
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰                     م، نعیم بارز

 

 امریکا ستیزی درافغانستان غرب ستیزی درجهان!
 

چیز فهمان کشور یا مذهبی مکتبی یا  بیشترین تحصیل یافته ها وسنتی غیر از مردم مسلمان ار، پنج دهه بدینسوهز چا

میرسد که به اصطالح روشنفکران کشور ما با ننظر ب الا ک واز هر دو باهم،  بوده و یا آمیخته ای مکتبیمارکسیست 

بهمین علت تا  ه،، نسخه های همه از بیرون بودپندار و کردار خود به استقالل فکری، ارادی و عاطفی رسیده باشند

 بناقدرت های جهان نداریم  منطقه و دولت هایخصوصیات و شناخت الزم از  مسایل ملی  هنوز درک درستی از

، دخالت های تجاوز گرانه کشی دولت شوروی سابقبین لشکر هم جدا از دولت کسانی ودولت  درقاطع اکثریت براین 

 گذارند افغانستان فرقی نمی امورو فیصله های سازمان ملل در  قوانین بین المللی  ودر افغانستان ایران  پاکستان و

 ته شده که بین تجاوز دولت شوروی سابق برداوری های عجوالنه ای صورت گرفته و گفدیده و شنیده شده که بارها 

 سطحی و ان قضاوت هایمافغانستان و نیروهای بین المللی به رهبری امریکا هیچ فرقی نیست. این طرز دید از ه

ی یترتیب عنصر واقعگرا بدین ست که مرز میان سیاست ها و عملکرد های متفاوت را مخدوش کرده وا تندروانه یی

ممکنات  دایرۀ ه باشد وتجامعه و جهان نداش شناخت الزم را از پراتیک اجتماعی که و هر نظریه  فی میکند، بناءا نرا 

مکی به روند در ابراز نظر و عملکرد خود ک   نگیرد، مد نظر در یک کشور و در سطح جهان دقیقاا را و امکانات 

 کند. مینخود تغییر مثبت جامعه 

قت و در بسی امور ارۀ مؤا پس از سقوط حکومت طالبان در تشکیل ادریکما دولت اضالع متحدۀگفته میشود اینکه 

دید نیست اما اینکه ، جای تراست بردهو از جنگساالران به نفع خود استفاده  هنقش تعیین کننده داشتافغانستان دیگر 

بدون استدالل همه  این نوع انتقادات و اعتراضات نیاوردند در افغانستان بوجود راشان دولت دلخواه  اگفته میشود چر

 عت ملی خود را مد نظرزیرا هر دولتی در جهان در قدم نخست منف رسد بنظر نمیندان واقعبینانه و منطقی جانبه چ

اینکه چرا کرد را ایجاد میولت کارا و دلخواه نباید در انتظار آن می بودیم که امریکا برای ما دو ما قرار میدهد، 

خود  سیاسی و شرایط جامعۀ -بیشتر از هر چیز دیگر در بستر فرهنگی ید علل آنرا نیامد بابوجود دولت دلخواه ما 

ظ آنوقت و تا هنوز افغانهای استقالل طلب و آزادیخواه از هر لحا متحده، در چون جدا از مقاصد منطقوی اضالع ،دید

هوا خواهان یار طبعی بود که بسنده و متشتت قرار داشند و دارند و به این لحاظ در محدودیت و در وضع بسیار پراگ

عمالا کنار  ویند عادالت سیاسی اصال بحساب نیامفارغ از تسلط جنگساالران در  سیس دولتیآرزومند تأ ودیموکراسی 

 ند.وشته شاگذ

بگذریم حتی که مریکائی ها ا نسبت به رفتار غربی ها وافغان چیز فهمان  نخبگان و مردم آسیب دیده واز نا رضایتی 

خود به حق  شود که دیده می رسیده اند نیزبیش از لیاقت شان که در اثر حمایت امریکا به ثروت و قدرت  یآنهای

یک البته  افزوده اند.بالخص علیه امریکا  وغرب علیه تبلیغات ستیزه جوئی خود به روز تا روز  واند راضی نبوده 

 دولت های منطقه ودخالت  ،گذشتهتاریخی وقایع  آن عالوه بر اما ،باشد خصلت افزون خواهی انسان عامل آن میتواند

 بوده نمیتواند. بی اثر آنهادر افکار و روان  اتتبلیغ وها  و بستان بده 

ینه متعددی در زم تکه کتاب ها و مقاال «مارگالیت»و  «بوروما » درین ارتباط دو استاد پوهنتون امریکا بنام های

