
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  يا تمدنتجدد 

  دكتر علي شريعتي

  

  

رت بخواهم كـه در ايـامي كـه بـه هـر حـال               ذ مع آقاياند از خدمت خانمها و      قبال باي 

بايد به آنچه با اين روزها متناسب اسـت و مطـرح             قاعدتاموضوع خاصي طرح است و      

موضوع تعيين   موضوع صحبتش را متناسب با آن        است هر سخنراني و هر گوينده اي      

 به نظر   باطناً  اين ظاهرا است و    ليولي موضوع صحبت من ظاهرا تناسبي ندارد و        كند

من تناسب بسيار زياد دارد به خاطر اين كه همه مذاهب بزرگ عـالم و بـه خـصوص                   

  فرهنگي و معنوي انـسان و دور كـردن  براي تكامل بشري و براي غناي  اسالم  مذهب  

 بـه وجـود    معنويـت  قله اوج تمـدن و       هانسان از وحشي گري و نزديك كردن انسان ب        

 ، اسـالم مـذاهب ديگـر عـالم        صو ظهور كرده اند و اين كـه ميگـويم بـاالخ            آمده اند 

 معنوي و اخالقي و روحي بشر را رسالت خودشان          وجحه بزرگ و به حق قالبا       بمذاه

قي بشر را ولي در صورتي كـه اسـالم           و تكامل روحي و معنوي و اخال       تائين كرده اند  

 و بنـابر ايـن اگـر موضـوع           و جامعـه سـاز     تمدن ساز اسـت    در عين حال يك مذهب    

صحبت من تمدن يا تجدد است و بحث درباره اين كـه فرهنـگ چيـست و وحـشي                   

بينيم در مـتن رسـالت اسـالم و          متجدد كيست مي   گري چيست و متمدن كيست و     

  موسسه كتابهاي الكترونيك هركولس
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ترين مسائلي است كه هر مسلماني بايـد         ز اساسي  و يكي ا   در متن اسالم نهفته است    

 هايي  هتحصيل كرد  روشنفكران و    صباالخمدام به نام اسالم در ذهنش مطرح كند و          

كه رسالت مستقيم تجدد يا تمدن جامعـه         كه به جامعه هاي اسالمي وابسته هستند      

و  نحـساس تـري    مسائل و بلكه     نحساس تري خود را و خود را به عهده دارند يكي از           

حياتي ترين مسئله اي كه امروز براي ما بايد مطرح شـود ولـي متاسـفانه تـا كنـون                    

اروپـائي  غيره  مطرح نشده است مسئله تجددي است كه امروز در تمامي جامعه هاي             

ونيز در جامعه هاي اسالمي با آن روبرو هستيم و طرح اينكه اين تجدد با تمدن چـه                  

 با تمدن است يا نـه       مترادفيا تجدد   آمانده اند   رابطه دارد و آيا چنانكه به همه ما فه        

يا تجدد بحث ديگري است و يك پديده اجتمـاعي ديگـري اسـت وبـا تمـدن هـيچ                    

تجدد را به خورد جامعه هاي غيره اروپائي        ،ارتباطي ندارد ولي متاسفانه به نام تمدن        

 سالي كـه همـه جامعـه هـاي اروپـائي و منجملـه               150سال و    100 در اين    داده اند 

با تمدن غربي قرار گرفته اند و بايـد          ستماجامعه هاي اسالمي در برخورد با غرب و         

متجدد مي شده اند و غرب هم رسالت متجدد كردن اين جامعه ها را به عهده گرفت                 

تمدن و به ما تجدد دادند بـه        نا كردن اين جامعه ها با       آشولي به نام متمدن كردن و       

 اروپائي و چنان وانمود كردند كه همـين تمـدن           ما كه ميگويم همه جامعه هاي غيره      

فهماندند و   شدند و به مردم ما مي      است و سالها پيش بايد روشنفكران ما متوجه مي        

 و جامعـه    ستاردند كه تجدد مسئله ديگري است و تمدن مسئله ديگري           كروشن مي 

