب »ﺑﺎﮔﺒﯽ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ »ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ« .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ در دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ی اﺻﻠﯽ
)ﻋﻤﺪه( و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )اﺻﻠﯽ/ﻋﻤﺪه( و ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی
دوﻣﯿﻦ )ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ( .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ دوﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﭙﺮدازد» .ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ھﺮدو ﻣﻮرد ،ھﻢ
ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ھﻢ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮاری .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮭﺎﺗﮭﺎی
اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی واﺣﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﻋﻤﺪه از وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺻﻼح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )ﻋﻤﺪه( ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ.
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﻨﺪﯾﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد،ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﯾﮭﺎ ﺧﺎص ﯾﮏ ﺗﻤﺪن
اﻧﺪ ﯾﺎدر ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﮭﺎت
را درﻧﻈﺮﺑﮕﯿﺮد،ﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازد .ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺒﮭﺎﺗﮭﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮروﺷﮭﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و در ﺧﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
روﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .در ھﻤﮫ ی رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وھﻢ
ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ھﺮ رﺷﺘﮫ در دو ﺣﻮزه ی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﯾﺎ دور از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﭼﮫ ﭼﯿﺰ
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را در زﻣﺎن ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ و ﭼﮫ ﭼﯿﺰ را ھﻤﺰﻣﺎن .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ھﻤﺰﻣﺎن را در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی در ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻢ
دادﻧﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﺑﺸﺮﯾﺖ دﺳﺖ زد؟ اﻟﺒﺘﮫ  ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﮔﺒﯽ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
را ھﯿﭽﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﺤﺎل ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ دو دھﮫ ی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺑﺎره ی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻦ
و ھﻨﺪ را آﻏﺎزﯾﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮫ در اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ» .ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی را در ﺗﺠﻠﯽ و ھﯿﺄت ﮐﻠﯽ ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺪاﮐﺮد .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﻋﻤﺪه ی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ،اﻗﺘﺼﺎد،ﻣﺬھﺐ،ﻋﻠﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﺮ ﺗﻤﺪن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯿﯽ ﮐﺮد،ﻣﮭﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮروی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﮭﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﮫ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی
ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻣﺸﺎھﺪه ی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺧﻮاه از راه ﺗﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه از راه ازدواج ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ
در ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪن و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺟﻮش دادن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮭﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﮫ ی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
ای را ﮐﮫ »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮان
ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ درﺳﺖ آزﻣﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮاھﻢ آورﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل او دارای اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ،ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﺎدت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد،
دﯾﻦ،ھﻨﺮ،ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﮐﻠﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻮرده
اﻧﺪ اﻣﺎ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان آﻧﮭﺎ را دﻗﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﯿﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺑﺎﮔﺒﯽ« ھﯿﭻ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻨﻮع ھﻤﮫ ی وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد» .ﻣﺎﻟﯿﻨﻮوﺳﮑﯽ« ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻏﺮﯾﺰه ھﺎ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﺑﺸﺮی ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ دارﯾﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎزده اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »ﺑﺎﮔﺒﯽ«
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﮫ
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ »ﺑﺎﮔﺒﯽ«
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺟﻮرواﺟﻮری و ﺑﺨﺸﮭﺎی
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎز ﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮ طﺮف ﻧﺸﻮد،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﺎرﺳﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻨﺪی ھﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻮزه
ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ارزﺷﮭﺎ اﺷﺎره دارد.اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﺣﻮزه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ و
اﺣﺴﺎس ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺨﺸﮭﺎ و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ در
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺎﻧﯿﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ھﻤﺴﺎﻧﯿﮭﺎی ﻓﮑﺮی و اﺣﺴﺎﺳﯽ
در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺠﺎم دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻗﺮاردارﻧﺪ و ھﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋو ھﺸﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﯾﮭﺎ در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ در طﻮل زﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﻮل وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای را در ھﻤﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﯾﺎ
ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﯾﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ راﻣﯽ ﺗﻮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ)= ﻋﻠﯽ
اﻻﺻﻮل ﻣﻨﻈﻮرﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ھﺎ در ھﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ( ،ﺳﺒﮑﮭﺎی ھﻨﺮی و ﻣﮑﺘﺒﮭﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺖ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮل
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﻣﺎﮐﺲ
وﺑﺮ« و »ﺗﺎوﻧﯽ« ﺑﺮای ﻣﺜﺎل راﺟﻊ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ »ﻣﺮﺗﻮن« ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ی ھﻤﯿﻦ دﯾﻦ و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻋﻠﻢ در اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ زد .از راه ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی آﻧﭽﮫ در ﯾﮏ ﺗﻤﺪن روی داد ﺑﺎ آﻧﭽﮫ در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮدرک ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از دوره ی
زﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ آﺳﺎن ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در اﯾﺮان
ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﭼﯿﺰھﺎی
ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﭼﻮن »اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺮاﻧﯽ « در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ دوره ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﯿﻦ دوره ی ﻣﻌﯿﻦ را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از »ﺗﺠﺪدآﻣﺮاﻧﮫ«
ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﻮرد اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﮭﻮم »اﺳﺘﺒﺪاد« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮروﺷﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ روﺷﯽ در زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد دوم از درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ »ﺗﺠﺪد آﻣﺮاﻧﮫ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮﺷﻮاھﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﻣﻌﻀﻞ
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اﯾﺮان اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ از ﻧﺎداﻧﯽ و ﭘﺮﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و دﺳﺖ زدن ﺑﮫ ﻗﯿﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮروش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻐﺸﻮش و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺷﻔﺘﮫ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﺮان ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﺎﺻﮫ در دوران
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ دررﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺪﺗﺮازھﻤﮫ ی
اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﻓﻀﺎی ﮐﺎذب رﺳﺎﻧﮫ ای ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﺑﺎج دادن و
ﺑﺎج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﺮداد ﻣﺎه ١٣٩۶
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ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ/ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
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ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
در ﻋﺮف اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ«
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ در ظﺎھﺮ ﺳﺎده ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ،در ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪھﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﮑﺘﮫ
ﺳﻨﺠﯿﮭﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﮭﺎﯾﯽ درآﻣﯿﺨﺘﮫ و ﺟﻠﻮه ای ﮔﺎه دﺷﻮار ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
»ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﯿﺎورم و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎزه ای را ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﺷﺮح دھﻢ .ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ آورده ام ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم
آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮕﺬرم و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم را ھﻢ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزم .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری درﻋﺮﺻﮫ ی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ ،ﺑﻞ
ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ای دﯾﮕﺮ ورود ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را آﻣﯿﺰه ای از ﻧﻮآوری و ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزی داﻧﺴﺖ ﺑﺎ طﻌﻤﯽ از ﻧﮕﺎه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ.
.١ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺪه ام اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح را »ﮐﻼرک وﯾﺴﻠﺮ« ﺿﺮب ﮐﺮده اﺳﺖ .او ھﻤﻌﺼﺮ »ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﺑﻮآس«،اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎس ﻣﺸﮭﻮر ،ﺑﻮده اﺳﺖ».وﯾﺴﻠﺮ« اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را درﭼﻨﺪ اﺛﺮﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮭﻮراو ﺑﮫ ﻧﺎم»اﻧﺴﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ« اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ٥٢.از
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮزه ی ﺗﺎرﯾﺦ طﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﻮرﯾﻮرک ،ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ،ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺟﮭﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎه اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ وﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﯿﻮه ی
ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺷﯿﺎء ﻣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮاردادن و ﭼﯿﺪن اﺷﯿﺎء ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮزه ی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺰﻣﯿﻨﮫ ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
».٢ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎده ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻔﮭﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ""Culture Area
.اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او در ﺿﻤﻦ اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ »ﺣﻮزه ی دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد؛ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد "Age
" .Areaاﯾﻦ ھﺮ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھﻨﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ارﺗﺒﺎط
آﻧﺎن را »ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ« ﯾﺎ»
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ﺑﺎ ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ
دو ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ از »وﯾﺴﻠﺮ« در ﻋﺮﺻﮫ ی »زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻮﺳﻂ »وﯾﺴﻠﺮ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻧﻈﺮی روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ«
ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺟﮭﺖ ﺧﻮﺷﮫ ﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ
درواﻗﻊ روﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ)= ﭼﯿﺪﻣﺎن( داده ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ درﻣﻮزه ھﺎ.
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮد »وﯾﺴﻠﺮ« و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮭﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺒﻮھﯽ داده ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻮزه ی ﺗﺎرﯾﺦ طﺒﯿﻌﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪ داده ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای
ﻋﻠﻤﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »وﯾﺴﻠﺮ«درآﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺣﻮزه آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ آﻻﺳﮑﺎ و اورﮔﺎن
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ آرژاﻧﺘﯿﻦ و اﮐﻮادور وﺣﻮزه ی
آﻧﺪ.دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ »وﯾﺴﻠﺮ« ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮاه دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﺰار،ظﺮوف ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎه  ،و ﺧﻮاه ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ھﺴﺘﻨﺪ؛ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ اﯾﻨﮭﺎ راﺣﻮزه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
ﻣﻮرد دوﻣﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﯾﺎ »ﻗﺒﺎﯾﻞ« ھﺮ ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮﭼﮫ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﺷﺒﯿﮫ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دارای وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺧﺎص ھﺮ ﺣﻮزه
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺮدم ھﺮﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،دروﺿﻊ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ؛اﯾﻨﺎن دارای
ھﻤﮫ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ ی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ی ﻣﺮدم ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
دوروﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎرﮐﻤﺘﺮی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮھﻨﮕﯽ را
دارا ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻢ و زﯾﺎد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ.
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و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،ﻣﻮرد ﭘﻨﺠﻢ،آﻧﮑﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮز ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ای داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ
٥٣
ﺷﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ و اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل و درک اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻮرد ﺟﻠﮕﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دھﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ »وﯾﺴﻠﺮ« ﺧﻮﺷﮫ ای ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردزﯾﺮ ﺑﻮد :ﺷﮑﺎر ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﻓﻘﺪان
ﺑﺎﻏﺪاری ﯾﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه؛ﺳﮓ ﺳﻮرﺗﻤﮫ؛
ﺳﭙﺮ ﻣﺪور؛ظﺮوف ﭘﻮﺳﺘﯽ؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﺎدرھﺎی ﺳﺮﭘﻨﺎه دراردوﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﮫ ای
و داﯾﺮه وار؛ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺒﺮد و رزم ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﭙﺎھﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ی
اﻓﺘﺨﺎر؛ ﺑﺎور ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺎﻓﻮق طﺒﯿﻌﯽ؛رﻗﺺ آﺗﺶ و آﯾﯿﻨﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه.
».٣وﯾﺴﻠﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﮐﺰی)= در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻘﺮار( داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را دارا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺑﺎﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ دورﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﺟﺎی ظﺮوف ﭘﻮﺳﺘﯽ دارای ظﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ھﻤﮫ ی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﯾﺎدآورﺷﻮﯾﻢ
ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ « اﺳﺖ» .وﯾﺴﻠﺮ « ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ
ھﺮ ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،دﺷﻮار ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ
ﻣﺮزھﺎی ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﮭﻢ اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ »وﯾﺴﻠﺮ« در اﺳﺎس ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺷﯿﺎء در ﻣﻮزه و ﺑﮫ ﻣﺪد روﺷﮭﺎی اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮرﻣﺘﻌﺎرف دراﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ راﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻔﮭﻮم »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ « ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .از
ﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ »وﯾﺴﻠﺮ« ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم را
درارﺑﺘﺎط ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ھﺮﺳﮑﻮوﯾﺘﺲ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ،
»ﻟﯿﻨﺘﻦ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ﯾﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﯿﺎ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﺎی ﺧﻮد درﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از روﺷﮭﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ دﻗﯿﻖ
ﺳﻨﺠﯿﺪ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮐﺎر »وﯾﺴﻠﺮ« را ازھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او در
زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﻮزه ی دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ او
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم دوﻣﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
3
.See:An Introduction to Anthropology
by Beals/Hoijer.4th edition.1971,Pp.583-586.CollierMacmillan.
5
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ» .ﺣﻮزه ی دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﻓﺮﺿﯿﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﻣﻨﺸﺎء و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺳﻮ و ﺟﮭﺖ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ و دوم اﯾﻨﮑﮫ
ﺣﻮزه ای ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در آن اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ
از ﻗﺪﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ دو وﯾﮋﮐﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﻒ و ب ﮐﮫ از
ﻣﻨﺸﺎء و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪی ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﻟﻒ ﺣﻮزه ی وﺳﯿﻌﺘﺮی را از وﯾﮋﮔﯽ
ب ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﯾﮋﮔﯽ اﻟﻒ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ب.
»وﯾﺳﻠر« در ﮐﺗﺎب »اﻧﺳﺎن و ﻓرھﻧﮓ«٥٤ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ از ﯾﮏ ﺳﻧﺦ واﺣد
ﺣوزه ای ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﺷﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾن ﺳﻧﺦ اﺳت .ﺗﻌرﯾف
ﺳﻧﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ روش طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی درﻧظرﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﯾرو آن ﻣﯽ ﺗوان
ﻓرھﻧﮕﮭﺎ را ﮔروه ﺑﻧدی ﮐرد اﻣﺎ ﻣﺷﺎھدات ﻣﯾداﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ھر ﺳﻧﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺧود را دارد زﯾرا ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ازوﯾژﮔﯾﮭﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺎﻧﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﺧوﺷﮫ ای ﺗرﺳﯾم ﮐرد .ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در» ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد« ﺷﻣﺎری
ازاﯾن ﺣوزه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
و ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺎﻣل ﻧﮫ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻧد .اﯾن ﻧﮫ ﺣوزه ﻧﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎی دارﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﺟﻠﮕﮫ،ﻓﻼت ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ و ﺟزآن .اﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎ ﻣﻌرف ﺣوزه ھﺎی
ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻧد و ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ی ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷش ﻣﯽ دھﻧد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ھر ﺣوزه
ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ازﻗﺑﺎﯾل را درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای.
آﻧﺟﮫ ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻧﺦ اﻧد ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌرف ﮔﺳﺗره و داﻣﻧﮫ ی اﯾن ﺳﻧﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت.
ﻗﺑول دارد ﮐﮫ در ﻣورد ھﻣﮫ ی اﯾن ﺣوزه ھﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و
دﻗﯾﻖ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻗدﯾم
ﺑﭘردازﯾم و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻋﺗﺑﺎری ﻋﺎم و
ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول دارد.
در ﮐﺗﺎب دﯾﮕرش ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑوﻣﯾﺎن ﺟﻠﮕﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ« از ﺣوزه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺧﺎص اﯾن ﺣوزه ی ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد٥٥.در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ«
واژه ی »ﺣوزه« را دراﺑﺗﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدد .ﻣﺎﻧﻧد »ﺣوزه ی ﺧوراک
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of the Plains.NY .American Museum of Natural History
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در ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد« ﯾﺎ » ﺣوزه ی ﺷﮑﺎر« ﯾﺎ »ﺣوزه ی ﮐﺷﺎورزی« و ﺟزآن .ﺗﺻورﻣﯽ
ﮐﻧم ﺣﻖ اﯾن ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ »وﯾﺳﻠر« در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف  ،از ﺗﻧوع واژﮔﺎﻧﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﺳود ﻣﯽ ﺟﺳت .ﮔﺎه ﻣﻔوم »ﺣوزه« آﻣﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﻣﻧطﻘﮫ« ﯾﺎ
»ﻋرﺻﮫ« ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ از اﯾن دﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ آﻣﯾزش و ﺗداﺧل ﻣﯾﺎن اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم را ﻧﺑﺎﯾد
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻣرﮐزی و ﻣﺣوری ﻧﺑﺎﯾد آﺳﺎن درھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷود
ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺟﺎﻧﺑﯽ.
.۴در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ« ،ﺣداﻗل در ﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ ﺣوزه ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم و آن را ھﻣﭼون ﻧﻘطﮫ ی ﻣﻧﺷﺎء و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.
اﯾن ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻣﺷﺧﺻﮫ ﯾﺎ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص اﯾن ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗش
را ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣرﮐز و در ﺟﮭت ﭘﯾراﻣون ﺣوزه ی ﺧود ،اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھد .از اﯾن اﻣرﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣوﺟود در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﯾﺎ ﮐﻧﺎره ی ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣﻌرف
ﻗدﯾﻣﺗرﯾن ﻻﯾﮫ ی ﻓرھﻧﮓ اﻧد ﺑدان ﻋﻠت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺷﺎﻋﮫ را داﺷﺗﮫ اﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣوزه ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﻗدﻣت وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ِ ﯾﺎﻓت ﺷده
ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد .از اﯾن رو ﻣرﮐز ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺗﺟﻠﯾﮕﺎه
ﻓرھﻧﮓ ﻣﺧﺻوص آن ﺣوزه اﺳت ،ﺑل درھﻣﺎﻧﺣﺎل ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ آن
طوﻻﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﺣﯾﺎت را داﺷﺗﮫ اﺳت .از اﯾن راه ﺑﮫ ﻣدد ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای
و ﺣوزه ھﺎی ﺑﻼﻓﺻل اﯾن ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ و ﻣرﮐزھﺎ )=ﻣراﮐز(،ﻣﯽ ﺗوان اﺑزاری ﻓراھم آورد
ﻓرھﻧﮓ واﻗﻊ در ﻣرﮐز ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری آﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
.۵ﺷﻣﺎری ازاﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن روش ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮓ راﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ دوﻣﻌﯾﺎرﺣوزه
ی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺣوزه ی دﯾرﯾﻧﮕﯽ )= دﯾرﯾﻧﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ(  ،ﻧﻘدﮐرده اﻧد .در ﻣﺟﻣوع اﯾن
ﻣﻧﺗﻘدان ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺣوزه ی دﯾرﯾﻧﮕﯽ ﭼﯾزی ﻣﺑﮭم اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر
اﯾﻧﺎن وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﺎزه اﮔر اﺻوﻻً ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﻋﻣل رخ ﺑدھد  ،ﺑﮫ ﻧدرت
از ﻣرﮐزاﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑراﺑرو ﻣﺳﺎوی درھﻣﮫ ی ﺟﮭﺎت اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓت و ﺑررﺳﯽ ﮐرد ﮐﮫ
وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺷﺎﻋﮫ از ﻧظر ﻗدﻣت ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد .ﻋواﻣل ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺳﺗرش و اﺷﺎﻋﮫ ی وﯾژﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﮭﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﺑﺷوﻧد
و اﺷﺎﻋﮫ ی ھﻣﺎن را درﺟﮭﺗﯽ وﻣﺳﯾری دﯾﮕر ﺷﺗﺎب ﺑﺑﺧﺷﻧد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ اﻣﮑﺎن دارد
ﮐﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻣﺳﯾر دادوﺳﺗد و ﺗﺟﺎرت ﺑﯾش ازﺟﮭﺗﮭﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎی دﯾﮕر
اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﻣورد دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻏداری ﺑدون آﺑﯾﺎری
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣراﯾﯽ ﮐم آب و ﺑﺎران ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﺎب ﺑﺎﺷد ؛ ﯾﺎ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آﯾﯾﻧﮭﺎی ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ،وﯾژﮔﯾﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی
ﻧظﺎم اﯾﻠﯽ و طﺎﯾﻔﮫ ای ﮐﻣﺗر ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﺷﺗﺎب اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ وﯾژﮔﯾﮭﺎی
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ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕری ﭼون اﺑزار ،ﺳرﭘﻧﺎه،ظروف ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘوﺷﺎک رﺑط ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظرداﺷت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن اﺷﺎﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻣری
اﺳت در اﺳﺎس ﮔزﯾﻧﺷﯽ .ﺑﮫ طور ﻣﺗﻌﺎرف ﻣردم ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ھرﮔز ھﻣﮫ ی
وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ وارده ﺷده ﺑر ﺧود را درﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .از اﯾن
ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻧﺻرھﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت درﯾﮏ دوره ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ودردوره ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دﯾﮕری طرد ﺷوﻧد .ازاﯾن ﻣوارد درﺗﺎرﯾﺦ اﯾران زﯾﺎد دارﯾم .آﻧﭼﮫ در ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع از ﺗوﺟﮫ ﺑرﺧوردارﮔﺷت آﯾﯾن ﯾﺎ ﻣراﺳم »رﻗص
ارواح« ﺑود .اﯾن آﯾﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ رواج ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﭘﺎﯾوت« در»ﻧوادا«
درﯾﮏ دوره درﻣﻌرض ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﮐﺷﻧده ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
اﯾن رﺳم ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٧٠در ﻣﯾﺎن »ﭘﺎﯾوﺗﮭﺎ« رواج ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن
دﯾﮕر در ﻧوادا و ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓت .اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷوارﯾﮭﺎی ﮐﻣﺎﺑﯾش
ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﺑودﻧد .رﻗص ارواح دراﺳﺎس ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ آﯾﯾﻧﯽ ﻣردﮔﺎن را
ﺑﺎزﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺷﮑوه وآزادی ﺑوﻣﯾﺎن ﻗدﯾم را ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ ی ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن را
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،ارج ﻣﯽ ﮔذاﺷت.
ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑرﺧﯽ ازﺑوﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ازﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ آزﻣودﻧد از ﭘذﯾرش اﯾن آﯾﯾن ﺳرﺑﺎززدﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻋﻠت اﯾن اﻣر
ﯾﻌﻧﯽ طرد اﯾن آﯾﯾن ﭼﯾزی ﻧﺑود ﺟزھراس از ﻣرگ .در ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ﺑوﻣﯾﺎن ﺟﻠﮕﮫ ﻧﯾز ﻣﻘﺎوﻣت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼون روﺣﯾﮫ ی رزﻣﯽ
داﺷﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺑراﺑر ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن ﺑﺟﻧﮕﻧد و ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷوﻧد .اﯾن آﯾﯾن در ھﻣﺎن
ﺳﺎل  ١٨٧٠از روﻧﻖ اﻓﺗﺎد اﻣﺎ در  ١٨٩٠ﺑﺎز رواج ﮔرﻓت .در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑوﻣﯾﺎن ﻣﺗﻔرق
ﺷده ﺑودﻧد وﻧﺎاﻣﯾد .ﺑوﻣﯾﺎن ﺟﻠﮕﮫ ﮐﮫ ﺷراﯾطﯽ دﺷوار ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷراﯾط  ١٨٧٠داﺷﺗﻧد ھﻣﺎن
آﯾﯾن رﻗص ارواح را ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن و روﺣﯾﮫ ی
ﺟﻧﮕﺟوﯾﯽ را ﺳﺗودﻧد.
اﯾن ﭘدﯾده ی رﻗص ارواح اﻟﺑﺗﮫ ﺷرح و ﺗﻔﺻﯾل زﯾﺎد دارد اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ آن
ﮐﺎردارﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧﺻوﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ در ﯾﮑﺟﺎ رواج ﺑﮕﯾرد و در
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر طرد ﺷود ﯾﺎ آﻧﮑﮫ درﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﭘژﻣرد و درﻣﻘطﻌﯽ دﯾﮕر ﺑﺎزﺟﺎن
ﺑﮕﯾرد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﯾن .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت از ﺣوزه ی
ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾم و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ﺑﮫ ﭘدﯾده ی ﺣرﮐت دﯾﻧﯽ در اﯾران ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت ﺗﺿﻌﯾف ﮔﺷت و در دوره ی ﭘﮭﻠوی اول ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﭼﺷﻣﮕﯾر
و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺗوده ی ﻣردم از ﺻﺣﻧﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾد اﻣﺎ در دوره ای دﯾﮕر ﺧﺎﺻﮫ
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ﭘس از ﺷﮭرﯾور ﺑﯾﺳت ﺑﺎز رخ ﻧﻣود وﭘس ازﺑﯾﺳت وھﺷﺗم ﻣرداد از ﺻﺣﻧﮫ ی اﻧدﯾﺷﮫ ی
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾرون راﻧده ﺷد وﺑﮫ دو ﺳﻧﺦ ﻓﮑری دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧﺦ اﻧدﯾﺷﮫ ی ﭼپ و ﺳﻧﺦ ﻓﮑر
ﻧوﺧواھﯽ ﯾﺎ ﺗﺟدد ﺧواھﯽ ﭘﮭﻠوی دوم ﺟﺎ ﺑﺎﺧت اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎری
ﺧﺎص ﻣﯽ طﻠﺑد روﻧﻖ ﮔرﻓت ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﭼپ اﻧدﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از آن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟدد
ﭘﮭﻠوی دوم ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدﻧد و از ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ
را ﺑدﯾن ﻣﻧظور در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھم اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎھﯾﺗﯽ
ﺳﺧت ﺑﻐرﻧﺞ دارﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داوری ﻧﺷﺳت  .در رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﭘس از  ٨٨اﺧﺗﺻﺎص داده ام در ھﻣﺎن ھﻧﮕﺎم ﻣورد ﺑﺎزﮔﺷت
ﻓﮑری را ﮐﮫ طرد ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ اﻧدازه ای ﺷرح ﮐرده ام .اﮐﻧون ﻗﺻد ﻧدارم ﻣوﺿوع
را ﺑﭼرﺧﺎﻧم .ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣورد ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ.
.۶آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت و ﺑﺎﯾد درﻧظرداﺷت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾده ی اﺷﺎﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻧﺑﺎﯾد
ﻓراﮔردی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ داﻧﺳت .اﯾن اﻣر اﻟﺑﺗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮓ در
ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺷﺎﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟرﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﺑس ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ ﮐﮫ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻠوه
ھﺎﯾﯽ ﮔوﻧﮫ ﮔون ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد .اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻓرض ﺑر اﯾن دارد ﮐﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎ
و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ در ھﻣﮫ ﺟﺎ و در ھﻣﮫ ی ﻣﻘﺎطﻊ ﯾﮑﺳﺎن و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻورت
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،و در ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﯾوه ه ای واﺣد ﺟذب ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
ﻣﺣض آﻧﮑﮫ اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم در اﯾن ﺻورت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﭘوﯾﺎ روﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ درﮐﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ از ﺗﻧوع و ﮔوﻧﮫ ﮔوﻧﯽ را ﻣﯽ طﻠﺑد .اﻟﮕوی آرﻣﺎﻧﯽ )=
اﯾده آل( ﻋرﺿﮫ ﺷده ﺗوﺳط »وﯾﺳﻠر« در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻐﯾرھﺎی
ﻣﺗﻌددی را در ﻧظرﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺗﻧوﻋﺎت ﺑرآﻣده ای را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﻧد و ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ازاﻟﮕوی آرﻣﺎﻧﯽ »وﯾﺳﻠر« ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﯾﺎ طﻔره ﻣﯽ روﻧد ،ﻓﮭﻣﯾد و
درک ﮐرد.
.٧از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺧوب اﺳت ﮔذرا اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ »وﯾﺳﻠر« در ﮐﺗﺎب »اﻧﺳﺎن و
ﻓرھﻧﮓ« در ﺑﺧش دوم ﭼﻧد اﺻطﻼح را ﺷرح ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮭم ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی
ﻓرھﻧﮕﯽ« از ﻧظر او ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﺻطﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :وﯾژﮔﯽ
ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ واﺣد ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ از آن ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟوﯾﯾم.
اﯾن واﺣد را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی اﺷﺎﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮓ در ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﯾﺎرﻗرار
ﻣﯽ دھﯾم .اﻣﺎ اﯾن واﺣد ھﻣواره در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم دﯾﮕری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ آن را
»ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از واﺣدھﺎی )=وﯾژﮔﯾﮭﺎی(ﻣورد
ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
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ﻓﻘط ﯾﮏ واﺣد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻧﺷﺎﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای واﺣدھﺎ
در ﮐﻧﺎر ھم ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .درﭼﺎرﭼوب ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ »ﻣﺟﻣوﻋﮫ« ﯾﮏ ﻓراﮔرد
ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن،ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻧﺎر ھم ﻗرارﮔرﻓﺗن واﺣدھﺎ و ﮐﻠﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
را ﻣﻧظور ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾن دو ﮔذﺷﺗﮫ اﺻطﻼح »ﺳﻧﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮓ»اورﭘﺎﯾﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ« ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾم .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟزﯾﯾﺎت ﻣﯽ ﭘردازد ﺑﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻓراﮔرد وﯾژﮔﯽ -ﻣﺟﻣوﻋﮫ .ﻧﻣوﻧﮫ ی ﺷﯾردوﺷﯽ  -ﮔرﻓﺗن ﮐره – ﭘﻧﯾر را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد.رﯾزه
ﮐﺎرﯾﮭﺎی اﯾن ﺟرﯾﺎن را ﺷرح ﻣﯽ دھد و در ﺿﻣن ﻣﯽ ﭘذﯾر ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن دارد دو
ﺧﺎﻧوار در ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺣو ﻋﻣل ﻧﮑﻧﻧد ﯾﺎ در ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن ھر ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﮫ اﺟرا درﻧﯾﺎﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ اﻻن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑﭘردازم.
اﺻطﻼح ﭼﮭﺎرم و ﻣﮭم او ھﻣﺎن »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ« اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺷرح داده ام.از
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣﻔﮭوم را ھم در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ
اﺧﺗﺻﺎر ﺷرح داده ام .ﺗﻧﮭﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺧواﺳت ﯾﺎدآورﺷوم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ«
در ﭘﯾوﻧد ﻗرارد دارد ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ھرﺣﺎل در ﻧﮭﺎﯾت در ﺧدﻣت ھﻣﺎن
ﻣﻔﮭوم اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﻣورد ﻣﻔﮭوم ﺳﻧﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ
اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎﯾﯽ دارﯾم.
.٨ﮐﺗﺎﺑﯽ دﯾﮕر راﺟﻊ ﺑﮫ »اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ« اﯾن ﻣﻔﮭوم را از ﻧظر »اﺳﺗﯾوارد«
ﭼﻧﯾن ﺷرح ﻣﯽ دھد :ﻧﮕرﺷﯽ اﺳت راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﯾن ﺑرﺣﺳب راﺑطﮫ ی ﺗﮑﻧوﻟوژی
)= ﻓﻧﺂوری( آن ﻓرھﻧﮓ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﮭره ﺑرداری ﺷده ﺗوﺳط اﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژی»٥٧.ﺟوﻟﯾﺎن اچ .اﺳﺗﯾوارد«٥٨ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎس آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ روﯾﮑردی
را ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺑوم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ«) (cultural ecologyطرح ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن
روﯾﮑرد ﺳﻌﯽ داﺷت ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯾﺎن ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﭘﯾراﻣون آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازد .روﯾﮑرد
دﯾﮕر او »ھﺳﺗﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ« ) (cultural coreﻧﺎم داﺷت٥٩.ﭘﯾرو اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت و وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ روش زﻧدﮔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧظوراﻣرار ﻣﻌﺎش ﺗوﺟﮫ و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺗرﺳﯾم
ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدد ﮔزﯾﻧش ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ ﻣﻌﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﮐﻣﺎل
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ﺷﯾوه ی »وﯾﺳﻠر« ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی وﯾژﮔﯽ« ﯾﺎ وﯾژﮔﯾﮭﺎ
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ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان
ﺧﺻﻠت ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﺑرﺳﯽ ﮔذاﺷت.