 منتشر بزبان انگلیسی نوشته و occidentalism تحت عنوانیی تحقیقی  کتابهای فلسفه و سیاست نوشته اند چندی پیش 

 غرب ستیزیباره  درمحتوای آن که فارسی ترجمه شده ه قسمت های آن توسط مسعود فاضلی بکرده اند که بعضی 

 :نمیدانم از مفیدری عا در اینجا نراکات چندی از آن است لذا ذکر
 

 دیدگاه دشمنان آن ! از ربغ

اخص  یا بطور شوند که غرب ستیزی پدیده ای جدید و فصل نخست کتاب متذکر می در ،«مارگالیت» و «ابروم»

م ایش را میتوان در تفکر رومانتیک آلمان، ناسیونالیزم روسی و شوونیزعربی نیست وجوه معنی از این گر –اسالمی 

غرب  مگر غرب ستیزان هستند. تماج حمالو گاه آ شوند ها اکنون خود غربی تلقی میگرچه این کشور ،جاپانی یافت

با تمامی مدرنیت ضدیت ندارند، از جمله برخی از  اند و در نتیجه لزوماا  ای هستیزان گروه نسبتاا ناهمگون و پیچید

د، برخی از غرب ی ندارنلغرب ستیزان با تکنولوژی غرب و یا دولت مدرن ) بخصوص دیکتاتوری مدرن( مشک

ر م غربی و انقالب فرانسه تاثیر پذیرفته اند، آنچه این طیف وسیع را به یکدیگسیونالیزستیزان از مارکسیزم، نا

 .و ابتذال فرهنگی غرب است م نزدیک میکند خصومت با ماتریالیزم، کلنیالیز

گی های به اصطالح غربی الزاماا به غرب ستیزی نمی انجامد، غرب شوند که انتقاد از این ویژ نویسندگان یاد آور می

دانند: این سیاست غرب نیست بنیادی انسانی می و غرب را فاقد خصایص روند تیزان معموالا از این انتقاد فراتر میس
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انسان غربی موجودی است مادی و غیر اخالقی، بدین  انسانی است، یگیرد، غرب اساساا غیرکه مورد انتقاد قرار م

ی شباهت به برخی از شرق شناسان نیستند که انسان از دشمنان خود ب« انسانیت زدائی» لحاظ غرب ستیزان در 

شرقی را مادون انسان می دانستند. ) شاید با این تفاوت که روشنگران غربی گاه انسان شرقی را کودکی میدانستند که 

به مرحله بلوغ و استقالل فکری نرسیده است، درحالیکه غرب ستیزان امیدی به دگرگونی جوامع غربی  «هنوز»

 پذیر می پندارند.افرد غربی را اصالح ن ندارند و

غرب ستیزان  ،هان میدارند که مخالفت با سیاست های امریکا در نفس خود متضمن غرب ستیزی نیستذنویسندگان ا

 انسانی میدانند.  –جامعۀ امریکا کالا جامعۀ غربی را سطحی، بی ریشه، مادی و فاقد ارزش های اخالقی 

فهوم سنت گرایی نیست، برعکس غرب ستیزی پدیدۀ مدرن و حتی بخشی از غرب ستیزی در اساس خود به م

 . جاپان در قرن نوزدهم کوشید شتابان مدرن شود و ارزش های مدرن را ببلعد، این تالش . .گسترش مدرنیت است

نیز  جاپان را دوچار سوء هاضمه کرد باید این را ،گاندبرای دورانی عکس العمل منفی بر انگیخت و بقول نویسن

غرب ستیزی در اساس خود به مفهوم  ولی غرب ستیزی برای توجیه خود به سنت متوسل میشود، هکه گرچ افزود

سنت گرایی نیست، برعکس غرب ستیزی  پدیده ای مدرن و حتی بخشی از گسترش مدرنیت است غرب ستیزان به 

 .ندنموقعیت ایجاب میکند سنت می آفری هد و آنگاه کننحوی دلخواه به برخی ازسنتهای جامعه خویش متوسل می شو
 

زن را مورد تائید  بارۀعلمای مذهبی افغانستان در رئیس جمهور کرزی اعالمیۀکه  یک امر تصادفی نیستاین  مثالا  