  هايي كه تمدن ميخواهند به تمدن از طريق تجدد نمي توان رسيد اما نگفته اند
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 150  و 100 ها و روشنفكران جامعه هـاي غيـره اروپـائي در ايـن             هتحصيل كرد چرا   

ت و هدف از متجـدد      شسالي كه اروپا رسالت متجدد كردن اين جامعه ها را بعهده دا           

ن ما متوجـه چنـين مـسئله        اكردن ساختن همه انسانهاي غيره اروپائي بود روشنفكر       

بينـيم كـه     ث بنـا بـر ايـن مـي        م گفت در ضمن اين بح     اهوعلتش را خ   ندااي نشده   

 چنـين پديـده     بـا اساسيترين مسئله به عنوان ما كه انسانهايي هستيم در اين قرن و             

ن بـا   ياي مستقيماً و روزمره سرو كار داريم كه با سرنوشت ما و جامعـه مـا و همچنـ                  

 مـسئله اسـت كـه       نحـساس تـري   اعتقاد و انديشه و روح ما سروكار دارد و همچنين           

ن مطرح است كه وابسته به ديني هستيم كه مـسئله تجـدد             اان مسلم براي ما به عنو   

  ، تمدن فرهنگ بشري و زندگي اين دنيائي انسان هم تعهد دارد هدف دارد و هدايت              

اگـر آنهـا مـبهم       براي اين بحث چند اطالح دارم كه با ان اصطالحها حـرف ميـزنم و              

چار از اينكـه قبـل از        ميخواهم كه نا   عذرباشد همه بحث من مبهم خواهد ماند و من          

 و مطلب را طرح كنم ناچار زبان خودم را در اينجا معني             مبنماي مسئله   اصلشروع به   

   . معاني را اول توضيح بدهممقائل تكه براي اين اصطالحارا و معناي خاصي كنم 

چند اصطالح اساسي كه كليد فهم اين بحث است تكيه مي كنم            من روي چند كلمه     

  بحث ميشوم بعد وارد م وو آنها را معني ميكن

همه جامعه هاي دنيا اروپـائي و         اول اين اصطالح روزمره و رايجي كه در جامعه ما و          

 ميگـوييم بـه چـه كـسي       ،   روشـنفكر    داردج است چه معنا     يغيره اروپائي به شدت را    

   و رسالتي در جامعه خود دارنديروشنفكر چه كساني هستند و چه نقش
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قشر خاص و مشخص جامعه اروپايي هـستند كيفيـت           دوم روشنفكران در اروپا يك      

 جامعـه  درتكوين رشد و همچنين طرز عمل آنهـا  در جامعـه و نقـشي كـه        پيدايش

خود بازي ميكنند روشن است در كشور هاي غيره اروپائي مثل كشور هـاي اسـالمي                

اينها هم داراي يك قشر روشنفكر هستند و يك عده هم هستند كه بـا نـام                 افريقائي  

و آيـا   در بين مردم پيدا شدند اينها چه فرق دارند با روشنفكران اروپـائي               فكر   روشن

فرقي دارند يا كامال ادامه همان نهضت روشنفكري اروپـائي هـستند در كـشور هـاي                 

  منجمله كشور هاي اسالميغيره اروپائي 

اكسيميالسيون ميباشد اين كلمه اساس همه مباحثي اسـت         اكسيميله يا    دوم كلمه   

و يك  ما غيره اروپائيها و ما مسلمانها       شتي است كه اكنون ما دچار آن هستيم         و سرنو 

ني ع ارييناسيون يعني از خود بيگانه شدن ادمي ي        بحث ديگه به نام ارييناسيون است     

 ديگـر را بـه جـاي خـودش در خـود             ي يا كس  يئيانسان خودش را گم كند و يك ش       

 اكـسيميالسيون نسان اسـت    روحي ا  احساس كند يك نوع بيماري بزرگ اجتماعي و       

 يا چيز ديگري بسازد يعني      ييعني انسان خودش را عمداً يا غيره عمد شبيه يك كس          

هرگز متوجه  سان وقتي به اين بيماري دچار ميشود        نا  ، شبيه ساختن خود به ديگري    