.٩اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎس ﺑرﺟﺳﺗﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐروﺑر« درﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐوﺗﺎه درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﻧظرﯾﮫ ی »وﯾﺳﻠر« راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد او ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ«
و»ﺣوزه ی دﯾرﯾﻧﮕﯽ«)= دﯾرﯾﻧﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ /ﯾﻌﻧﯽ دﯾرﯾﻧﮕﯽ و ﺣوزه( را درﺳﮫ ﮐﺗﺎﺑش
)ﯾﺎدﺷده در ﺑﺎﻻ( درﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩١٧و ١٩٢٣و  ١٩٢۶ﭘروراﻧده اﺳت .وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک اﯾن
دوﻣﻔﮭوم ازﻧظر»ﮐروﺑر«اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھردوﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻓﺿﺎﯾﯽ)=ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ( ﭘدﯾده ی
ﻓرھﻧﮓ ﺗوﺟﮫ دارﻧد .وﺟﮫ اﻓﺗراق اﯾن دو در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎ ی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻧﺑﺎﺷت ﺷده در طﺑﯾﻌت ارﺟﺎع ﻣﯽ دھد،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
روش دﯾرﯾﻧﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑل اﻧطﺑﺎق اﺳت درﻣورد وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣﺟزا ﯾﺎ ﺧوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از
ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺑل ﺗﻔﮑﯾﮏ.ازاﯾن ﮔذﺷﺗﮫ وﺟﮫ اﻓﺗراق دﯾﮕر اﯾن دوﻣﻔﮭوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣوزه ی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎرﺑﮫ ﻋﺎﻣل زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﭘردازد،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی
دﯾرﯾﻧﮕﯽ اﺑزاری اﺳت ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﺗﺳﻠﺳل وﺗواﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺟدا از ﺗوزﯾﻊ ﻓﺿﺎﯾﯽ
)=ﻣﮑﺎﻧﯽ( .اﯾن ھردو ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ ﺑﺎور»ﮐروﺑر« درﯾﮏ دوره ی طوﻻﻧﯽ ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺎﻻ
ﯾﺎدﺷد ،در ﻋﻠوم زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﭼﻧدان
ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی دﯾرﯾﻧﮕﯽ« ﻧداﺷﺗﻧد  ،درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ«
٦٠
را ﻣدام ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد.
.١٠ازاﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم درروﯾﮑردی دﯾﮕرﺑرﺧﯽ ازﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه
ی ﻓرھﻧﮕﯽ در اﺳﺎس ازرﺷﺗﮫ ی »ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑرآﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺣوزه ی
ﺗﻔﮑر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ﭼون »ﻓرﯾدرﯾش راﺗﺳل« .ﺟﻐراﻓﯾﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ در اﺳﺎس ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﻔﮭوم ﻓرھﻧﮓ را درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﺿﺎ ﺑرﺑرﺳد.
»ﻧﯾﻧﺎ ﺑراون« در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ »ﻓرﯾرﯾش راﺗﺳل« » ،ﮐﻼرک وﯾﺳﻠر« و »ﮐﺎرل
زاوﺋر« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧدازد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ
ﻣردم ﺳﺎﮐن آن وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ
ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷت ذرت در ﻧظرﮔرﻓت و ﺗوزﯾﻊ ﺷﻣﺎری از ﺟﻣﺎﻋﺗﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﯾن
وﯾژﮔﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و در اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷﺗرﮐﻧد در ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺗرﺳﯾم ﮐرد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﻌدادی از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺷﻣﺎری از ﺟﻣﺎﻋﺗﮭﺎ را از ﺑﺎﺑت وﯾژﮔﯾﮭﺎی
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ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﺷﺎﺧص در ﯾﮏ ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗرارﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ
ﮔروه درﻣﯽ آورﻧد ﺑدان ﺳﺑب ﮐﮫ دارای ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ی ﻣﺷﺗرک ﻓرھﻧﮕﯽ اﻧد.
ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر»ﻧﯾﻧﺎﺑراون« ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮔﺳﺗرده درﻋرﺻﮫ ی
اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ﻣﯾﺎن
ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف را آﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد وﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﺑﮫ اﻣرﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ی
ﻓرھﻧﮕﯽ .اﯾن ﻣﻔﮭوم در ﺿﻣن درﺧدﻣت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺛرﮔذاری ﻣﺣﯾط
٦١
و ﭘﯾراﻣون طﺑﯾﻌﯽ ﺑر ﺷﮑل ﻓرھﻧﮕﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
»ﻧﯾﻧﺎ ﺑراون« ﻣﻌﺗﻖ د اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮕذاری ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ
رﯾﺷﮫ ای ﻗدﯾم دارداﻣﺎ آﺛﺎر ﺟﻐراﻓﯾدان آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻓرﯾرﯾش راﺗﺳل« ﻣﻔﮭوم»داﯾره ی
ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود »)«Kulturkreisﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(Culture Circle:
ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﯾن ﻣﻔﮭوم واﯾن ﻣﮑﺗب ﯾﺎری رﺳﺎﻧد .ﻣﻔﮭوم داﯾره ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ
ﻋﻧﺻراﺷﺎﻋﮫ ی ﻓرھﻧﮓ ﺑراﺳﺎس وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺷﻌب ازﭼﻧد ﺧوﺷﮫ ی ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻏﺎﻟب .اﯾن ﻣﻔﮭوم آﻟﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻟﺋو ﻓروﺑﻧﯾوس« ﮐﮫ از او در ﻧوﺷﺗﮫ
ای دﯾﮕر ﯾﺎدﮐرده ام .اﻧدﯾﺷﮕران و ﺟﻐراﻓﯾداﻧﺎن دﯾﮕری در آﻟﻣﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ ﻧﯾز در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎرﮐرده ﺑوده اﻧد .ﺑدﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑرﺧﻼف ﻧظر اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﻘط »وﯾﺳﻠر« را در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﻧدﯾﺷﮕر ﭘﺎﯾﮫ ﮔذار ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
آورد .ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮕر ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘُل وﯾدال دو ﻻ ﺑﻼش« ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﻣورد ﺑﺣث ﭘروراﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺷﯾوه ی زﻧدﮔﯽ«) .( genre de vieھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧدﮔﯽ اﯾن اﻓراد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ »وﯾﺳﻠر«ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻓﮑﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﯽ
ﺗﻔﺎوت در دوره ای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد» .ﻧﯾﻧﺎ ﺑراون« ﻧﻘﺷﮫ ای را ﻣﯽ آورد
ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺣوزه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑراﺳﺎس ﻓﻧون ﮔردآوری ﺧوراک در
ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن» .وﯾﺳﻠر« در اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺧﻔت ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ را ازھم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرده
اﺳت.ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم اﯾﻧﺟﺎ اﯾن اﺳت او ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ را ﺑرﮔزﯾده و ﻣﺷﺎﺑﮭﺗﮭﺎی
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑراﯾن اﯾن وﯾژه را در ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن ﺑررﺳﯾده اﺳت .اﯾن اﻣر از ﻧظر روش ﺷﻧﺎﺳﯽ
اھﻣﯾت دارد .ﯾﮏ ﺣوزه را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﻌد ﯾﮏ ﺧﺻوﺻﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺳﭘس ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﺷرح ﻣﯽ دھد در ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ی
ﺑزرگ )=ﯾﮏ ﻗﺎره( و ﺳرآﺧر اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺑزرگ را ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﯾﺎدﺷده ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ھﻔت ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ.
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ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ را دراﯾﻧﺟﺎ ﮔذرا ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم وآن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻔﮭوم »داﯾره ی ﻓرھﻧﮕﯽ«درﺣوزه ی
آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﮫ رواﯾت اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت دارد.
در ﺣوزه ی آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ازاﯾن ﻣﻔﮭوم در ﻣﺳﯾر ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
و ﺑراﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﻧﺷﺎء واﺣدی ﻧدارد .درﻣﮑﺗب ﺗﮑﺎﻣل ﮔرا ھﻣﮫ ی ﺑﺷرﯾت از
ﯾﮏ ﻣﻧﺷﺎء واﺣد ﺑرآﻣده اﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب »داﯾره ی ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
٦٢
ﻣﺧﺗﻠف در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎھﺎی ﻧژادی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
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ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ
اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای طوﻻﻧﯽ دارد و در ﻣﻌرض
ﺳﻧﺟﺷﮭﺎ و ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﻧظری و ﻣﯾداﻧﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ھر ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ درﺑﺎره ی آن
ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎارﺟﺎع دادن ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎﯾد ﭘروراﻧده ﺷود ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ھﻧوز از ﺗوﺟﮫ درﺳت و ﻻزم ﺑرﺧودار ﻧﺷده اﺳت و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺟﺎ
اﻓﺗﺎده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد.
از اﯾن رو ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﯾن ﻗﻠم ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت در ﺣوزه ی ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾزﺑﺎ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺳرو ﮐﻠﮫ
زده و ﮐوﺷﯾده اﺳت آن را ﺑﭘروراﻧد ،ھﻧوزﮐﺎری ﺑس دﺷوار در ﭘﯾش دارد.
ﻏﺎﻟب ﮔﻔﺗﺎرھﺎ و ﺟﺳﺗﺟوھﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻣدن را ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﻣﻔﮭوم وﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣد ﻧظرﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ھم دارﯾم ﮐﮫ از اﯾﻧﮭﺎ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺧﺻﻠت ﺗﻣدﻧﮭﺎ را ﺑرﻣﯽ رﺳﻧد وﺣوزه ی ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﯾﮏ ﺗﻣدن را ھم دارای اھﻣﯾت
ﻣﯽ داﻧﻧد .آﻧﭼﮫ اﯾن ﻗﻠم ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ی اﯾن ﻣﺑﺎﺣث و در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔذاری ﻋﻧوان ﮐﻧد روﯾﮑرد ﺗﺎزه ای اﺳت ﮐﮫ آن را »ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳت.
در زﯾرﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺷﻣﺎری از ﻣوﺿوﻋﺎت و دﺷوارﯾﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻣﺑﺣث را
ﻣﯽ آورم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم در ﺣد ﻣﻘدور روﺷﻧﺎﯾﯾﮭﺎﯾﯽ در ﺧورﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻧﺷﺎﻧم .
.١ﻧﺧﺳت ﺧوب اﺳت ﮔذرا ﺑﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم
از ﻧظر روش ﺷﻧﺎﺳﯽ آن را درﭼﺎرﭼوب ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﻗراردھﯾم .اﯾن ﻗﻠم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑرد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﭼﻧدان ﺧوش ﺑﯾن ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرﺧﯽ وﺟوه
روﯾﮑرد ﺗطﺑﯾﻘﯽ را ﺳودﻣﻧد ﻣﯽ داﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد .از ھﻣﯾن رو ھم در
ﭼﺎرﭼوب ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ در ﻣوارد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ روش
ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺗوﺳل ﺟﺳت و از آن ﺑﮭره ﮔرﻓت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﻓراط ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر
اﺻل ﺗطﺑﯾﻘﯽ را ھﻣﭼون روﺷﯽ ﺧﺷﮏ و ﺟﺎﻣد ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺳت.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾن ﻗﻠم ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد .اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ھر رﺷﺗﮫ ای وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺧﺻﻠت
و طﺑﯾﻌت روﯾﮑرد ﺗطﺑﯾﻘﯽ اﺛر ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم دﺷوار ﺑﺗوان
ﭘﯾروی از ﯾﮏ روش ﻋﺎم را در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد .اﮔر ھم ﺑﺧواھﯾم
در ﻣواردی ﻗواﻋدی ﻋﺎم ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد ﺗﻧﮭﺎ در ﺣوزه ی روش
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ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺎم در ﺧور ﺗوﺟﮫ ﺗواﻧﻧد ﺑود،ﻧﮫ در ﻣوراد ﺧﺎص .ﺑﮭﺗر آن اﺳت ﮐﮫ از ﺗوﺻﯾف
ﻋﺎم ﺑﮕذرم و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوردی ﺧﺎص ﺑرﺳم آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھم.
 .٢ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﭘﯾﭼﯾده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ ﺗﻔﺎوت دارد ھرﭼﻧد از
آن ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز در ﺣد در ﺧورﺗوﺟﮭﯽ ﺳود ﻣﯽ
ﺟوﯾد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﺣﺻر ﮐرد ﺑﮫ ﺑﮭره ﮔﯾری
از دو رﺷﺗﮫ ی ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﻔﮭوم
ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕرﻧﯾز ﺳروﮐﺎردارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدد روش
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﻣﯽ ﺗوان روﯾﮑردی ﺗﺎزه ﭘروراﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎص اﯾن
ﻣوﺿوع ﯾﺎری ﺑدھد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ روش ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﻧﯾزرا ﻧﺑﺎﯾد
روﺷﯽ ﺧﺷﮓ و ﺛﺎﺑت ﺗﺻورﮐرد .در ھر ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾﺎن رﺷﺗﮫ ای ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾل
وﯾژه ای دارد ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣورد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣدام و ﻣﺳﺗﻣر
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺗﺣﻘﯾﻖ راﺟﻊ ﺑﮫ »ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ﮔﺎه ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﮔﺎه ﻣﺣﺗﺎج
رﺷﺗﮫ ی ﺳﯾﺎﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﻣﺣﺗﺎج ﻓرھﻧﮓ ﺷﻧﺎﺳﯽ،دﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ،اﻧﺳﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯽ،روان ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد،رﺷﺗﮫ ی ھﻧرو ﻣﻌﻣﺎری و ﺟزآن.از اﯾن رو ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﺑررﺳﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣورد از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد رﺷﺗﮫ
در ﺟﮭت درک وﻓﮭم ﻣوﺿوﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾم وﺑﺗواﻧﯾم ازاﯾن ﺑﮭره ﮔﯾری در ﺟﮭت
ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺳودﺑﺟوﯾﯾم .اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎزدارد
ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺧﺗﺻر ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد.
 .٣ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ را درﺷﻣﺎررﺷﺗﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ
ﻗرارداده اﺳت و ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮭﯽ ﺧﺎص دارد،ﮐﺷور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎﺳت .اﯾن
ﮐﺷور در ﻏﻧﺎﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣوزه ی اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﺳﮭﻣﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت
و ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی ﻋﻠم و ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﭘﺎﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻋرﺻﮫ ی اﻧدﯾﺷﮫ وﻋﻣل ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎوردارﻧد و ﻣﻌﺗﻘدﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﻗﺎره اﺳت و ﻗﺎدر اﺳت ھﻣﮫ ی ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن
اﺣوال ھﻣﯾن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و در ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم از
اﻧزوای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﯾرون آﻣد و درک ﮐرد ﮐﮫ اﻣﻧﯾﺗش واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﺟﮭﺎن اﺳت.اﯾن
ﺗﻠﻘﯽ ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺧﺎﺻﮫ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد درﻧظﺎم
ﻓﮑری ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑرات راھﺑری ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد ﻏﻠﺑﮫ داﺷت .آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺣدی ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ ﭘدﯾده ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن و اﻗﺗﺻﺎد رﻗﺎﺑﺗﯽ را در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت
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ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو دﻧﺑﺎل ﮐرد و از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ وﯾژه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﮔﻣرﮐﯽ
ﭼﻧﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮔﺎه ورود ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای
از ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳت و در ﻋﻣل ھم ﺑﮫ ﻣدد ھم ﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذاﺷت.
ظﮭوراﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻣوازی ﺑﮫ ﺧﺻوص درﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ آﺳﯾﺎ وﺣﺗﯽ رﻗﺎﺑت ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ درﻋرﺻﮫ ی زﯾﺳت اﻗﺗﺻﺎدی درآﻣرﯾﮑﺎوﻣﮭﻣﺗرازھﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎد
ﭼﯾن ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﭼﻧﺎن ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﮕران ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدﯾده ی واﭘﺳﮕرای
»دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﺗن دادﻧد ودرﺷﯾﭘوراﻧزوا طﻠﺑﯽ ﺑﺎزدﻣﯾدﻧد وﺧﻼف ھﻣﮫ ی ﺗﻌﮭدات
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود از ﺷﻌﺎر »ﻧﺧﺳت آﻣرﯾﮑﺎ« ﺑﮫ دﻓﺎع ﭘرداﺧﺗﻧد .اﻧﺗﻘﺎد از ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﻣدﻧﯽ ﭼون
»ﻧﻔﺗﺎ« ﺑﮫ ﺣدی اﺷﺎﻋﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮐﺷوری ﭼون ﮐﺎﻧﺎدا را ھم ﻧﮕران ﮐرد.اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﻣت و ﺳوﯾﯽ »ﻏرب
ﻧﮕر« داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﺗوان ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﮕرش را ھم ﻧدارد .ﮔروه
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن »دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ« ﺑﮫ ﺣدی ﺟﻠو آﻣده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ را ھم ﺑرﻧﻣﯽ
ﺗﺎﺑﻧد .از ﺧروج اﻧﮕﻠﯾس از اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻟﻣﺎن را ﮐﮫ ﻣﺗﺣد دﯾرﯾن
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎط ﻗدرت رﻗﺎﺑﺗﯽ اش در ﻋرﺻﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺧت ﻣﯽ ﻧﮑوھﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﺎرا ﺑﮫ درﮐﯽ درﺳت
از ﻧﮕرش ﺗﻣدﻧﯽ ﺑرﺳﺎﻧد .ﺷﻣﺎری ازﭘژوھﺷﮕران آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻧوز ﺧود را ﺑﺧﺷﯽ از
ﺗﻣدن ﻏرب ﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری ھم ﺑرﻋﻧﺻر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺷﺎرﻧد و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑرﻋﻧﺻر ﺑرﺗری ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﮐﺗﺎب »ﺑرﺧورد ﺗﻣدﻧﮭﺎ« و ﮐﺗﺎب
»ﻣﺎﮐﯾﺳﺗﯾم« اﺛر »ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗن« ﺑﮫ ﺧﺻوص از اﻧدﯾﺷﮫ ی »ﺗﮑﺛرﻓرھﻧﮕﯽ« در آﻣرﯾﮑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و ﺧطر آﻣﯾزش و ﭘذﯾرش ﻣﮭﺎﺟران آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗن را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﮑﯽ ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺗرﮐﯾب ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺳت و دو
دﯾﮕر ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺿرورت ﺗﮏ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑودن آﻣرﯾﮑﺎ ﺣداﻗل ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻧﺻر ﻏﺎﻟب.
اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮕوﯾد اﮔر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺛرت ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرود دﯾﮕر
ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .آﻧﭼﮫ در ﮐﺗﺎب »ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗن«
ﻣﮭم اﺳت ﻗﺑول اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺣﺿور ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﮭﺎن اﺳت اﻣﺎ اھﻣﯾت ھﻣﯾن اﻣر
را ھم ﻣﯽ ﺧواھد در ﭘرﺗو»ﺑرﺧورد« ﻓروﺑﮑﺎھد .از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾم ﮐﮫ »ﭘدﯾده ی ﺗراﻣﭘﯾﺳم«
اﻣری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺑوده اﺳت .ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ »ﻧﺧﺳت آﻣرﯾﮑﺎ« در اﯾن ﮐﺷور
رﯾﺷﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت و ھﻧوز ھم ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت از ﺑراﺑری »ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن« و »رﻧﮕﯾن
ﭘوﺳﺗﺎن« دوری ﻣﯽ ﺟوﯾد .اوج اﯾن ﺗﺿﺎد ﻻﯾﻧﺣل را در ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ روان اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﮔزﯾﻧش ﯾﮏ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﺳﯾﺎه ﭘوﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .دو آﻣرﯾﮑﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺗﺑﻠور ﺗﺿﺎدی
ژرف در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ و در اﯾن ﮐﺷور اﺳت.
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اﻟﺑﺗﮫ در اﯾﻧﺟﮫ ﻗﺻدﻣﺎن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﭘردازﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﯾم اﯾن ﭘدﯾده
را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾم .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﮔر ﮐﺷوری ﻧﺧواھد ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
و ﻧﺣوه ی ﭘﯾداﯾش ﺧود را درﺳت درک ﮐﻧد ﻧﮫ ﻓﻘط ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻣدﻧﯽ در
ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد ،ﺑل ﻣﮭﻣﺗر از اﯾن ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺑﺎزﯾﮕری
ﻣﮭم در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻧطﻘﮫ ای وﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﻧﻘش رھﺑری در
ﻋرﺻﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد.
.۴ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﻧد.
اﯾن ﭼﻧﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣددرﺳﺎن ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺻول ﺑﮫ ﺳﺎﻣﻧدھﯽ
ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد .ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑراﺳﺎس ﻧﮕرﺷﯽ ﻣﻧﻔﻌت -ﻣﺣور ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﻣﻣﮑن
اﺳت ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧوب اﺳت اﯾن ﭼﻧد ﻣورد
را از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧﯾم .ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن ﺻرف ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﯾﻣﺎن »ﺳﻧﺗو«
ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺿو ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎھم ﺷرﮐت داﺷت .از
طرف دﯾﮕر ﺗرﮐﯾﮫ ھم ﻋﺿو اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑود .ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ
ﭘﯾﻣﺎن ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد .ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﻣﻌﯾن .ﺑرﻋﮑس آن ﻣﯽ ﺗوان
»ﭘﯾﻣﺎن ﺳﻌدآﺑﺎد«را ﻧﺎم ﺑرد .اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای داﺷت .اﻋﺿﺎی اﯾن ﭘﯾﻣﺎن
ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد ازاﯾران ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻋراق وﺗرﮐﯾﮫ .ﺑﺧﺷﯽ ازاﻋﺿﺎی اﯾن ﭘﯾﻣﺎن درﻋرﺻﮫ
ﺗﻣدن ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ی ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻗرارداﺷﺗﻧد و ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﮐﯾﮫ در ارﺗﺑﺎط
ی
ِ
ﭘﯾﻣﺎن ﺗرﮐﯾﺑﯽ در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣوﻗت را
ﺗﻣﻧﯽ ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ ای ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .اﯾن
ِ
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده ﺑود وھر ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﺑود .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﮭم دﯾﮕری دارﯾم ﺑﮫ ﻧﺎم
»اﮐو« .ﭘﯾﻣﺎن »اﮐو« در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ )(RCD
ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺗﺎ  ١٩۶۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .در  ،١٩٩٢ﺳﺎزﻣﺎن ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﺸﻮر
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن –
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن – ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن – ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﮭﺎﯾﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ھﻤﮑﺎری
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ھﺎی ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺻﺑرو ﺷﮑﯾب ﻓراواﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﺗﺎب و ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ
و ﺑدﺗر ازآن ﺑﺎ ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﺳودﺟوﯾﺎﻧﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺳرﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش وﻗﺗﯽ
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ﮐﮫ از ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺳﺧن ﮔﻔﺗم ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره
داﺷﺗم و ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎﯾﯽ را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در اﯾن راه ﻣﯽ داﻧﺳﺗم .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮔﺎم ﺑرداری درﺳت و ﺑﺟﺎ درﺟﮭت ﯾﮏ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﺎﭘس
و ﭘﯾش ﺗوأم ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎ وﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣوزه ی
ﺗﻣدﻧﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم ﭘﺎﯾدار ﻧوﯾن دﺳت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ھﻣﯾن ﻣورد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی
آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﭼون »ﻧﻔﺗﺎ« در ﻣﻌرض ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ دﺳت ﮐم
ﺑﯽ اﺛری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﻧﮭﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﭘﺎﯾدار دﺳت
و ﭘﺎ ﮐﻧد ھﻣﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎﺳت .در ھﻣﯾﻧﺟﺎھم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﭘس از
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺟداﯾﯽ ﺳراﺳر اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ را در ﻣﻌرض زﻟزﻟﮫ ای آﺳﯾب ﭘذﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺷﺗﺎﺑزده ی آﻟﻣﺎن در ﺟﮭت ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﮫ
ﻋﺿوﯾت ﺷﺗﺎﺑزده در اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻌﺿﻼت ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺎﻧده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﮐﺷوری
ﭼون ﻟﮭﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ وﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎی ﻓراوان دراﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺣﺿوردارد واز ﻧﻘش
ﺳرﮐردﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی آﻟﻣﺎن در اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎرھﺎ اﺑراز ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﮐرده اﺳت .ھﻧوز ھم
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ در ﻣﺳﯾر ﮔﺳﺗرش ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در درون ﺑﺎ دﺷوارﯾﮭﺎ و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﮭﺎ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت .اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ از ﻧظر دﯾوان ﺳﺎﻻری ﭘﯾﺷرﻓت در ﺧور
ی
ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﺳب ﮐرده اﺳت اﻣﺎ ﮐﺎرآﯾﯾﮭﺎﯾش ﺑﮫ اﻧدازه ی ﮔﺳﺗرش اﯾن دﯾوان ﺳﺎﻻر ِ
ﭘرھزﯾﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت .درآﻏﺎز اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎن ُرم و ﺳﭘس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی
اروﭘﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ورزﯾد .اﮐﻧون اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ روزﮔﺎری اﯾن ﭘﯾﻣﺎن را ﺑﺎ ﺳﮑوت ﺗﺣﻣل
ﻣﯽ ﮐرد و روزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺗﺎﯾش از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد،ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗداوم
اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﻔرد و ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺳروﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻣﺗﺣد .اﯾن ﺗﻣﺎﯾل را ﺑﯾش از ھﻣﮫ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری ﮐﻧوﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا از ﺟداﯾﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺟداﺳری را ﻧﯾز از ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻏﺎل ﺳﻧﮓ و ﻓوﻻد ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩۵١
و ﺳﭘس ﭘﯾﻣﺎن ُرم آﻣد ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۶٣و ﻣدﺗﮭﺎ ﭘس از آن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ.اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺗﺎزه
درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺗﺣﺎدﺷﺎن در ﭘرﺗو ﯾﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دردراز ﻣدت ﺑﮫ
ﺳودﺷﺎن ﺑﺎﺷد .اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻣﺎ در ﻣواردی ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾد و ﺑﮕوﯾﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد
ﻣﺣوری ﺗﻣدﻧﯽ – ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺣوری ﺗﻣدﻧﯽ  -ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ .ﺷﻣﺎری
از ﮐﺷورھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت درآﻣده ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻣﺣوری-
ﻣرﮐزی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧدارﻧداﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺧواﺳﺗﺎرھم ھوﯾﺗﯽ ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ ی
ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑرﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑزرﮔﺗرﯾن آزﻣون اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮔذﺷﺗﮫ از ﺟدﻟﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی،
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ھﻣﯾن ﻣوج ﻣﮭﺎﺟرﺗﮭﺎی ﺗوده ای از ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داد ھﻣﮫ ی
اﻋﺿﺎ از ﯾﮏ ﻧﮕرش ﻣﺗﺣد ﺑرﺧوردارﻧﯾﺳﺗﻧد.
 .۵در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﺷور -ﻣﻠﺗﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ ﺗﻧﺷﮭﺎی دروﻧﯽ ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،دﯾﻧﯽ و
ﺳﺎﺧﺗﺎری روﺑﮫ رو ھﺳﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾﻧﮭﺎ طﺑﯾﻌﯽ اﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑراﺛر ﻣدﯾرﯾﺗﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﺧﺗﮫ و ﻣﺗﻣرﮐز ﺑرآﻣده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺗﻧﺷﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ از ﻣﯾﺎن
ﺑرداﺷت اﻣﺎ ﺑراﺛر ﻣرورزﻣﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺿﺎدھﺎﯾﯽ ﻻﯾﻧﺣل ﺟﻠوه ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد .اﯾن ﻧوع
از ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺗﻧﺷﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ
ﮔﺎه ﻋﻧﺎﺻر و اﺟزای ﯾﮏ ﺗﻣدن ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﺣدی ﺑﺎھم ﺧﺻوﻣت ﻣﯽ ورزﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﻠﮕﯾری
ھرﮔوﻧﮫ ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ را ﻣﯾﺎن اﺟزای ﺧود ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ اﺟزای ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑرون ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﺧﺻوﻣت و ﻋﻧﺎد ﻧﻣﯽ ورزﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ازاﯾن
ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و در اﺳﺎس ﺧﺻﻠﺗﯽ ﮐﺎذب ھرﭼﻧد ﺻورﺗﯽ
واﻗﻌﯽ دارﻧد .ﮐﺎذﺑﻧد ﭼون ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻧدارﻧد و واﻗﻌﯽ اﻧد ﭼون ﺑراﺛر اﺳﺗﺑداد ﯾﺎ
ﺧﺻوﻣﺗﮭﺎی درون ﺗﻣدﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ھرﻧوع ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ در ﺟﮭت ﮔﺎم ﺑرداری
درﺟﮭت ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت ﺑﺗواﻧد ﺑراﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد  .ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺷور -ﻣﻠﺗﮭﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزآراﯾﯽ اﻧد ﺗﺎ ﻗﺎدرﺷوﻧد ﻧﻘﺷﯽ آﻓرﯾﻧﻧده درﻋرﺻﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد وﮔرﻧﮫ ھﻣﭼون ﺑدﻧﮫ ای ﻣﻔﻠوج درﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم رﺧت ﺑرﺑﻧدﻧد و
ازﺣﯾز اﻧﺗﻔﺎع ﺑﯾﻔﺗﻧد.
ﺷﻣﺎری از ﺧﺻوﻣﺗﮭﺎی درون ﺗﻣدﻧﯽ در اﺳﺎس ﻣﯾراث ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از اﺳﺗﻌﻣﺎر اﺳت.
ﻏﻠﺑﮫ ﺑراﯾن ﻣﯾراث را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻓراﭼﻧﮓ آورد ﻣﮕر ﺑﮫ ﻣدد آﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻل ﺗﻣدن ﻣﺷﺗرک.
 .۶ﯾﮑﯽ ازﺟﻠوه ھﺎی ﺗﻔرﻗﮫ اﻓﮑﻧﺎﻧﮫ درﭼﺎرﭼوب ﮐﺷور -ﻣﻠﺗﮭﺎ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن درﻋرﺻﮫ ی
ﺗﻣدن ﻣﺷﺗرک ﻣﻌﺿل زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺿل دو ﺧﺻﻠت داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﯾﮑﯽ ﺧﺻﻠت طﺑﯾﻌﯽ و ﺑدﯾﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون  .دﯾﮕر ﺧﺻﻠت ﮐﺎذب ﺑﮫ
ﺗﺻور آﻧﮑﮫ زﺑﺎن آﻣوزی ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣدد ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھوﯾت ﯾﮏ ﮔروه ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗوم
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﺑرآﻣده و ﺣﺎﺿر را ﭘﺎس دارد و از ﻧﺎﺑودی و اﻣﺣﺎء اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺑﮫ
ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ را ﺑﺎزدارد .اﯾن ﺧﺻﻠت ﮐﺎذب ﺑﮫ ﺣدی ﻧﯾروﻣﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن آذری
زﺑﺎﻧﺎن دﯾدﯾم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان از ﻓﺎرﺳﯽ ﮔرﯾزان ﺑودﻧد؛ ﺑﮫ ﺣدی ﺑﮫ اﯾن ﻣورد داﻣن ﻣﯽ زدﻧد
ﮐﮫ ﻓراﮔﯾری اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دادﻧد.