روز  شب ومکاتب را آتش میزنند، آب آشامیدنی دختران مکتب را مسموم میکنند و  که و طالبان میدهد ستایش قرار و

آیا آنها را با اینهمه جنایات شان غیراز  برادر خطاب میکند، باید پرسیدکشند  را میافغان  بیگناه طفل مرد و زن و

را دشمن آیا  لذا گفتن بار عاطفی احساسی داردبرادر  ، اینرا همه میدانند که؟دشمن میتوان چیزی دیگر تصور کرد

 ؟برادر گفتن شرم آور و مضحک نیست 
 

لمان که اکنون خود غربی خوانده میشوند، در دورانی کانون غرب آ جاپان وشد که  گفتهبرگردیم بر اصل مطلب : 

و فرهنگ غربی بوده  رشد می یابد که مصرف کننده صنایع رب غالباا در گروهی مجالغستیزی بودند، نفرت از 

دند، افراد سیاسی امریکا حمله کر –سپتمبر به نهاد های اقتصادی  ۰۰تروریست های که در روز آیا مگر ت اس

 ؟نبودندتحصیل کرده 

 چارد  چنان فق نشد که در امتحان کانکور برای ادامۀ تحصیل مؤامریکا سید قطب پس از اقامت در  گفته میشود،

 مدرن را جاهلیت مدرن نامید. که جامعۀشوک شد 

می دانند،  تجاریرا مرکز انحطاط اخالقی و مادیگری « شهر» لمانی، جاپانی و اسالمی همه غرب ستیزان روسی، آ

شهر همه چیز را در معرض فروش قرار میدهد، شهر یک روسپی خود فروش و بی روح است. به عنوان مثال 

لمانی در دهه های آغازین قرن بیستم شهر را مرکز روشنگری و یهودی تلقی می کردند. های جاپانی و آ فاشیست

فوذ روز افزون روشنفکران و سوداگران یهودی است، پیش از و ن آن بود که برلین نماد این انحطاط اخالقی  هیتلر بر

و ارزش  شهر نسه نمایندۀاخاستند، انقالب فر رلمان به ضدیت با انقالب فرانسه بمانتیک های آآن در قرن نوزدهم رو

 لمان را به خطر می افگند.د که اصالت قومی آوهای شهری ب

ی غربی را ژکن است بکوشند تکنولومیده است.  غرب ستیزان مو غرب غالباا پیچ غرب ستیزان  گفته شد که رابطۀ

م رو نی برخی از غرب ستیزان به مارکسیزم و سوسیالیزاخذ و فرهنگ غربی را طرد کنند، عالوه بر این برای دورا

ها را از طریق دهات پیچیدۀ متناقض بود.  مائو میخواست شهر در چین نمونه جالبی از این پدیدۀ ، مائوآوردند

، اما تجربه دین را مدرنیزه کنچو درعین حال  شهری را به دور افگند –ی غربی هنگ بورژوازرحاصره کند و فم

 .فقیت آمیز نبوده استسوسیالیزم مجموعاا مؤ

ان ودر دوران جنگ جهانی اول، کتابی نوشت تحت عن werner sombartورنر زومبارت » لمانی  جامعه شناس آ

نان نبرد قهرما که جنگ جهانی اول صحنۀ لمانی برآن بوداثر از رومانتیزم آتمبارت مزو «سوداگران و قهرمانان»

لمانی با سوداگران انگلیسی و فرانسوی است.  به اعتقاد زومبارت، آزادی، برابری و برادری همه ارزش های آ

د ندانند و می کوشیرا مزاحم کسب و کار م گ، صلح خود پدیده ای سرمایداریست، سوداگران جنندا تجاری –شهری 

 بازاری پایان دهند. ه اختالفات را با مذاکره و مصالحۀهم

سالمی امروز همه مرگ اهد اجت های جاپانی در جنگ دوم جهانی و مواول جهانی و پیل گجن نی درالمسلحشوری آ

گ و زندگی تردید اگر میان مر» کهجاپانی اظهار داشت  انتهاری(ند، یکی از پیلوت های کامیکازی )داررا گرامی می

ر گارنست یون، از جمله )دنفرت از آسایش نزد غالب غرب ستیزان مشاهده میشو« دارید، مردن همیشه بهتر است

خود را به یونگر جالل آل احمد دفی نیست که یک غرب ستیز ایرانی ، تصادآسایش به رخوت می انجام د:میگوی