براي نسبت به آن نفرت دارد      بلكه اگر متوجه باشد     شخصيت و اصالت خودش نيست      

يا ملـي خـود دور شـود    ات شخصي يا اجتماعي يا فاميلي خود      اينكه از همه خصوصي   

تـا از   خودش را به شدت و با وسواس فراوان بي قيد و شـرط شـبيه ديگـري ميكنـد                    

و از هرگونه   بري باشد   احساس ميكند     يا هر چه منسوب به خود      دشننگي كه در خو   
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به چندين   ارييناسيونبرخوردار باشد   افتخار و فضائلي كه در ديگري احساس ميكند         

  و به چندين عامل بستگي داردصورت وجود دارد  وكيفيت 

اسـي و    يكي از عواملي كه انسان مسخ ميشود ابـزار كـار اوسـت ايـن در جامعـه شن                  

كه هر كسي در مدت عمرش به ميزاني كـه تمـاس بـا              روانشناسي كامال آشكار است     

ل و حقيقـي    يك ابزاري يا با يك فرم كار خاصي بيشتر است كم كم شخصيت مستق             

جاي خودش آن ابزار را احساس ميكند مثال كـسي كـه             خود را فرا موش ميكند و به      

 و بعد از ظهر از ساعت       12 تا   7ار دارد هر روز از ساعت       كبا يك ماشين يا پيچي سرو     

 همه خـصوصيات انـساني تعطيـل        افكار و عواطف خود را      اين تمام احساس و    8 تا   3

 پيچ را با دسـت خـود بگيـرد و ايـن عمـل خـاص                 است و تبديل به اين شده كه اين       

د و او وظيفـه دارد كـه از          شـو  رد مي   يك نواري است و     از مثالماشيني را انجام دهد     

 اين انساني كه داراي عـاطف       دنبچر خوا پيچ رد شده پيچ سوم را يك مرتبه          هر دو تا  

ري در تمام اين مدت بيـدا     و احساسات و سليقه هاي و كشش هاي گوناگون ميباشد           

اوقات و فعال ترين حاالت تبديل ميشود به يك موجـودي اسـت              شبانه روز در اكثر     

 شخـصوصيات نـسان همـه     اايـن   كه عبارت است از پيچاندن يكي در ميان يك پـيچ            

تعطيل است و عبارت است از عمل متشابه يكنواختي كه بايد انجام بدهد ايـن يكـي                 

يش ار هر كس بـه انـسان خـدمت          كه ب جهان  هنري  از كارگردانان و متفكرين بزرگ      

كه اين بوسـيله ابـزار كـار خـود          كرده است يك انسان را در فيلم نشان ميداده است           

در اثـر   شده است نماينده كامل يك انسان كه تبـديل بـه يـك شـي ميـشود                  اريينه  
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مثـال   دائمي با شي بيشتر شي را خودش احساس ميكند تا خودش را خودش               ستما

 فرد است اوايل كه به اين كار اشتغال داشت يك انـسان              به همين  متعلقمطرح شده   

او در يـك كارخانـه       احساسات و روابط و عاطفـه در او بـوده اسـت              آزادي بوده است  

بزرگي كه هيچ يك از كـارگران كارخانـه محـصول نهـايي آن كارخانـه را نميداننـد                    

چيست و هر يك در گوشه اي به كار خـاص و ثـابتي در تمـام طـول عمـر خـويش                       

اولين روز كار يكي از بستگان اين فرد براي مالقـات بـا او بـه كارخانـه                   شغول است م

 طبيعي وقتي چشمش به يكي از عزيزانت خـويش          او مثل هر انسان   مراجعت ميكنند   

 يك مرتبه   رود  تعطيل ميكند و به استقبال او مي       موقتاخود به خود كارش را      ميافتد  

و همـه    آمده و تمام كارخانه معطـل شـده          متوجه ميشود كه آژير كارخانه به صدا در       

 عادي كـه چـه حادثـه اي         هزاران كارگر همه در حال غيره       چيز به هم خورده است      

بـستگان  پيش آمده و بعد از بررسي متوجه شده اند كه اين فرد در حين انجـام كـار                   

ا آن پـيچ هـا ر      بروز كرده و رفته تا آنها را ببيند          شاحساسات انساني ا   خود را ديده و   