اﯾن روﯾﮑرد ﮐﺎذب ﺑراﺳﺎس ﻋﻠم ﮔرﯾزی و واﮐﻧش ﻧﺳﻧﺟﯾده ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷد .ﻧﺧﺳت آﻧﮑﮫ
ﯾﺎدﮔﯾری دو زﺑﺎن در دوران ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ زﯾﺎن زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﺎدﮔﯾری دوزﺑﺎن ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﭼﻧﯾن
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودی ﯾﮏ زﺑﺎن را ﺑﮫ ﺳود زﺑﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .ﺑرﻋﮑس
ﻓراﮔﯾری دو ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺳﮫ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎروری داﻧش زﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺗﯽ ﻧﯾروﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗن
ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺳﯾﺎﺳت زﺑﺎﻧﯽ در اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺳﮫ زﺑﺎﻧﯽ اﺳت .ھﻣﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﺎدرﺳت در اﯾران ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺻور
ﺑرآن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﮐودﮐﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧد .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ زﯾﺎن ﮐودﮐﺎن ﻗوﻣﯽ و اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ ﻣﻧﺟرﺷود ،ﺑل ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓﻘر زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﯾﮏ ﭼوب ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﻻ در اﯾن ﺷﮑل ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺿرر ﮔروه
ھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر در ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺗﺣول ﺑﯾﺎﺑد.
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑرﺧﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر واﺣدی ﻧدارﻧد و روﻧﻖ ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺳﺎﻟﯾﺎن و دھﮫ ھﺎ زﻣﺎن ﻣﯽ طﻠﺑد و ﺗﺎزه ﺑراﺛر ﺗﺣوﻻت ﮔوﻧﺎﮔون ﺧﺎﺻﮫ ﺗﺣوﻻت رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺷﻣﺎرﮔر ﻧﻣﯽ داﻧﯾم در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ دور دﺳت ﺑﺎ ﭼﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺳروﮐﺎر
ﺧواھﯾم داﺷت .از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ھرﮔوﻧﮫ واﭘس ﻣﺎﻧدﮔﯽ در دوران ﺟدﯾد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺑﯾﺎﺑد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺿرﯾب ﺑﺎﻻﺗری در ﯾﮏ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ
ﺳرﺑرﺑﮑﺷد ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﻏﻠﺑﮫ ﻧﺑﺎﺷد و ﮔروه ﻗوﻣﯽ ﯾﺎزﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﯾﮑﺳره
ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﭼﯾزی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑراﻧد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﺗﻣﺎم اﯾن دوران ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺳﯾﺎری زﺑﺎن
ﮐردی را زﺑﺎﻧﯽ واﺣد ﺟﻠوه ﮔر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ ﻧوﻋﯽ وﺣدت ﮐﺎذب
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺎﻧده ﺑود .ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن دادﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﺧﮫ زﺑﺎن ﮐردی روﺑﮫ
رو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ادﻏﺎم ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺧود
ﮐردی زﺑﺎﻧﺎن ﻧوﻋﯽ ﺑرﺗری زﺑﺎﻧﯽ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ داده اﻧد و زﺑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ھم ﮐﮫ ﮐردی
ﻧﺑوده اﻧد ﺑﮫ زور و ﺑﺎ ﺷدت ﻋﻣل ُﮐردی واﻧﻣود ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎ ھﻣﯾن
زﺑﺎن زازا  /دﻣﻠﯽ ﺑوده اﺳت .ﻟﮭﺟﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر در ﺣوزه و در ﭘرﺗو زﺑﺎن ﮐردی ﮐﮫ
رﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﮐردی داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐردی واﻧﻣود ﺷده اﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن
از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد.
ھﻣﯾن ﺗﺣول را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗرﮐﯽ ﺗﺑﺎر ﻣﺷﺎھده ﮐرده اﯾم .ﺑرﺧﯽ از اﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺣﺿور در ﺣوزه ی ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ ﺳﺧت ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﻏﺷﺗﮫ ﺑوده اﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺳﺑب ﺗﻣﺎس ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎزﺑﺎن روﺳﯽ از اﯾن زﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﮐﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ  -ﺗﺑﺎر واﺣد ﻧﺎدرﺳت ﺧواھد ﺑود .ﺗرﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺳرﻧوﺷت زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﺗرﮐﯽ زﺑﺎن ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﻘش زﺑﺎن ﻣرﮐزی
را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ھﻣﯾن آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ھم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ از ﺗرﮐﯽ ﺳروﮐﺎر
ﻧدارﯾم .آﻧﭼﮫ در ازﺑﮑﺳﺗﺎن دارﯾم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت از ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.
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در ﭼﻧﯾن ﻣﻧظوﻣﮫ ی ﺑﻐرﻧﺟﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ در ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺻﻼح آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣرﮐزی ﮐﺎر ﮐﻧﯾم و از زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ ﻋﻣل آورﯾم وﺑﮫ ﺑﻘﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .ﻓﺎﯾده ی ﭼﻧﯾن روﺷﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻏﻧﺎﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣرﮐزی ﺧواھد ﺑود،ﺑل ﺑﻘﺎی
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮑﺗر ﯾﺎ اﻗﻠﯾت را ھم ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم و در دوره ای طوﻻﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺣﯾﺎت
ﺧواھﯾم ﺑﺧﺷﯾد .ﻧظﺎم آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن زﺑﺎن ﻣرﮐزی ﺧواھد ﺑود و ھﻣﯾن
ﻧظﺎم ﻣرﮐزی ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت داد وﺳﺗد زﺑﺎﻧﯽ را ﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾم و زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻗﻠﯾﺗﮭﺎ
را از ﺗوان ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﺧوردار ﺳﺎزﯾم ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ درﻣﺣدوده ی آﻣوزش اﺑﺗداﯾﯽ اﺳﯾر
ﻧﻣﺎﻧﻧد و از اﯾن ﻣرز ﮔذﺷﺗﮫ در ﺣد ﺣوزه ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ارﺗﻘﺎ ﺑﯾﺎﺑﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﭼﻧﯾن روﺷﯽ
ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﺑﻘﺎی اﺑدی اﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﺑود .زﺑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد
آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺷﺎن دھﻧد از زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﭘﯾش ﺧواھﻧد اﻓﺗﺎد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧوﻋﯽ
رﻗﺎﺑت ﺳﺎﻟم زﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾش رو ﺧواھﯾم داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾروﻣﻧد ﺗراﺳت
از ﺑﺧت ﺑﯾﺷﺗری در ﺟﮭت ﺑﻘﺎ و ﺣﺗﯽ روﻧﻖ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ اﯾن ﻧوع از ﺗﺣول را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ھﯾﭻ زﺑﺎﻧﯽ از ﺑﺧت اﺑدی ﺑﮭره ﻣﻧد
ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر ﺑﮫ ﻣدد ﺧﻼﻗﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﮭره ﮔﯾری از اﺑداع ﺻورﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون زﯾﺳت
ﻣﺎدی و ﻓﻧﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺿرب واژﮔﺎن ﺗﺎزه ﮐﮫ ﺑرآﻣده از اﯾن زﯾﺳت ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری واژه ﺳﺎزی ﺗﻔﻧﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺻﻧوﻋﯽ ،ﺗﺟدد ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد راھﯽ ﺧطﺎ ﻣﯽ روﻧد .زﺑﺎن ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﺗﺣول در ﺷﮑل زﯾﺳت و ﻧﯾروﻣﻧد ﮔﺷﺗن آﮔﺎھﯽ
از ﻧوﺳﺎزی ﺑﮭره ﺧواھد ﮔرﻓت .ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﯾﺎﻧﺑری ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده را ﺗروﯾﺞ داد و
از داﺧل و ﺧﺎرج ﺑﺎ واژه ﺳﺎزی ﻧوﻋﯽ از ﺗﻔﮑر و ﮔوﻧﮫ ای از ﻓﻧﺂوری را ﺧﻠﻖ ﮐرد و
ﺗروﯾﺞ داد.
 .٧ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻧظﺎم ﻧوﯾن آﻣوزﺷﯽ در ﭘﺎره ھﺎی ﺗن و ﺑدﻧﮫ ی ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ
اﯾن ﺣوزه و اﯾﺟﺎد ﯾﺎ ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﺎھم و ھﻣدﻟﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن وﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﯾﺎری ﻣﯽ دھد.
ﻧظﺎم ھﻣﺳو ودادوﺳﺗد ﻋﻠﻣﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻣر،اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﻧﺎر ﻋﻧﺻر ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺗﻣدﻧﯽ،
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺷﮑﻠﮕﯾری ﯾﮏ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ اﺳت .ھم اﮐﻧون ﻧظﺎﻣﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ در
ﺑﺳﺗرﺣوزه ی ﺑﻼﻓﺻل ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ و ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن دﺳﺗﺧوش ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯾﮭﺎی
ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .اﯾن ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﻧﮫ از ﻧظر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی درﺳﯽ ،ﻧﮫ از ﺑﺎﺑت ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ و ﻧﮫ
از ﺑﺎﺑت ﻧﺣوه ی ﻧﮕﺎرش،ﺑدﻧدی آﻣوزﺷﯽ و ﺑﺎزده آﻣوزﺷﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ ی ﻣﻧﺳﺟم و
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻗراردارﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﯾن ﻧظﺎﻣﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ آﺷﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﺧود و
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻧﯾز ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮓ اﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﺗﺿﺎد.اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺿﯾﺢ
و ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﺗﺎج ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم
آﻣوزش و ﭘژوھش.
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 .٨در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت از
ﻣﻔﮭوم ﻓرھﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﻔﮭوم ﺗﻣدن ﺑﮫ طور اﻋم و ﺑﮫ طور اﺧص .ﮔرﭼﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣوزه ی
ﺗﻣدﻧﯽ از ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ ﺳود ﻣﯽ ﺟوﯾد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﯾزی اﺳت ﺟدا از ﻣﻔﺎھﯾم ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺣﺗﯽ در ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﻣطﻠﻖ .ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ﭘﯾوﻧدی ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ
دارد ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« ﯾﺎ »ﺷﮑﻠﮕﯾری ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ« .اﯾن وﺟﮫ از
ﮐﺎر در اﺳﺎس ارﺗﺑﺎط دارد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ.
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮑل ﻧﮕرش ﺑﮫ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت اﺟراﯾﯽ در ﻣﺳﯾر ﺑرﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺣراﺳت از ﯾﮏ
ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ اﺳت .ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺧﻧﯽ از ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓﺎﻗد
ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺗﻣدﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم و ﻣﺣروم از ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ  .ﺗﻣدﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن
را ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣدام از راھﺑردھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت و درازﻣدت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ای اﻋﻼم ﻧﺷده ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ ﻣورد ﻧظرﺷﺎن را ﺑﮫ اﺟرادرﻣﯽ آورﻧد.
دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ دو ﻧوع ﺳﯾﺎﺳت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ اﻋﻼم ﺷده و اﻋﻼم
ﻧﺷده .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی راھﺑردی ﺧود را اﻋﻼم
ﻧﺷده و ﺗﺣت ﻟوای ھدﻓﮭﺎ ﯾﺎ ﻋﻧواﻧﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﻧد .در ﻣواردی ھم ﺑرﺧﯽ از
ﺗﻣدﻧﮭﺎ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺗﻣدﻧﯽ ھدﻓﮭﺎی ﺧود را آﺷﮑﺎرا ﺑرزﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣض آﻧﮑﮫ
اﺣﺳﺎس ﺧطر ﮐﻧﻧد ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻔظ و ﭘﺎﺳداری از ﮐﺷور -ﻣﻠت ﺧود و ﺗﻣدن
ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ .روﺳﯾﮫ
ھم ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﻏﻠب ھدﻓﮭﺎﯾش را در ﭘوﺷﺷﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذارد.
اﯾن ﻗﻠم در ﮐﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺟﻣﻠﮫ در ﮐﺗﺎب »ﺳﯾﺎﺳت ﻓرھﻧﮕﯽ :ﻧظرﯾﮫ و ﻋﻣل« در
ﻧﻘد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ ﺗوﺟﮫ داده اﺳت.
اﮐﻧون ﻓﻘط ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﯽ آورم.
.٩در اﺑﺗدا ﺧوب اﺳت ﯾﺎدآورﺷوم در ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ی ﮔﺳﺗرده ی
ت ﮐم ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧوع ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺳﺗرش ﺧواھﻧده ﺳروﮐﺎردارﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ دوﺳت
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ دﺳ ِ
ت
ت ﺗﻣدﻧﯽ« ﻧﺎم ﺑﺑرﻧد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺻور ِ
دارﻧد از آن ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ ھﻣﭼون »ﺳﯾﺎﺳ ِ
ﺳﯾﺎﺳت ﻓرھﻧﮕﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد،ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻠطﮫ ﺟوﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽ
ﻓروﺷﻧد ،در ﻣواردی در ﮐﺳوت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻏﻠﺑﮫ ی ﻣذھﺑﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺣﻣﯾل ﺧود ھﺳﺗﻧد
و ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻧﺻری ﺗﻣدﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺧواھﺎن ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻣده ﮐﮫ ﻓﻌﻼً از آﻧﮭﺎ ھﻣﭼون ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻣدﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾﯽ آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ ﻋﻧﺻرھﺎی ﺗﻣدﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﯾم ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ھﻣواره ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﻧﺳﺟم
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ﭼﻧﯾن ﺧﺻﻠﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،ﺗوﺳط ﺳﮫ ﮐﺷور اﯾران،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ھر ﺳﮫ ﻣورد را ﺑﺎﯾد ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﮐرد .آﻧﭼﮫ
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﺳﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد آﻧﮑﮫ در ﻓرﺻﺗﯽ
دﯾﮕر آﻧﮭﺎ را از ﺷرﺣﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرﺧوردار ﺳﺎزم.
اﻟف  -در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾران درﮔذﺷﺗﮫ ﻣطﺎﻟب ﻣﺧﺗﻠف ﻧوﺷﺗﮫ ام .ازﻧﻘد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﻧﺟش ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﯾن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ھﻧر و ﺑﺳﯾﺎری ﻋرﺻﮫ ھﺎی دﯾﮕر .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ دو ﺟﻧﺑﮫ ی دﯾﮕر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﯾﻌﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻧﺗﻘدان و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﯾن
رژﯾم ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد وﻣدام ﺧواﺳﺗﺎر ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﯾن رژﯾم از ﺳورﯾﮫ،ﻋراق،ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﺣرﯾن،
ﯾﻣن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻧﮕرش ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺷورو ﺑﮫ وﯾژه از ﺳوی
اﯾراﻧﯾﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﺷود آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺗﯾﮭﺎی ﻓراوان و ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗن ﻣوﻗﻌﯾت
ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران و ھﻣﺑﺳﮕﯾﮭﺎی ﺗﻣدﻧﯽ اش .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ﻋده ای ﺳﯾﺎﺳت ﺷﯾﻌﯽ
ﮔراﯾﺎﻧﮫ ی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ راﺑﮫ ﻧﺣوی ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ ﺳﻧﺟﻧد وﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ درھم ﻣﯽ آﻣﯾزﻧد ﺑﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗن از دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺷﯾﻌﯾﺎن
در ﻣﻧطﻘﮫ و در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف .از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ دو ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﺎﯾد در ﻧظرداﺷت .ﯾﮑﯽ
آﻧﮑﮫ اﯾران از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻋﺻر ﭘﮭﻠوی ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد
ھﻣواره ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑوده اﺳت ھﻣراه ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺿور اﯾران
در ﺣوزه ی ﺟﻐراﻓﯾﺎی راھﺑردی .ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺣﻘوق ﺷﯾﻌﯾﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ و در ﮐﺷورھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﯽ ﺗردﯾد ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﺧطﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت .اﯾن اﻣر را ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﺧﻠوط ﮐرد ﺑﺎ ﻧﻘد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﮔروه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ.
ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن از ﺑﺎﺑت ﺳرﮐوﺑﮭﺎی دھﺷﺗﻧﺎک در ﻣﻌرض ﻧﺎﺑودی ﻗرارداﺷﺗﮫ اﻧد.