اتفاقاا برای  ،آن باشد که قهرمانیدی جمه میکند. شاید بزرگترین تراژیمی یابد و کتاب اورا به فارسی ترنزدیک 

زیرا به زندگی متوسط او بارقه ای از شکوه می بخشد و به او امکان میدهد خود را بوده جذاب « انسان متوسط»

تنها مرگ  ،گویی در این جهان بی فضیلت ،بداند بهتر برتر وبخشی از نژاد برتر، قوم برتر و یا مذهب و اسالم 

 فضیلت آفرین است.
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بنامیم. اما صفت مرتجع خود « مرتجع» ستیزان را  وان بر این وسوسه غلبه كرد كه تمامی غربتدشوار می
هایی از مدرنیته را   ستیزان خواهان بازگشت به قرون گذشته نیستند؛ آنها جلوه  انگیز است؛ نخست اینكه غرب  بحث

ستیزان دقیقاً سنتی   غالب غرب اند.   هایی دیگر از مدرنیته تعریف كرده بنیادی با جنبه اند و خود را در تقابل  پذیرفته
ای   آنها غالباً افراد مدرن شده  آورند.  نمي ترین اقشار جامعه سر بر  مانده  ترین و یا عقب نیستند. آنها الزاماً از فقیر

اند كه هیچگاه   ای طالیي  به گذشته« رجعت»ن خواستار ای بر هستند كه در عین حال با مدرنیته راحت نیستند و بنا
 وجود نداشته است.

 

گیرند، اما در غالب موارد ی ا عناصری را از گذشته به عاریت مگرایی آنان ابداعی و مجهول است. آنه  سنت
 «گكیش مر»به عنوان مثال، سنت جهاد در اسالم ارتباط الزامی و مستقیمی با  آفرینند.   گذشته را مي

چنانكه گفته شد،  ای مختص به جوامع اسالمی امروز نیست.  پدیده« كیش مرگ»های اسالمی ندارد و   تروریست
 وان در مقاطعی معین این پدیده را یافت.تو سایر جوامع نیز می جاپانلمان، در آ

 

الب چین و مائو نام وان از انقتو عبورناپذیر نیست. از جمله می همیشه روشن بحثمدرن در این  مرز مدرن و ضد
  شهری احساس نزدیكی مي سوی دیگر به روستا و فرهنگ غیرسو خواهان مدرنیته بوده است و ازبرد كه از یك
نكته باز خواهیم گشت. اما انند. به این دستیزی می  طور كلی متأثر از غربم را نیز بزنویسندگان ماركسی كرده است.

های  م به جلوهزوانده است. شكست ماركسیخو خود را بینش علمی میاشته است هر حال دعوی علم دم بزماركسی
 ۀعدالتی و تحقیر سرمای ۀ این گرایش افراطی تا حدی زاد مذهبی غرب ستیزی مجال رشد داده است. - افراطي

ه ه اقتصاد سیاسی بنویسندگان معتقدند ك های فرد ستیز و غیرعقالیی است.   جهانی و تا حدی ناشی از رشد اندیشه
 آید و باید به عامل ایدئولوژی نیز توجه شود.  ستیزی برنمي  تبیین غرب ۀتنهایی از عهد

 

ناپذیر از   تفكیك ءشدن احساس ملی و قومی همواره جز دار  اگر به قرن نوزدهم رجوع كنیم خواهیم دید كه جریحه
اند و   گري( احساس حقارت داشتهها هر دو نسبت به فرانسه )مهد روشن ها و روس ستیزی بوده است. آلمان  غرب

پناه برند. آنگاه كه بحث « معنویات» ند كه به درون وکق میتحقیر و سركوب سیاسی داخلی معموالً افراد را تشوی
خوانند و   ستیزان پای استداللیون را چوبین مي  وند. غربشفلسفه و ادبیات جانشین سیاست میسیاسی ممكن نیست، 

گرایان و یا   تصادفی نیست كه، بر این اساس، غرب سیاسی است. - م اقتصاديزاز امپریالیه به مراتب خطرناكتر گا
 شوند.  ها خطرناكتر از غرب تلقی مي  زده  غرب

 

)اسالمي( را فراموش نكرد.  ستیزی مذهبی  ستیزی سكوالر و غرب  ویند كه باید وجه تمایز غربگنویسندگان می
 اند.دپرست می  بتستیزی اسالمی غرب را بربر و   غرب

 