و اين عمل او باعث شده تا در جاي ديگر كه نوار به انجا رفته اشـكال                 نپيچانده است   

و تمـام   توليد شده است از يك كنترل ديگر كه رد شده برق را خاموش كـرده اسـت                  

عادي پس از چند روز اين حاالت در او كـم شـد    هركارخانه معلق براي يك حالت غي   

و ايـن   وسيله اين عمل خود مسخ شده است        ه گونه ب  چكه  بعد از مدتي همين انسان      

آنهـا را   ماني كه دشمن يا دوستش را ميديـد         زبت را انجام مي داد و       افرد همان كار ث   

روحش در مقابل اين چهره هاي دوست يـا دشـمن كـوچكترين              و  تشخيص نميداد   
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نـه  كـه در دنبالـه    چرا كه او يـك انـساني شـده اسـت        س العملي را نشان نميداد      كع

كـه در ماشـين      بلكه انـساني شـده اسـت      يدا كرده است    پ در تاريخ تكامل     انساني كه 

ر د د بعـد همـين فـر     اين آچاري كـه در دسـتان او اسـت           له  اتبديل شده است به دنب    

خيابان كه راه ميرفت هر كسي كه از انجا رد ميـشده اسـت و دكمـه هـاي لباسـش                     

 خيال خود پـيچ     رفت تا در  ياين بدون اينكه تشخيص دهد به سوي او م        هشت پر بود    

در اين سازمانهاي عظـيم و پيچيـده اداري هـم     كه جز اين چيزي نبود      ها را بپيچاند    

اين شي يا دستگاه يا ماشين انسان را از انسانيت خود منخلع            انسان را اريينه ميكنند     

  دنباله يك ابزار يك ماشينادامه شي ميكند و بعد تبديل به  جدا ميكندميكند 

كه در كـشور     هواپيماييادراي در بانكهاي عظيم يا شركتهاي       زمان وسيع   ادر يك س   

 بوروكراسـي هاي اروپائي وجود دارد ولي در كشور هاي غيـره اروپـائي بـه آن شـكل                  

رديف گيشه هـا پـشت سـر هـم وجـود دارد       دارد  د شعبه وجو  10000نرسيده است   

ام  عمل واحد انجيك سال تمام در اين گيشه      30پشت هر گيشه فردي نشسته است       

مي دهد مثال برگي را ميگيرد و بـه ماشـين ميدهـد و يـك بـرگ را در يـك طـرف                        

 تكـرار ميكنـد     راتمام مدت كـار خـود ايـن كـار           ميگذارد و ديگري را به فرد ميدهد        

در بيماري رواني ناشي از كار اين فرد ديگر آن نامي كـه پـدر               مارسل مورس ميگويد    

ا هنگـامي كـه بيـان مـي نمائيـد كمتـر             مادر بر او گذاشته اند يا نام فـاميلي خـود ر           

 293احساس خودش را ميكند تا شماره گيـشه او را يعنـي وقتـي ميگوئيـد گيـشه                  

تمام شخصيت او خالصـه شـده بـه يـك           درست خودش را ميبيند و احساس ميكند        
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فقط و فقط  اين انساني است كه به وسيله فرم كار يا شـكل             293آقاي گيشه شماره    

  استكار خود اريينه شده 

دم هلول كردن در قديم جن زده گي وجود داشت بـه            آاريينه در لغت يعني جن در        

بـه جـاي عقـل او       ه ميشده است ميگفتند جن در او هلول كرده است           نكسي كه ديوا  

د را احـساس نميكنـد بلكـه جـن را احـساس ميكنـد               وجن جاي گرفته و او ديگر خ      

كه اند   وردهآبراي اين بيماري    و روانشناسان   همين لغت را هم اكنون جامعه شناسان        

انسان امروز در برابر تماس دائمي با يك ابزار  ماشيني يا يك شكل كار وسيع بيرحم                 

نه يكي  اين انسان تبديل به يكي از اعضاي ان سازمان يا ان ماشين             سازمانهاي اداري   