از ﺳوی ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ازطرف ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺣﻖ اھل ﺗﺳﻧن در اﯾران ﺳﺧن ﮔﻔت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷﯾﻌﯾﺎن در
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﺷﺎره داﺷت .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻋده ای از ﺣﻖ ﻧﮕرش ﻋرﻓﯽ ﯾﻌﻧﯽ »ﺳﮑوﻻر«
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻧﺑﺎﯾد از دﯾده دور دارﻧد ﮐﮫ ﻋرﻓﯾﮕری ﯾﻌﻧﯽ »ﺳﮑوﻻرﯾزم« ﺑﮫ ھرﺣﺎل
ﺑراﺳﺎس ﺣﻖ آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻣذھب ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت  ،ﻧﮫ ﺑرﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗن
ﯾﮏ ﻣذھب ﺑﮫ ﺳود ﻣذاھب دﯾﮕر .اﯾن ﻗﻠم در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑﻌﯾض
ﻣذھﺑﯽ را ﻧﮑوھﯾده اﺳت و از ﺣﻖ اھل ﺗﺳﻧن اﯾران ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ در ﻧﺷرﯾﮫ ی ھواﺧواھﺎن »ﻣﻠﯽ – ﻣذھﺑﯽ« ھم ﺳرزﻧش ﺷده اﺳت اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﻧﺑﺎﯾد
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ﻣﺎ را از ﺣﻖ ﺷﯾﻌﯾﺎن در ﺟﮭت ﺑرﮔزاری آﯾﯾﻧﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود ﻏﺎﻓل ﮔرداﻧد ﯾﺎ ﺑﺳﺎن ﺑرﺧﯽ
ازاﯾن ﮔوﯾﻧدﮔدﮔﺎن ﻏﺎﻓل ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ﺧﺎرج از اﯾران ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ ﯾورش ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ دﯾن ﺷﯾﻌﮫ ﺳوق دھد ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه دھﯾم
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯾﻌﮫ را ﺑﮫ ﻣﺿﺣﮑﮫ ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم .اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ھﯾﭻ رو
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ داﻧﺳت.
درزﻣﺎن ﻣﺣﻣد رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺷوراﯾران درﻟﺑﻧﺎن ﺣﺿور ﻓﻌﺎل داﺷت وﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﯾﯽ
ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ در آﻧﺟﺎ ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾران ﺑﮫ ﺑﺣرﯾن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد و ﺑﺎ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ورزﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ دوره ﺑﮫ وﻋده ھﺎی
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﺣرﯾن و ﺟزاﯾر ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑﯽ ھوده و ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎن ﺑود دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾران ﺑﮫ ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن .اﮔر ﯾﻣن در اﯾن
ﺣوزه ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﻧﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز رژﯾم ﭘﯾﺷﯾن ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت
ﻧﯾﺎورده ﺑود و درﺿﻣن ﻣدام در ﻣﻌرض ﻧﻘد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن داﺧﻠﯽ وﻓﺷﺎر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾس
واﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوری ﻗرارداﺷت .ﯾﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾران در ھﻣﺎن دوران ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﻣن و
ﺗﺣوﻻﺗش ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﻧﺑود.ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﯾﺎﺳﯽ
دراﯾران ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻧﺎﭘﺧﺗﮫ ﺗرازرژﯾم وﻗت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ازآﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ
ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺟزﯾﮫ ی اﯾران ﺑودﻧد ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣدﻧﯽ.
ھر ﺗﻣدﻧﯽ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزوھﺎﯾش ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھر ﺗﻣدن ﭘوﯾﺎ و ﺑﺎﻟﻧده ای ﺑﺎزوھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ
را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺣﯾﺎت ﺧود اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧد .اﯾران ﺑﺎﯾد دﻓﺎع از ﺣﻘوق
ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﺟذب ﺑﺧﺷﮭﺎی دور اﻓﺗﺎده اش را ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺟﺎﻣﻊ و ھﻣﮫ ﺳوﯾﮫ در
ﻧظرﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ھﻣﮕراﯾﯽ ﺑﻼﻓﺻل ﯾﺎ دورﻧﮕراﻧﮫ ای در ﭼﺎرﭼوب ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ی ﮐﻠﯽ
ﻋﻼﻗﮫ و ھﻣدﻟﯽ ﻧﺷﺎن دھد.
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن رژﯾم ﭘﮭﻠوی اﻏﻠب ھﻣﺳو ﺑﺎ ﻧﮕرﺷﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑرآﻣده از ﻏرب ﺑﮫ ﺧﺻوص
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺳﭘس اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﻧﺟﯾده ﭼون
»ژاﻧدارم ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس« ﯾﺎ »ﻧظﺎﻣﯾﮕری در ﻣﻧطﻘﮫ« و»ﺳرﮐوﺑﮕر اﻗوام و ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ« ﺑر
زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧدﻧد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮔروه ھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﭼﮫ ﻣﻠﯽ و ﭼﮫ ﭼپ و
ﭼﮫ ﻣذھﺑﯽ ھرﮔز ﺑﮫ ﻧﻘش ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ در ﭘﺎﺳداری از ﺻﻠﺢ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﺎزداﺷﺗن
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻋرﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران و ﻣوﺟودﯾﺗش رواج داﺷت ،اﺷﺎره
ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد.
در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾران را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭼﻧد اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌرﯾف ﮐرد :ﯾﮑﯽ ﻣﻔﮭوم اﯾران اﺳت و
اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن؛ دوم اﯾران ھﻣﭼون ﯾﮏ ﮐﺷور -ﻣﻠت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎھم ﺑﺎ دو وﺟﮫ
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ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﺻر ﺗﺟدد ﺳروﮐﺎردارﯾم  .ھرﯾﮏ از اﯾن دو ﺗﻔﺻﯾل ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ طﻠﺑﻧد؛
ﺳوم اﯾران ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾران درﺑﺳﺗر ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺧﺎﺻﮫ
در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻔﮭوم »ﺣوزه ی ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ«.
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھم ﺑﮫ ھﻣﮫ ی اﯾن ﻣوارد ﺑﭘردازم ﺗﻧﮭﺎ اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﮭم از
رﺳﺎﻟت ﮐﺷور -ﻣﻠت اﯾران .اﯾن ﻣورد ﺑر ﻧﻘش ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮔذارد .اﯾران
ﭘس از ﯾورش ﻋرب ﺑﮫ ﻣدد ﻓرھﻧﮓ ﺧود ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﮫ ﭘﺎﺳداری از ﺧود روآورد
و ﺟﻠوه ای ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت اﺳﺗﻣرارش را از اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑرﺧوردار ﮐﻧد .اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ از اھﻣﯾﺗﯽ ﺧﺎص ﺑرﺧوردار اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺳﺗﻣرار ﺑﮫ ﻣدد ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
اﯾران ﺗواﻧﺳت ھر ﺑﺎر ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود رﻧﮓ و ﺑوی ﺗﺎزه ای اﻋطﺎء ﮐﻧد اﻣﺎ ھﻣﯾن ﺟﻠوه ھﺎ
ھﻣﮫ از ﻓرھﻧﮓ و ادب اﯾراﻧﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻧﺣطﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در
ﭘرﺗو اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﻏﻔﻠت از اﯾن وﺟﮫ از ﺗﻣدن اﯾراﻧﯽ
در ﻣﯽ ﮔذرﻧد .از ﻧظر اﯾﻧﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺻورت ﮐﺎﻣل دارد ﮐﮫ آن ھم
از ﯾوﻧﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﻣردﻣﺎن ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و رﻧﮕﺎرﻧﮓ
اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﻔﮭﻣﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺻر ﻓرھﻧﮓ ﺧﺎﺻﮫ ادب در ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎ
و ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﻧﮕرﯾم آﻧﮕﺎه ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ ﭼون ھﻧد،ﭼﯾن،ﻣﺻر و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ
ﺧواھﻧد ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﯾوﻧﺎﻧﯾﮕری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺻﺎﻟت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﯾن روﯾﮑرد ﯾﮑﺳره ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ،ﻏﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ودرﻧﮭﺎﯾت ﮐﺎذب ﺧواھد ﺑود .ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ درﮐﯽ درﺳت از ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷر.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﺗﻧﮭﺎ اﯾران ،درﯾﮏ ﺑﺳﺗرﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎزﺑﮫ ﻣدد ﻓرھﻧﮕش ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯾﮭﺎی ﺗﻣدﻧﯽ دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ژرف ﻧﺷﺎن دھد وﺑﺎزﺳﺎزی
ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﺧود را ازاﯾن راه ﭘﯽ ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﻋﻧﺻر ﮐﮫ روﯾﮑرد ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﮫ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧداﻧد در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﻗﺎدر اﺳت اﻣر ﺑﺎزﺳﺎزی را ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎﻧﮫ و
ﻓﺎرغ از ﺟﻧﮕﺎوری ﻣﺳﺗﻣر دﻧﺑﺎل ﮐﻧد .ﻋﻧﺻر ﻓرھﻧﮕﯽ در اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
دارد.ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ،ادﺑﯾﺎت،اﻧدﯾﺷﮫ ی ﻋرﻓﺎﻧﯽ،ھﻣزﯾﺳﺗﯽ دﯾﻧﯽ و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ
زﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ را ﺑراﺳﺎس ﮐﺷور -ﻣﻠﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ازاﯾن
دﯾﻧﯽ در ﻣﻌرض
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘ ِل ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﮐوﭼﮏ
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﺑﮭﺎی
ِ
ِ
ِ
ھﺟوم و اﻧﺣطﺎط ﺑﻧﮕرد ،ﭘﯽ ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑﻧﺷﺎﻧد .ﺳﺧن در ﺑﺎره ی ﺣوزه ی ﺗﻣدن
اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﻗﻠﻣروی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،درھم ﺗﻧﯾده و
درھﻣﺎﻧﺣﺎل ھر ﺑﺧش و ﮔوﺷﮫ اش ﺑرﺧوردار از ﻧوﻋﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﻋﻣل و اﺑﺗﮑﺎرﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﭘدﯾده ای اﺳت ﻧو درﻋرﺻﮫ ی اﻧدﯾﺷﮫ ی ﺗﻣدﻧﯽ و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ .ﺳﺧن
در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺳﯾﺎراﺳت.
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ب -ﮐﺷور دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣوزه ی ﺗﻣدﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطرح ﺷود
ﮐﺷورﮐﻧوﻧﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی اﺳت .اﯾن ﻣورد از ھر ﺑﺎﺑت در ﺧور ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﻧﺧﺳت
آﻧﮑﮫ ﮐﺷوری اﺳت ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﺟدﯾداﻟوﻻدة  .ﭘﯾﺷﺗر ﻋﺷﺎﯾر و ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ در اﯾن
ﺣوزه ﺣﺿورداﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎھم ﻣﯽ ﺳﺗﯾزﯾده اﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﮔروه ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان آل ﺳﻌود
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗوت ﺧود و ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺑردﯾﮕر ﮔروه ھﺎ ﭼﯾره
آﻣده اﺳت و ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺷروﻋﯾت ﺧود را ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺧﺎدم ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن« ﺳﺎﻣﺎن داده
اﺳت)ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام در ﻣﮑﻪ و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ(.
ﮐﺷور ﮐﻧوﻧﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑرﮔرﻓﺗن ﻧﺎم اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ »ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺳراﺳر اﯾن ﺳرزﻣﯾن و ﮐﺷور ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎﻧدان ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ھﻣﯾن ﻋﻧوان رﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﻘب ﺑرﮔزﯾده در ﺗﻧﺎﻗض ﻗراردارد .از ﺳوﯾﯽ ﮐﺷور ﻣﺗﻌﻠﻖ اﺳت
ﺑﮫ ﮔروھﯽ از ﻗﺑﺎﯾل ﯾﻌﻧﯽ آل ﺳﻌود و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﺷروﻋﯾت ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت
ﺑر ﺧدﻣﺗﮕذاری ﺑﮫ ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن .اﯾن ﮐﺷوراﻣﺎ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود وظﺎﯾف دﯾﮕری ھم
دارد وﺑرای ﺧود درﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن وظﺎﯾف ﻣﺗوﺟﮫ رﻓﺎه ﺷﮭروﻧدان اﯾن ﮐﺷور اﺳت
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﺳﺗﺧراج ﻧﻔت و ﻧظﺎﻣﯾﮕری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺳرﮐوب اﺗﺑﺎع ﻣﻌﺗرض
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺗداری ﺧﺎﻧدان آل ﺳﻌود و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﺗروﯾﺞ ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﺳﯾر اﺳﻼﻣﯽ و
دﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »وھﺎﺑﯾت« .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر وھﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧدارﻧد
در ﻣﻌرض اﻧواع ﺗﮭﻣﺗﮭﺎ و ﺳرﮐوﺑﮭﺎ و از ھﻣﮫ ﺑدﺗر طرد و ﺣذف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻘﯾم اﯾن ﮐﺷور را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺳﺧت ﺗرﯾن ﯾورﺷﮭﺎی
ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺳراﻧﺷﺎن ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔردﻧد وﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﺳﮑوﻧﺗﮕﺎه
ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی زﯾﺳﺗﯽ و ﺷﮭرھﺎﯾﺷﺎن وﯾران ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت
ﺧﺎﻧدان آل ﺳﻌود ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ ﭼﻧد وﺟﮭﯽ ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل ﺷده اﻧد :ﻧﺧﺳت ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﮭﺗﻣرﯾن ﻣﺳﺎﺟد اﺳﻼﻣﯽ را در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﯾﮕر را در اﯾن اﻣر دﺧﺎﻟت ﺑدھﻧد.دوم ﻣﺷروﻋﯾت ﻗﺑﯾﻠﮫ ای اﺳت.