در « بت گونگی كاال»ركس از غرب بدینسان تجسم جاهلیت مدرن است. این بینش، نزد علی شریعتي، با نقد ما
محمود طالقانی نمونه  پرستد. سید  دروغین )خدای زر( را مي یغرب خدا ود:شداری تلفیق می  سرمایه ۀجامع

نند. )باید افزود كه تردیدی کم را ترویج میزان منافع كلنیالیها و مسیحی هوديدیگری از این بینش است كه در آن ی
ستیزان انتقاد   ها و یهودی ستیزی نیست، اما غالب غرب نیست كه انتقاد از اسرائیل الزاماً متضمن ضدیت با یهودي

ین نمونه نفرت تر  قطب افراطي آمیزند.( پیش از این گفتیم كه سید  ها را با هم در مي از اسرائیل و نفرت از یهودي
 اند.دب تمدن غربی را هرزه و روسپی میاز غرب است. قط

 

اقبال الهوری از مادیت و فردگرایی  ند.ا متمایز ۀقد از غرب و نفرت از غرب دو پدیدوند كه نشنویسندگان یادآور می
 ه از انسان غربیتلخ و توأم با نفرت داشته باشد. الهوری هیچگا آنكه نسبت به غرب احساس  غرب انتقاد كرد بي

 شاند.کزدایی نقد را به ورطه نفرت می  نكرد. انسان« انسان زدایي»
 

خصوصی را تفكیك كنند و مذهب را ست كه آیا جوامع اسالمی قادر خواهند بود دو عرصه عمومی و ن اپرسش ای
داشت كه خاطر باید ب خصوصی بنگرند و نكوشند نظام اخالقی معینی را بر جامعه تحمیل كنند؟  امریک ن وچ

كه  برعكس، رفورم مذهبی مروج این اعتقاد بوده است ضد مذهب نبوده است؛  ۀرفورم مذهبی در غرب پدید
ر عمل كند. نویسندگان سكوال خصوصي( مذهبی و در جامعه )عرصه عمومي( ۀشهروند باید در خانه )در عرص

 گرایان اسالمی ممكن است یكدیگر اشتباه نكرد. زهد م اسالمی و اسالم سیاسی را بازهند كه باید پیوریتانیدادامه می
روند گ رایان اسالمی به اسالم سیاسی ميگ واهد جمع خاصی از زهدخباشند، اما الزاماً دولت اسالمی نمی« بنیادگرا»

 زندگی ۀگرایان اسالمی به شیو براین غالب زهد بنا و مبلغ دولت اسالمی است.  و این جمع اندیشه توتالیتر دارد 
 آنكه غرب را دشمن تلقی كنند.  اخالقی آن انتقاد دارند، بي غرب و خصایص مادی و غیر
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بنا شده بودند كه  م براین تصورزارند كه روشنگری و كلنیالیددر فصل پایانی كتاب اظهار میبوروما و مارگالیت 
جوامع » مثبت است كه مورد استقبالو  ای مترقی   های ناگوار آن، به هر تقدیر پدیده غم برخی پیامدرمدرنیته، علی

م در عمل مصائب بسیاری به بار آورد و مهمتر اینكه احساسات ملی زقرار خواهد گرفت. اما كلنیالی« يابتدای
گیری دولت   میانه )پس از شكل در خاور بطور خاصدار ساخت،   را عمیقاً جریحه« جهان سوم»كشورهای 
های مدرنیزاسیون   های راست و چپ مدرن، كه به ترتیب در تئوري پروژهانگیخت.  منفی برعکس العمل اسرائیل( 
 یافتند در بسیاری موارد با شكست مواجه شدند.  م تجلی ميزو ماركسی

 

ترین زمینه را برای رشد غرب ستیزی فراهم  روستاییان رانده شده از روستا و خرده بورژوازی سنتی مساعد
داری لیبرال غربی به فاشیزم رو   ستیزان برای مبارزه با سرمایه  ز غربساختند. جالب است كه الاقل گروهی ا

دو ریشه در درنیزاسیون و شورش بومی ضد آن هرای در آغاز غربی بود. لذا گاه م  آوردند كه خود پدیده
ستیزی است. پیش از این   گرایی و غرب  روشنی از تلفیق غرب ۀهای غربی داشتند. حزب بعث نمون يایدئولوژ

شرق ا غرب مبارزه كنند. امروز در نیز از نظرات فاشیستی آلمان بهره گرفتند تا ب جاپانهای  گفتیم كه ناسیونالیست
ستیزی را مستقیماً ناشی   وان غربتستیزی است و بدین لحاظ نمی  متوسط )و نه اقشار فقیر( كانون غرب ۀمیانه، طبق