 خود را حساس نميكنـد      يو حتي خصوصيات خصوص   از اعضاي خانواده عظيم بشري      

يـا شـكل كـار او در وي         يعني ابزار كار انسان امروز در او هلول ميكنـد           شود  و گم مي  

يا شـكل كـار    او كم كم از بين ميرود نيو شخصيت اصيل درست انسا    كند   هلول مي 

و بيـشتر خـودش را  آن شـي          يا سلـسله مراتـب اداري او در او هلـول پيـدا ميكنـد                

 كه انسان را از خـود بـي         اي ديگر در ادم    يدهديك نوع ديگر رسوخ پ    احساس ميكند   

  .خود ميكند

ور  است عبـارت     آقت  رو اين مسئله دردناك و      يا يك جامعه را از خود بيگانه ميكند          

 يك طرز تفكر يك فرهنگ يك بيـنش يـك ذوق خاصـي كـه مربـوط                  است از هلول  

كه با جامعه ما شباهت ندارد آن جامعه يك طرز تفكـر و             است به يك جامعه خاصي      

بعـد در   ص خودشان را دارند كه متناسب با وضع خودشان اسـت       فرهنگ و بينش خا   
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وعه افكـار سـليقه ذوق احتيـاج      م كه وضع ديگري دارد آن مج       اي اثر تماس با جامعه   

بـه عـده اي از افـرادي كـه در جامعـه كـامالً               ل يا تزريق مينمايند     يدرد خود را تحم   

و ندگي مي نمايند    ديگر و شرايط ديگر ز    مختلفي كه غيره از آن جامعه است با وضع          

 مي آيند مسخ شده به صورتي كه ايـن انـساني اسـت              دبعد در ان جامعه عده به وجو      

كه با يـك تـاريخ خـاص مـذهب خـاص فرهنـگ       در چنين جامعه اي زندگي ميكند    

با خصوصيات خاص با روابط اجتماعي خاص سپس طرز تفكـر وي متعلـق بـه               خاص  

ا تبليغ از يك جامعـه ديگـري گرفتـه    طرز تفكر وي در اثر تماس ي      عه نيست   ماين جا 

ي كـه خـودش متعلـق بـه     نشده است و بعد انساني متناقض به وجود  مي آيـد انـسا          

و بدين صورت يك انسان يا يـك        معه اي است و فكرش متعلق به جامعه اي ديگر           اج

ه شبيه به آنها نيست اريينـه بـشوند         كجامعه ممكن است به وسيله يك جامعه ديگر         

و بعد اين جوان يا تحصيل كرده اين روشنفكر يـا تاريـك               گانه شوند يعني از خود بي   

نه تاريخ خـود را  و جامعه خود را ميشناسد    افكر مربوط به يك جامعه اي است كه نه          

بعـد   ونه ميشناسد كه خود او كيـست        نه خصوصيات خودش را ميشناسد      ميشناسد  

ش را گيـشه را يـا       چنانكه اين كـارگر يـا كارمنـد خـود         خودش را او احساس ميكند      

اين فردي كه مثالً متعلق بـه يـك كـشور           خودش را آن پيچ يا مهره احساس ميكرد         

بـا  طرز تفكر اروپائي    ذوق او اروپائي      با   خودش را اروپائي حس ميكند    شرقي ميباشد   

غـم هـا نيازهـا      رزو ها   آدر صورتي كه ان     ها  زو  احساسات و آر  همان سليقه و گرايش     

و او در يك جامعه كامالً غيـره متـشابه بـا آن             ديگري است   متعلق به يك جامعه اي      
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بـه چـه صـورت بيمـار        اين آدم از خود بيگانه است بيمار است         جامعه زندگي ميكند    

شخصيت به جاي     و كسي است خود كسي باشد ولي شخصيت خود را احساس نكند          

صيت يعني تفكـر سـليقه ذوق و مـن كـه          خشخود شخصيت ديگري را احساس كند       

در آن موقـع    ق به ايـن جامعـه اسـت         لشخصيت من متع  به اين جامعه هستم     متعلق  

معـه  ا چون طـرز تفكـر يـك ج        چون مسخ شده ام   شخصيت خود را احساس نميكنم      

يعني خود يكي چيزم    و من يك انسان شتر گاو پلنگم        ديگر در من هلول كرده است       

را احـساس   درد هايي   كنم فرد ديگري را احساس ميكنم       ي  وقتيكه خود را احساس م    