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﭼﯾره آﻣده اﺳت ﺧود را ﻣﺷروع ﺑرﻣﯽ ﺷﻣرد ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻗدرت
ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﺳوم طﻠب ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﮐﺷور اﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧدﻣﺗﮕذاری ﺑﮫ
ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن و اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﺣﺎﮐم و ﺳرﮐوﺑﮕر .ﺳﻧت ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد .در ﻣﺟﻣوع اﯾن ﮐﺷور ﺣﺗﯽ ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
اش ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﻗرآن و ﺳﻧت اداره ﻣﯽ ﺷود و اﯾن دو ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ
آﯾﻧد .در ﻧزاﻋﮭﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎﻧدان ﮐﻧوﻧﯽ ﺳﻌودی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن
اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺗﯽ ﺣﻖ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧوﯾت و دﯾن را ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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در ﻧﮭﺎﯾت اﯾن ﮐﺷور ﺣﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اش ﺑرﭘﺎﯾﮫ ی ﻗرآن و ﺳﻧت اداره ﻣﯽ
ﺷود و اﯾن دو ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آﯾد .ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺣﺗﯽ ﺗﺎﮐﻧون
ﻓﺎﻗد ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ظﺎھر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﺳت٦٣.در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺻدﻣﺎن ﻧﺷﺎن دادن ﺗﻣﺎﯾل اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣوروﺛﯽ اﺳت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣوزه ی ﮔﺳﺗرده ﺗر ﮐﮫ ﺷﺎﻣل واﺣدھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﺷود .ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ ﺗﻣدﻧﯽ ﻧدارد .آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺣوزه ای را ﺑرﺧوردار از ھوﯾت ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﯾﮏ
دوره ی طوﻻﻧﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن از طرﯾﻖ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻧﻘش واﺳطﮫ ھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ داﺷﺗﮫ
اﻧد و ﺑﮫ ﻣدد درآﻣدھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻣﻘﺎﺻدش را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .در دوره ی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم
ﻋرﺑﯽ ﺑر ﻋرﺑﯾﺗش ﺗﺄﮐﯾد داﺷﺗﮫ اﺳت و در دوره ای ھم از ﺣﺿور ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون
ﻣﺻر و ﻋراق و ﺳورﯾﮫ و اردن ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرده اﺳت .از ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋراق دﺳﺗﺧوش
ﺑﺣران ﮔﺷت و ﻣﺻر دﯾﮕر ﺑﺳﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐرد ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم وارد ﻣﯾدان ﺷد و
ﻣدﻋﯽ ﻧوﻋﯽ رھﺑری اﺳﻼﻣﯽ -ﻋرﺑﯽ ﮔﺷت .ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ
اﯾن ﻧظﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ ای  -ﺳﻠطﻧﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺗر از ﮔذﺷﮫ ﭼﮭره ﻧﺷﺎن دھد .اﮐﻧون ﺳﻌﯽ ﺑر اﯾن
دارد ﮐﮫ ادﻋﺎی ﮔﺳﺗرش طﻠﺑﯽ اش را ﺑﺎ ﺳود ﺟﺳﺗن از واﺣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐوﭼﮏ ﻣﺎﻧﻧد
ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾﻧﮭﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﭘﯽ ﺑﮕﯾرد و ﻧوﻋﯽ ﺣوزه ی ﻧﻔوذ ﺳرو ﺳﺎﻣﺎن دھد .ھﻣﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ھم ﺑﮫ ﺳرﻋت دﺳﺗﺧوش ﺑﺣران ﺷد و ﻧﺗواﻧﺳت وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ – ﺗﻣدﻧﯽ ﭘﺎﯾداری
ﺑﮫ ﺑﺎر ﺑﻧﺷﺎﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻗطر روﺑرﮔرداﻧد و ﻋﻣﺎن ﺑﺎﺳﮑوت و ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻣﺻر و اردن را ﺑﮫ ﯾﺎری دﻻرھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﭘﯾراﻣون ﺧود ﮔردآورده
اﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدد ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،ﺳورﯾﮫ و ﺗرﮐﯾﮫ را ﻋﻠﯾﮫ اﯾران
ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد .اﺗﺣﺎد ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾﻧﮭﺎﯾش ﻧﮫ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧده ای ﺑﮫ
ﺑﺎرﻧﺷﺎﻧده اﺳت و ﻧﮫ ﺧرﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺳﻼح ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧده
ای اﻋطﺎء ﮐﻧد .ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧﺷن و ﭼﻧدش آور اﯾن ﮐﺷور در ﯾﻣن وﺟدان ھﻣﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ھم ﺑﮫ درد آورده اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺷور ﻣدﻋﯽ ﺧدﻣت ﺑﮫ اﺳﻼم و
ﻋرﺑﯾت ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ ﯾﻣن ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﯽ و ﺧﺷوﻧت دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم
ﮐﻧد.
ﺧرﯾد ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ی ﺳﻼح از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ی آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑود از ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﮕﯽ اﻣﭘراﺗوری آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑل ﻧﺷﺎن داد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان اﯾن ﺧﺎدﻣﺎن ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن ﺣﺎظرﻧد
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑرﻗدرت ﻋﺷﯾره ای ﺗﮑﯾﮫ ﺑزﻧﻧد.
. ٦٣در اﯾن ﻣورد رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺗن ﻣوﺳوم ﺑﮫ »اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﯽ ﻟﻠﺣﮑم« ﻣﺻوب  ١۴١٢ھﺟری .اﯾن ﻣﺗن ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور اﺳت».دﺳﺗور« ﯾﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺗن ھﻣﺎن ﻗرآن اﺳت وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ﻣﺎده اول(.در ﻣﺎده ﭘﻧﺟم
ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﮐﺷور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣوروﺛﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺷوری دارﯾم ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧدان ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺧود را
ﻧﮕﺎھدارﻧده و ﺧدﻣﺗﮕزار ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن ﻣﯽ داﻧد.ﻗﺎﻧوﻧش ﻗرآن اﺳت و ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ودر ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾن ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺣﻖ
ﺗﻔﺳﯾر ھﻣﮫ ﭼﯾز را در اﺧﺗﯾﺎردارد.
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ﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻧﮫ ﺧﺎطره ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧﺳﺟﻣﯽ دارد،ﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز و ﻣﺗﮑﯽ
ﺑﮫ ﻣدارا ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﻧﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت ھﻣﮫ ی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑراﺑرﺑﯾﻧﮕﺎرد .اﯾن ﮐﺷور
ﺑﺎ ﺑﺣران دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت و ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑرھﻣﮫ ی ﻣﻌﺿﻼﺗش
ﭼﯾره ﺷود .از ﺳوﯾﯽ اﻧدﯾﺷﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ اﻓراطﯽ ﻣﯽ ﭘروراﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر اﻣﺎﮐن
ﻣذھﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن را در ﭼﻧﮕﺎل اﻧﺣﺻﺎری ﺧود اﺳﯾر آورده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗواﻧد
ﻋﻧﺻر ﮐﺷور -ﻣﻠت را از ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻋﻧﺻر »ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن« ﺗﻔﮑﯾﮏ
ﮐﻧد ھﻣواره ﺑﺎ ﺗﻧﺎﻗض و ﺗﺿﺎد روﺑﮫ رو ﺧواھد ﺑود .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺣﻖ دارﻧد ﺧواھﺎن
ﺷرﮐت در ﻣدﯾرﯾت اداره ی ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﭼﮫ روﺷن اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗوان ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺣوزه ای ﺗﻣدﻧﯽ را ﻧدارد.
پ -ﺳوﻣﯾن ﮐﺷور -ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﺎ ﻧﻘش ﺗﻣدﻧﯽ ﺑرای ﺧود درﻧظر
ﻣﯽ ﮔﯾرد واز ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﺗﻣدﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺷور ﮐﻧوﻧﯽ ﺗرﮐﯾﮫ اﺳت.اﯾن
ﮐﺷور ﺑر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾروﻣﻧد ﺗرﮐﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ زﻧد و ازھﻣﯾن راه ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
دﯾﮕرﻣﯽ ﭘروراﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد از ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ای روﺷن ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت و اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮭﯽ
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت،ﺗرﮐﺎن ﺟوان ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯾس ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗرﮐﯾﮫ آوﯾﺧﺗﻧد و ﺑﺎرھﺎ
اﻋﻼم داﺷﺗﻧد از آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﺟﻣﮭوری از ھﻣﺎن آﻏﺎزو ﺑﮫ
وﺿوح ﻧطﻔﮫ ای ﻏرﺑﮕرا در درون ﺧود ﻣﯽ ﭘروراﻧد ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﯾوه ی ﻧﮕﺎرش
ﺳﻧﺗﯽ ﺧود را ﯾﮑﺑﺎره دﻓن ﮐرد و رﺳم اﻟﺧط دﯾﮕری ﺑرﮔزﯾد .اﯾن ﭼرﺧش ﻏﯾرﺿرور
از اﺑﺗدا ﮔﺳﺳت ﻓرھﻧﮕﯽ ژرﻓﯽ ﭘدﯾدارﺳﺎﺧت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن از اﺑﺗدا ﺑرھﻣﮕﺎن و
ﺣﺗﯽ دﺳت اﻧدرﮐﺎران روﺷن ﺑﺎﺷد.
ﺷﺧﺻﯾت ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﭼون »ﮐﻣﺎل آﺗﺎﺗرک« ﻣظﮭر و ﻧﻣﺎد ﺟﻣﮭوری ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯾس ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷد
و از آﻏﺎز ﮐوﺷﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟدﯾد در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﮐﻧد .ﺗرﮐﯾﮫ ی ﺟدﯾد
ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻋﻣده ای از اﻣﭘراﺗوری ﺧود را ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺟﻧﮓ واﺳﭘرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ی
ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎﯾش را در ﭘرﺗو »ﭘﺎن ﺗرﮐﯾﺳم« ﻧﮕﺎھدارد و ﺑﮫ ﻣدد ﻧوﺳﺎزی ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﺑود
ﺟزﻏرﺑﮕراﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﻣﺎل در ﻣﺳﯾر ﺗﺎزه ای ﮔﺎم ﺑردارد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل
داﺷت و ﺑدﺗر از آن ﺗرﮐﯾب ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ اش ﺑﻠﻧدﭘروازﯾﮭﺎی رھﺑران ﻧوﺧﺎﺳﺗﮫ را ﺑرﻧﻣﯽ
ﺗﺎﺑﯾد.
ارﻣﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻗدﯾم اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑوده اﻧد و از دﯾرﺑﺎز در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﻧد،ﻗدﻣن
ﺣﺿورﺷﺎن ﺑﯾش از ﺗرﮐﺎن ﺗرﮐﯾﮫ ای ﺑوده اﺳت اﻣﺎ اﯾﻧﺎن در دوران ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن اﻧدازه
در ﻣﻌرض ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻗرارداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر ﺗرﮐﯾﮫ ی ﮐﻣﺎل آﺗﺎﺗرک.ھزاران ھزار
ارﻣﻧﯽ از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺑﯾرون راﻧده ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن وﺿﻌﯽ ﻧﺎﺑود ﮔﺷﺗﻧد .ﺗرﮐﯾﮫ
١٠٢

اﻣﺎ ھﻣواره اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را اﻧﮑﺎرﮐرده اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻘط اﯾن روﯾداد را ﺟﻌﻠﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ
ﮐرد،ﺑل ﺧود را ﻧﯾز ﺗﺑرﺋﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ھرﮔوﻧﮫ ﺷرﮐﺗﯽ در ﻧﺳل ﮐﺷﯽ را دروغ و ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ
ﻣﯽ داﻧﺳت.
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺳل ﮐﺷﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣردم ﮐرد ﻧﯾز طراﺣﯽ ﺷده ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺷﻣﺎر زﯾﺎد
ﮐردان ﺗﺣﻘﻖ ﮐﺎﻣل آن اﻣری آﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رﻓت .اﯾﻧﺎن را »ﺗرﮐﺎن ﮐوھﯽ« ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯾدﻧد و ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐرد« ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
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ﺗﯾر١٣٩۶
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ
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ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺗﻣدﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪﻣﺎ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد.
.١در اطﻼﻋﯿﮫ ای راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٧٩آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﺸﺘﻤﯿﻦ دﯾﺪار ﺳﺎﻻﻧﮫ ی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ٢٢ﺗﺎ  ٢۵ﻣﺎه ﻣﺎرس  ١٩٧٩در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ ﺳﺎﻟﻨﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد،ﻣﺒﺎﺣﺚ
زﯾﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ:روﯾﮑﺮد ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﮫ اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳﯽ،آﺛﺎر ادﺑﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺘﻨﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ،ﺑﮭﺸﺖ
و دوزخ در اﻓﻖ ﺗﻤﺪن ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی و روﺷﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در
٦٤
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ.
اﯾﻦ اطﻼﻋﺒﮫ دو ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ در ﺑﺮدارد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎدﺷﺪه ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
از اﯾﻦ دﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوم اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﮭﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮه ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼق در ﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ از اﯾﻨﮭﺎ
وراﺗﺮ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻗﻀﺪ ﻧﺪارد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ،ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ام ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ.
.٢ﺑﮫ واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ »اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر آن را » «ISCSCﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺎل
١٩۶١ﺗﺌﺴﻂ »اوﺗﻤﺎر اودرل«» ،راﺷﺘﻮن ﮐﻠﺒﻮرن« و »آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« در ﺷﮭﺮ
»ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرگ« در اﺗﺮﯾﺶ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ« اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ »ﭘﯿﺘﺮﯾﻢ
ﺳﻮروﮐﯿﻦ« ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻮد.
رھﺒﺮی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﮫ ﺳﺎل ١٩٧١ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪ .درﭘﻨﺠﺎه وﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ازﻧﺸﺮﯾﮫ ی
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺶ ﺳﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  .٢٠١٧ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﭘﺮزﯾﻨﺖ« آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ »ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻧﻠﺴﻮن« ﺑﻮد.
او در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ١٩٧٧-١٩٧١اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را دردﺳﺖ داﺷﺖ» .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ« وﻗﺖ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
4
.See Internet under:Comparative
Study of Civilizations.Download in 2017.
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ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« در ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﮭﻞ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺳﺎﻻﻧﮫ ی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ازدﻗﺖ و
ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺑﺎوراو»ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻧﻠﺴﻮن« وھﻤﮕﺎﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬارش
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی
ِ
ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎص و ﯾﮑﺘﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
وﻋﺪه ھﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺑﺮﺳﻨﺪ» .ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ آن را
»ﺳﺎﺧﺘﺎر آﮔﺎھﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮ»ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ« و »ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب در اﺳﺎس
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ و ﮐﺸﻮرﻣﻠﺘﮭﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ و اﺗﺤﺎدھﺎ ،ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮭﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ،از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ،
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ و ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺘﮭﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﻧﻈﺮ اوﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اھﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﮫ ﻗﺼﺪ داردﭼﮭﻞ وھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺮای ﺳﺎل  ٢٠١٨در»ﺳﻮژو«
٦٥
در ﭼﯿﻦ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.
».٣ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف«درﯾﮑﯽ ازﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺧﻄﺎﺑﮫ ی ﺧﻮد درﭼﮭﻞ وﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »اﻧﺠﻤﻦ« ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﯽ »ﺷﺮق« و»ﻏﺮب« درﺣﻮزه ھﺎی ﻗﺎﻧﻮن
و ﻋﻠﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ای ﮐﻮﺗﺎه آن را ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﺑﺎور او از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﮫ »ﺳﻮروﮐﯿﻦ« و ﻧﮫ »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ھﯿﭽﮑﺪام طﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺟﮭﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺠﺰﯾﮫ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ٦٦.از ﻧﻈﺮ او ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ وﺑﺮ،دورﮐﯿﻢ و ﻣﺎوس اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ »ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻠﺴﻮن« ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ)= آﻧﺎﻟﯿﺰ( ﺗﻤﺪﻧﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﯿﺎن -ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ از »ھﺎﺗﯿﻨﮕﺘﻦ« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
آﻣﯿﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﮫ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت دﯾﻨﯽ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و اظﮭﺎرات )= ﺗﺠﻠﯿﺎت( ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﺲ از اﻧﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ
6

5
.See:The ISCSC Newsletter.Winter
2017.P.1.Website of iscsc.org.
6
.See:Comparative Civilzations Review
No.75.Fall 2016;Pp.9-16.Toby E.Huff,Civilizational
Analysis and some Paths Not Taken,Part I.P.9.
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»ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻧﻠﺴﻮن« و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮد »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ،طﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ در ھﻤﯿﻨﺠﺎ »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ و ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ«
ظﺎھﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن »اﻧﺠﻤﻦ« ھﺮﭼﮫ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ »واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ« را ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را در اﺟﻼﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ« واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ
در ھﻤﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﮭﺎ و درﺳﺖ وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی اﺻﻼح طﻠﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در ﺑﺎره ی »واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ« و
ﻧﻈﺮﯾﮫ اش ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ی وطﻨﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻤﺪﻧﯽ
آن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ورزﯾﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﯾﺮان روﻧﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﺎط ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن را در ھﻢ ﻓﺮورﯾﺰد.
ﺑﺎری ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« اﮐﻨﻮن روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم  -ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ﺑﺮون رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و
در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ »ﻧﻈﺎم« واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮن .درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮫ ﭼﯿﻦ
٦٧
و ﻧﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم دراﯾﻦ »ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت »ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ«.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﻧﻈﺮﯾﮫ ی »ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﯾﺎ »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن« را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﻧﻘﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ »آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« را ﮐﮫ ﺗﻤﺪن را اﯾﺠﺎد و ﺧﻠﻖ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻮزون و ھﻤﺎھﻨﮓ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ،
ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« اﯾﻦ ادﻋﺎی اورا ﺑﺴﻂ داده ﺑﻮد وﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد »اﻣﺮوز درﺟﮭﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن وﺟﻮددارد« .ﺑﮫ ﺑﺎور»ھﺎف« دودھﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت »ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ« دور ازدﺳﺘﺮس ﻗﺮارداده
٦٨
اﺳﺖ.