عکس پیچیده و متناقض بوده است،  «جهان سوم»در جوامع  از فقر و استیصال اقتصادی دانست. اگر تأثیر غرب
 در برابر آن نیز مخلوطی است از تحسین و شیفتگی از یك سو و خشم و نفرت از سوی دیگر.العمل 

 

را تنها « جهان سوم»وان دیكتاتوری تیت اخالقی نیست. با این حال نمیغرب، به اعتقاد نویسندگان، قطعاً فاقد مسؤول
طلبی اسرائیل، همه در گسترش   داری جهانی و توسعه  مریكا، سرمایهام زغرب دانست: امپریالی ۀلناشی از مداخ

ها دانست. كسانی كه از  این پدیده ۀستیزی را صرفاً زاد  وان غربتمیاند؛ اما ن  ستیزی نقش داشته  نفوذ غرب
آورند و جهان   پرستی كهن رو مي ه نژادآنكه خود بدانند ب  كنند، بي  كشورهای جهان سوم سلب مسؤولیت اخالقی مي

ستیزی تنها مختص به جهان   نگرند كه مسؤول اعمال خود نیست. عالوه بر این، غرب  كودكی مي ۀسوم را به مثاب
ل غربی نیز آزادی و حقوق اند كه در كشورهای لیبرا  مریكا نشان دادهاهای مذهبی افراطی در  نیست. گروهسوم 

م و زمصون از فاشی« ذاتاً » فراموشی سپرده شود. هیچ كشوری ـۀتـم به ب  زمبارزه با تروری ۀواند به بهانتبشر می
 سركوب نیست.

 

دهد كه طبقه متوسط و نظرات ارتجاعی  ای است. این كتاب نشان مي آموزنده  كتاب بسیار« ستیزي غرب»كتاب 
 اند. ستیزی داشته شوونیستی نقش قاطعی در ترویج غرب -فاشیستي

 

اما كتاب با یك مشكل بنیادی  ستیزی.  متوسط هم كانون مدرنیته و روشنگری است و هم پیشتاز غرب ۀطبق
گیرد.   كنند كه طیف بسیار بزرگی را در برمي  ستیزی را چنان وسیع تعریف مي  روست. نویسندگان غربب رو

ستیزی تأثیر   همه به درجاتی از غربم و حتی تلویحاً انقالب فرانسه زم، ماركسیزم، فاشیزاسالم سیاسي، ناسیونالی
در آن بود كه برای  میانه شرق اقبالی  گویند كه از بسیاری جهات، بد  اند. از جمله نویسندگان مي  پذیرفته
مان نازی و اتحاد های بعدی مدرنیته، آل و شد. مدلبر ك انقالب فرانسه با غرب مدرن روبار از طریق پژوا  نخستین

تر برجا گذاشتند. نویسندگان معتقدند كه غرب خود به دو طریق وارد مدرنیته شد: مدل   يمنف شوروي، تأثیرات
م( از سوی دیگر. كتاب جای تردید زپس بلشویتجاری و پراگماتیك انگلستان از یك سو و مدل انقالبی فرانسه )و س

 دانند.  تر مي  تر و در نهایت انساني  بینانه  گذارد كه نویسندگان مدل انگلستان را واقع  نمي
 

 ستیزی نیست. لیبرال مدرن است كه مستلزم غرب -داري اگر چنین باشد تنها گرایش سرمایه
 

ستیز نیست. آنها   های تسامح ستیزی و رشد گرایش  ای مصون از غرب  نویسندگان البته اذعان دارند كه هیچ جامعه
تقلیل داده شود. « شرقي»ای صرفاً   اً نباید به پدیدهستیزی مطلق  شوند كه غرب  راگراف كتاب متذكر ميدر آخرین پ

ها، نبرد نیكی و شر، تبدیل كند. این خود  خواهد جنگ كنونی را به جنگ تمدن  مریكا و اروپا مياراست افراطی در 
 است.« ستیزي غرب» ای از  جلوه

 
*Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies  

By Ian Buruma and Avishai Margalit 

The Penguin Press,2004. 

 
 ركادر النگ آیلند نیوی« هافسترا» پوهنتون* مسعود فاضلی ـ استاد اقتصاد سیاسی در 

 
 پایان