اين دردهاي خاص خود را احساس نميكنم چون خودم         ميكنم درد هاي خاصي دارم      

ه او آن   كدردهاي ديگري را    خودم را احساس نميكنم      خصوصياترا احساس نميكنم    

ايـن فـرد بيمـار      در صورتي كه خود من آن درد را ندارم          درد را دارد احساس ميكنم      

 نميكنـد بلكـه احـساس       يساس گرسـنگ  آدمي كه درد گرسنه گي دارد ولي اح       است  

وقتي كسي سير ميـشود نـاراحتي       ناراحتي بيماري يك انسان سير را در خود ميكند          

به ذهن انسان خطور    هايي بعد از شكم سير      زورآيك نوع   هايي دارد مربوط به سيري      

 گرسنه  رداما همين ف  ميكند ولي انسان گرسنه آرزوها دردهاي ذوقهاي متفاوتي دارد          

 گرسنه است بجاي اين كـه درد        واقعاًخودش  ن فرد سير    آينه ميشود توسط    وقتي اري 

چون بوسيله او اريينه شده يعني شخصيت او        آرزوي يك فرد گرسنه را احساس كند        

رنج ها و آرزوهاي يك انسان سير را در خود احساس ميكند            در وي هلول كرده است      

كر زندگي و دردهاي عينـي و       فه دنبال  نان است      بمثالً يك فرد گرسنه خود به خود        
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فكـر كمبـود كـالري خـويش اسـت          فكر غذاي بچه خويش است      مادي خويش است    

هاي وي مشابه اينها اسـت  زورآو كمبود ويتامين كمبود غذايي كودكان خويش است   

از همـه جهـت ايـن مـوارد بـراي او فـراهم اسـت                يك انسان سير و درد مادي ندارد        

 لبخند ژكوند را در جايي حراج بنمايند و او          لوارد تاب  د رزومثالَ آ  خاصي دارد    آرزوهاي

 آن فرد گرسنه كـه كمبـود غـذايي دارد و            وت خويش را براي آن تابلو بدهد      ر ث نصف

ولـي  آثار گرسنه گي در چهره خود و خانواده خانه محله جامعه خـود پديـدار اسـت                  

روتمنـد يـا    ث غم هايي كه دارد مربوط به يك فـرد        اين فرد سير دارد     به   هاي مشا  رزوا

 مـريض   ردايـن فـ   كه همه چيز از نظر مادي براي او فراهم اسـت            بچه ثروتمند است    

است چون خود يك چيز ديگري است ولي ان چه را به جاي خـود احـساس ميكنـد                   

بوسيله جامعه هـاي اروپـائي      بدين صورت جامعه هاي غيره اروپائي       فرد ديگري است    

يعني اين تحصيل كـرده ايـن روشـنفكر         اند  يعني از خود بيگانه شده      اريينه ميشوند   

جامعه شرقي مثل شرقي حس ندارد مثل شرقي ناله نميكند مثل شـرقي آرزو نـدارد       

معه اي متناسب با جامعه خودش درد نميكشد بلكـه درد هـاي رنـج هـا       امثل يك ج  

و طبقه سـرمايه داري اسـت       احساسات نيازهاي يك اروپائي كه در سر حد عاليترين          

ي را احـساس    لدرد هاي و رنج هاي ايـن شـك        برد   امل مادي به سر مي    برخورداري ك 

 در جامعـه امـروز بـشري وجـود دارد       و او بزرگترين دردي كه احساس ميكند        ميكند  

 ديگري است   يزكه واقعيتهاي خود چ   انحراف رواني شخصيت هاي غيره اروپائي است        

در صورتي كـه  فرد ديگري را احساس ميكند ولي مردم چيز ديگري احساس ميكنند       
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 وارد مي شديم تمدن     تيوق سال پيش    200 اروپائي    غيره در قديم همين كشور هاي    

احـساسات و آروز هـاي عبـادت هـاي و           امروز را نداشته اند ولي هر كدام خود بودند          