.۴ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ»روﻻﻧﺪ راﺑﺮﺗﺴﻮن« و آﻧﺎﻧﮑﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ او ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻓﺰاﯾﻨﺪه »ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را ھﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎﯾﯽ واﺣﺪ« ﺣﺲ و ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
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»ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« اﻣﺎ ازدو اﻧﺪﯾﺸﮕﺮ ﻣﮭﻢ در ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺣﺠﯿﻢ »ﺳﻮروﮐﯿﻦ« و »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻢ  ،درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻢ ﮐﮫ ھﺮدوی اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ« آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ از ﺑﯿﻨﺶ و
ﺑﺼﯿﺮت »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ«،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
ھﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
»ﺳﻮروﮐﯿﻦ« ﺑﮫ ﺣﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدش
ﯾﻌﻨﯽ »روﺑﺮت ﻣﺮﺗﻮن« ﻣﺸﮭﻮر ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای درﺑﺎره ی »ﻋﻠﻢ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺟﺎﻣﻌﮫ در
ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن« ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٨اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﯿﮫ »ﻣﺎﮐﺲ
وﺑﺮ« وﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ او ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ )=ﻓﺎﮐﺘﻮر( را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺛﺮ آن را ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
)= ﻓﺎﮐﺘﻮری( دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﮫ ﮐﺎری اﺳﺖ »ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ«» .ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺑﮫ ﺑﺎور او
اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺬھﺐ را ،ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪ »ﺷﺒﮫ
ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ »ﺳﻮروﮐﯿﻦ« در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ اش ﺑﺎ
اﺷﺘﯿﺎق داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ آﺛﺎر »وﺑﺮ« آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
»روﺑﺮت ﻣﺮﺗﻮن« درواﻗﻊ ھﻤﺎن روﺷﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ»ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« دررﺳﺎﻟﮫ ی
ﻣﺸﮭﻮرش ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﮭﯽ
»ﻣﺮﺗﻮن« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﯿﺰش و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ﺷﺮح دھﺪ و
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ»ھﺎف« روﯾﮑﺮد »ﺳﻮروﮐﯿﻦ« ﻧﺎﺑﺎرور و ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
روﯾﮑﺮد »وﺑﺮ« و »ﻣﺮﺗﻮن« ﻣﻨﺒﻌﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺟﮭﺖ ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی
ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را ﻣﯽ آورم ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺟﺪل ﻋﻠﻤﯽ در
ﻏﺮب ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آﻧﮭﺎ درﻧﮓ و ﺗﻌﻤﻖ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد،ﻧﮫ »ﺗﺄﻣﻞ«ﺳﺮﺳﺮی.
»ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از او »روﺑﺮت ﻣﺮﺗﻮن« ھﻤﺎن روش را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و درزﻣﯿﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .روﯾﮑﺮد »ﻣﺮﺗﻮن« در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو
ازاھﻤﯿﺖ آن ﻧﻤﯽ ﮐﺎھﺪ .او از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد ﺑﻮده
اﺳﺖ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎر »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ آﺛﺎر »ارﻧﺴﺖ ﺗﺮوﻟﭻ« در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ.
»ﻣﺮﺗﻮن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺐ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر او ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺳﻌﯽ داﺷﺖ
ﺑﺴﺘﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ»،روﺑﺮت ﻣﺮﺗﻮن« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ھﻤﯿﻦ
ِ
اﻣﺮ را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﻖ و ﻧﻀﺞ ﻋﻠﻢ در ﺑﺴﺘﺮی دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺑﺮﺳﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه وﻣﻮرد
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ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی »ﻣﺮﺗﻮن« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ .دراﯾﻨﺠﺎ او»اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ«ﻟﻨﺪن را
درﻣﻌﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮارداد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ی اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۶٢در ﺻﺪ
آﻧﺎن »ﭘﯿﻮرﯾﺘﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﺳﺎس ھﻤﺎن ﻓﺮﻗﮫ ی
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺪ .اﮔﺮاﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ،
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ »ﭘﯿﻮرﯾﺘﻦ« ھﺎ درﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی »ﭘﯿﻮرﯾﺘﻦ« ھﺎ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان  ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
٦٩
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﻣﯽ رﺳﺪ و از ﻧﻘﺶ ﻣﺬھﺐ
اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ان دوره زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه  ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
.۵ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم ﺑﮫ آرای »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ او ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ»ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ و از ﻧﻘﺪ و ﻧﮑﻮھﺶ »آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ﺑﺎز ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ
»ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« اھﻤﯿﺖ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ « آﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺬاھﺐ
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ و ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬھﺐ در ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ،دﯾﻦ ﯾﮭﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ»،ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺗﺄﻣﻼت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺬاھﺐ
دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ .اوﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ ﻣﺬاھﺐ را در زﻣﯿﻨﮫ ی آراﯾﺶ و ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن »ﺳﻮروﮐﯿﻦ« ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ را در
ﻧﻈﺮﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﮑﺘﺐ و ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻠﺴﻮن« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﺧﺎﺻﮫ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« در ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ اھﻤﯿﺖ دارد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﮐﮫ او آﺷﮑﺎرا ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﭘﺪﯾﺪه ای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد» .ھﺎف« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﻼم
اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی »ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده« اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﮫ ی او ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از »راه ھﺎی ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده« ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ھﻢ دارد ﮐﮫ ﺑﺨﺶ
دوم از »راه ھﺎی ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده« ﻧﺎم دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ھﻮاﺧﻮاھﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای
ﺟﺪی در ﺣﻮزه ی »ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺪﻧﯽ«)=  ( Civilizational Analysisﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ »ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ« در ھﻤﺎن دوره  ١٩١٩طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ«
ﺧﺎﺻﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ« ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ طﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد
6

9
.Ennebakk,Vidar.The Three Merton
Theses.Journql of Clqssicql
Sociology.2007.7(2).Pp.221-222.

١١٠

ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ» .وﺑﺮ« در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺧﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب و ﺟﮭﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺰرگ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﻏﺮب ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ای ﺗﻤﺪﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن »ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ وراﻣﻠﯽ ،ورا -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ .ﻧﮫ
»ﺳﻮروﮐﯿﻦ« و ﻧﮫ »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ« ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻗﺮارﻧﺪادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﺑﺎور»ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﭘﻨﺠﺮه ای دﯾﮕﺮﺑﮫ روﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا و ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻋﻠﺖ »ﺟﮭﺎن ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ« راھﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﻤﻮد.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و آﺛﺎر »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از روﯾﮑﺮد
و درک ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ »وﺑﺮ« در آﺧﺮ
ﮐﺎرش ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ«،ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﮫ
ﺟﻠﺪی ،ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ را درﯾﮏ ﭼﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ »اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و روح
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری « ﻧﯿﺰدر دﺳﺖ دارم .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ را »ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد و ﺑﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺧﻮد از »اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و روح ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری« اﻓﺰود .ﭼﻮن ﭼﺎﭘﮭﺎی آﺛﺎر
»وﺑﺮ« ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺪام ﭼﺎپ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﮫ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ رادرﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ »وﺑﺮ« اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ را ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻣﺎ آﻧﭽﮫ
ﺑﮫ ﺷﮭﺮت اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﮫ ی »ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ« ﺑﻮد .او اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ را ﺑﺮ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮب ﺣﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ ی »وﺑﺮ«ﺷﮭﺮﺗﯽ وﯾﮋه ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درﻣﯿﺎن
طﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﯿﺄت ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ،واﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ  ».وﺑﺮ«دراﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻓﺸﺮده از دل و ﺟﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را
ھﻤﭽﻮن ذروه ی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ی داﻧﺸﮭﺎ و ھﻤﮫ ی
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻏﺮب ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ .از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎری ،از ﺷﯿﻤﯽ و داﻧﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اداری و اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ،ﻣﺪدی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﮫ درک
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﮭﻢ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ  .اﻣﺎ درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری را
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻮاﺧﻮاه ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص او ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
»وﺑﺮ« در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺟﮭﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ اروﭘﺎی ﻣﺪرن را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺑﮫ ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
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ﭼﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آن ﺷﺪ ﮐﮫ درﺳﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻏﺮب و ﻓﻘﻂ در
ھﻤﯿﻨﺠﺎ،ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮﺑﺮﺑﯿﺎورﻧﺪ )ھﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ( ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎری ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻨﮭﺎ اﻏﻠﺐ ھﻤﮫ ی ظﺮاﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »وﺑﺮ«
را ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ی »ﺗﺎﮐﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ« وﻓﺎدار
٧٠
ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
»وﺑﺮ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ »ﻓﻘﻂ در ﻏﺮب »ﻋﻠﻢ« در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮاردارد ﮐﮫ ﻣﺎ
آن را اﻣﺮوز »ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﻣﯽ داﻧﯿﻢ٧١.اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف«
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﮫ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﯿﺎت
»وﺑﺮ« ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن »ﺟﺎﻣﻌﮫ « ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻞ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ وراﻣﻠﯽ و ورا -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﻨﯿﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮﺷﺪ.
ازاﯾﻨﺠﺎ ﺳﭙﺲ »وﺑﺮ« ﺷﻤﺎری از ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﺷﺎﺧﺺ وﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻮزه ازاﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﻮزه ی »ﻋﻠﻢ«
اﺳﺖ .ﻏﺮب در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﻮد» .ھﺎف« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺄﻣﻼت دﯾﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ
دردﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺟﮭﺎن وﺟﻮدداﺷﺖ »وﺑﺮ« از اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن اﻻھﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ )=
روش ﻣﻨﺪ/ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ( ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﮫ ﺣﺪ
وﻣﺮﺣﻠﮫ ای از رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ آن را »ﻣﻠﮑﮫ ی ﻋﻠﻮم« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
»ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ« اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری ازدﺳﺘﺂوردھﺎی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی
دﯾﮕﺮ را ﻓﻘﻂ آﻏﺎز و ﺷﺮوع رﺷﺘﮫ ای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﮐﻤﺎل و »ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ«
ﭘﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺮھﻮن ﺗﻤﺪن »ھﻠﻨﯽ« و در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮ »وﺑﺮ«
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ دو ﻋﻠﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ ﻗﺮارداد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ را در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و طﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﻮم ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ
را آن ﻗﺪر ﻣﮭﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪی آن را ارج ﻣﯽ ﻧﮭﺪ؛ و دو دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ در ﺳﻨﺠﺶ
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ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ھﺮ ﺣﻮزه ای
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد.
او ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﮫ ھﺎ و ﻋﻠﻮم در ﺑﺎﺑﻞ ،ھﻨﺪوﺳﺘﺎن،ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ
ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺪ دﺳﺘﺂوردھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و رﻣﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ او ﯾﮑﺴﺮه ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ »ھﮕﻞ« ﺧﺎﺻﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی »دوﻟﺖ
ﺳﺎزی« ﺑﮫ آن ارج ﻣﯽ ﻧﮭﺪ  ،درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،و ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ دوره ھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ را درھﻢ
ﻣﯽ آﻣﯿﺰد .از ﺳﻮﯾﯽ از ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺮ
اروﭘﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎزه ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ.
از ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ »اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ« را در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻏﺎﻣﺾ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﭙﺮد» .ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ .روش »ﺗﻮﯾﻦ ﺑﯽ « و
»ﺳﻮروﮐﯿﻦ« را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ آن دو ﺑﮫ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﭼﮫ »وﺑﺮ« ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ در ھﻨﺪ وﭼﯿﻦ و درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮری)= رﺳﻤﯽ( و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ُرم و ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﺴﺮه
ﻧﺎدﻗﯿﻖ اﺳﺖ» .وﺑﺮ« ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم اﺷﺎ راﺗﯽ دارد اﻣﺎ از ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﮫ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺂﮔﺎه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ
ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »اﺣﮑﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« اﺛﺮ » ﻣﺎوردی« ﯾﺎ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺣﯿﺮت
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺠﺎرت و دادوﺳﺘﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داورﯾﮭﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده ای در دﺳﺖ
دارﯾﻢ .ﺣﻀﺮت »ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ درﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »وﺑﺮ« ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺠﻮﻋﮫ ای از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی
ﻋﻠﻤﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ھﻨﺮی ﻣﯿﺎن»ﺷﺮق« و»ﻏﺮب« را ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .درھﻤﯿﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﮫ »ھﺎف« ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎی »وﺑﺮ« در
ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ »ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن« ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ً در ﻏﺮب ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او »وﺑﺮ«
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﮫ اھﺘﺰار درآورد و اﯾﻦ اﻣﺮراﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﻌﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻨﺠﺎ اﻣﺎ از اﺛﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﮭﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در ﮐﺴﻮت
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ﻣﻮرخ ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ داد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺟﻮزف ﻧﯿﺪام« در اﺛﺮی ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻋﻠﻢ
و ﺗﻤﺪن در ﭼﯿﻦ« ﮐﺎری ﺑﺰرگ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﺘﯽ »ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻧﻠﺴﻮن«،رواج
دھﻨﺪه ی اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ از آن ھﻤﭽﻮن »ﭼﺎﻟﺶ ﻧﯿﺪام« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزھﻢ
»ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف« ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺎ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻢ »ﻧﯿﺪام« و ھﻢ »وﺑﺮ« ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
٧٢
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ »ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن« در ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﮕﺸﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ ازﻧﻈﺮ»ﺗﺎﺑﯽ ھﺎف«دورﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ«درھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ ی
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯿﮭﺎ«
ﮐﻮﺗﺎھﺶ درزﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﮫ اﺛﺮی از »ﮐﺎرل ﯾﺎﺳﭙﺮس« ﺑﮫ ﻧﺎم »روان
ِ
و ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺛﺮ »ﻟﻮدوﯾﮓ ﮐﻼ ِﮔﺲ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دھﺪ٧٣ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ »ﺗﺎب ھﺎف« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺣﻘﻮﻗﯽ  -ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ
در دو ﻗﺮن دوازده و ﺳﯿﺰده ﻣﯿﻼدی ﺑﻨﯿﺎدھﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪرن ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺷﺎﻣﻞ روﻧﺪ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن،ﻣﻔﮭﻮم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ھﻤﮫ ی ﻣﺆﺳﺴﺎت،اﯾﺪه ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن و وﮐﻼ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ،
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮھﺎ و ﺷﮭﺮﮐﮭﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی دﻗﯿﻖ اﻧﺪ .در ھﻤﮫ ی ﻏﺮب ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﻤﮫ ی
ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ روﻧﺪھﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را
ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯿﺪ و ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻣﻮرد و از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﭙﺮد .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﮫ ای آﺳﺎن ﺑﮫ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﺮب ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ و از ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم واﺣﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ
ھﻤﮕﻦ ﺑﺴﺎزد.
ﺧﻮد او در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ ی ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را »راه ھﺎی
ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده ﺑﺨﺶ دوم« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺳﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻮرد را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از آن ﻣﯽ ﮔﺬرم ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻨﺪان
٧٤
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
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در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﺳﮫ ﺗﻤﺪن ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺰاﻧﺲ)= آن را ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ/رﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ( وﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ درطﻮل دو ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ و ﻧﮭﻢ اﺳﺖ،دوﻣﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽ
ُ
ﻣﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻏﺮب در ﻗﺮن دوزادھﻢ و ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺎروﯾﯽ در ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن
ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﮭﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﯿﻨﯽ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد او ﻗﺒﻮل دارد ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
اﻧﺪﮐﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻮزه ی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻼم و اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪاﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ و
ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﺑﭙﺮدازم .ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺤﻮر زﻣﺎﻧﯽ او ﻗﺮﻧﮭﺎی دوازه و
ﺳﯿﺰده ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﭘﺎی ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﺳﮭﺎ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻤﺪﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﮫ اﯾﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ
ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا از ﺟﻨﮕﮭﺎی اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن در ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دوران ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ روﯾﺎروﯾﯽ ژاﭘﻦ ﯾﺎ ھﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮو ...ﺑﺎ ﻏﺮب ؟ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل
ﺟﮭﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ درک درﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن.
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