هنر زيبائي همه تعلـق بـه خـود         عياشي ها و كارهاي بد و خوب خودشان را داشتند           

لق به خود بود ولي وقتي وارد يك كشوري مثـل           طرز تفكر مذهبي فلسفي متع    بودند  

هند ميشديم مي دانستيم اين يك كشور هندي است يـا ايـن يـك كـشور افريقـائي               

 ميگويد ساختمان خاص خود شاعر شعر خودش را         سليقه خاص خودش را دارد    است  

 دارد رنج هاي بيمـاري      يديك شاعر طرز تفكر هن    نقاش نقاشي مثل خود را ميكشد       

 همه چيز انها متعلق به خودشان اسـت         يك جامعه هندي را دارد    مذهب   روزهاآهاي  

عين حالي كه از لحاظ تمدن يا برخورداري در سطح پائيني بود همـه متعلـق بـه                  ر  د

امـا امـروز جامعـه      و بيماري غيـره از فقـر اسـت          فقير بود    بيمار نبود گرچه  خود بود   

زار ها و كاال هاي توليد مـدرن         و اب  توانسته تمدن  به همان ميزان كه      توانستهاروپايي  

توانـسته اسـت   اين جامعه هاي به مصرف برساند به همان ميزان     جديد خورد را در    و

 نوع عقايد يك نوع سليقه ها يك نوع رفتارهاي خاص           يكيك نوع طرز تفكر فلسفي      

جامعـه هـايي كـه هرگـز متناسـب بـا آن       وارد اين جامعه هـا بنمايـد    جامعه خود را    

و پسند هاي نيـست      ن ياسها با آن طرز تفكر هاي با آن نوع سليقه ها و            رفتارهاي با ا  

 است جامعـه هـايي بـه         سياه پوستي   كه فيلسوف بزرگ   اليا رنو   بدين صورت به قول     

وجود آمده خارج از جامعه هاي اروپائي مثل جامعه هاي مـا جامعـه هـاي موازئيـك                  

يزه رنگي دارد به رنگ ها      صد ها ذره سنگ ر    مثل موزائيك چنانچه ميبينيم موزائيك      
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اما شكل ايـن موزائيـك را بـه         و شكل هاي مختلف همه در يك قالبي پرس شده اند            

اما هيچ شـكلي بـه   اين موزائيك شكل هاي و ذره هاي مختلفي دارد    ورده اند   آوجود  

 از قبل داشته اند و يك مقدار        مصالح اين تمدن ها هم يك مقدار        وجود نياورده است  

بعد شده يك قالب موزائيكي به صورت جامعـه نيمـه           ارد انها شده    قطعات بي شكل و   

تمدن اروپـا بـه كـار         نكرده ايم ان چه را كه در       انتخابا  چون م  دمتجدمتمدن نيمه   

به علـت اينكـه مـا از تمـدن           براي ساختن يك تمدن در جامعه خود مان          فته است ر

بنـا  ا انها داده اند و شكل ردانستيم كه به چه شكل است   دانستيم و نمي   چيزي نمي 

بر اين بدون اينكه بدانيم در اين جامعه بايد چـه چيـز بـسازيم و بـدون اينكـه قـبال                      

 و بر اسـاس ايـن       تصميم داشته باشيم كه جامعه خود را به چه شكل بايد در بياوريم            

الحي را در نظـر داشـته باشـيم و در سـاختمان             صنقشه كه قبال داريم بدون اينكه مـ       

الح صايـن مـ   الح مختلف از اطراف روي هم ريختـه ايـم           صمر ببريم    به كا  ودجامعه خ 

امـا همـين طـور روي هـم         شـته و حـال      ذ از گ   هم هستند    اروپائيبومي هم هستند    

  و يك جامعه اي بي شكل و بي هدف درسـت شـده اسـت             بي شكل بي قواره     ريخته  

قـرن   در مـدت يـك       اين جامعه ها جامعه هاي غيره اروپائي هستنند كه توانسته اند          

پيـدا شـدن تمـدن مـوزائيكي در         ريشه ايـن    وپا بگيرند   ارالحي را به نام تمدن از       صم

كـه يـك شـكل       جامعه هاي شتر گاو پلنگـي        نكشورهاي غيره اروپائي يا به تعبير م      

و  و مشخص نيست كه اين چه طور جامعه اي است            هدف خاصي ندارد    خاصي ندارد   
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يـا  هـدف   ي چه دارند زنـدگي ميكننـد        كه برا توانند بفهمند    مردم يا متفكرانش نمي   

  مدآچرا پديد نها چيست آعقيده 

 ماشين پيدا شد و رشد كرد      18 قرن   خصباال 19، 18، 17در قرن   دو علت پيدا شد      

كـه بايـد وقتـي كـار        در دست سرمايه دار اروپائي بود        خصوصيت ماشين كه  در اروپا   

اگـر   جبـر ماشـين اسـت        همواره هر سال ميزان توليد خود را بـاال ببـرد ايـن            ميكند  

ي ميزان توليدي كه ميكنـد را افـزايش بدهـد ان ماشـين مـ               سال   10ماشيني ظرف   

نميتواند با ماشين هاي ديگر     ميرد از بين ميرود و نميتواند به كار خودش ادامه دهد            

كـه توليـد   چون اگر ميزان توليد خـود را بـاال نبـرد ماشـين هـاي ديگـر        رقابت كند   

رائه ميكند و مردم هم آن كاال را مي خرند و كاالي            ا  انتري ارزبيشتري دارد محصول    

و در عـين    بتواند كاالي ارزانتري عرضـه كنـد        ناچار براي اينكه     واين ماشين ميماند    

بيشتر ارزانتر از رقيبش كاال را عرضه نمايد ناچـار توليـد را بايـد بيـشتر                  هر چه حال  

د و بـه ماشـين كمـك        ون ميـش  اشـي تكنيك كه وارد م    اين صورت علم و    اما به نمايد  

 همين عامل است كـه شـكل        ماشين همواره ميزان توليد خود را بيشتر نمايد       ميكند  

بشريت امروز را عوض كرده است اين مسئله در طي دو قرن اخير توسط اروپا مطرح                

بنـابراين  سال بـاال ببـرد       تصاعدي هر رت  واين ماشين كاالي خود را به ص      شده است   

  مردم پا به پاي توليد ماشين زياد نمي        امامصرف را باال ببرد     ي  بايد به صورت تصاعد   

مـصرف كاغـذش     % 30 سال اخير    10در  كه  يك جامعه اي را مشاهده ميكنيم       شود  

بـه توليـد كاغـذ     % 400 سال 10اما ماشين هاي كاغذ سازي در اين  زياد شده است    
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ن مقدار باال نرفته    اين مدت مصرف كاغذ به اي      در صورتي كه در    .خود اضافه كرده اند   

جامعـه اي    هـر    بايد مصرف جديـد توليـد كـرد       پس توليد اضافي بايد چه شود       است  

مصرف خاصي دارد نميتوان با افزايش سرسام اور توليد مردم را واداشـت تـا مـصرف                 

جبرا بايـد از    بنا براين ماشين كه جبرا توليد خود را زياد ميكند           خود را نيز باال ببرند      

 بـه  18وقتي قـرن  و در بيرون از جامعه هاي خود بازار بيابد ون رود مرزهاي خود بير  

معلـوم بـود    و وقتي كه ماشين با علم و تكنيك جديد دست سرمايه افتـاد              وجود آمد   

بايد جبرا مصرف كننده كاالي     همه انسانهاي روي زمين     چيست  سرنوشت اينده بشر    

ايـن كاالهـا    روپا پر ميشود    به سرعت بازارهاي ا   توليد شده بوسيله اين ماشين باشند       

ديـد  جو علـم     تكنيـك جديـد      طرهم به خاطر جبر اقتصادي و اجتماعي و هم به خا          

 و اين كاالها ناچـار بايـد بـه آسـيا و             نمايند ماشين هاي تازه توليد زياد تري نيز مي       

ي اينكـه ماشـين چنـين اقتـضا         ابرو آنها ناچار بايد آنها را مصرف نمايند         آفريقا برود   

خوب آيا ميتوان   اچار تمام مردم مشرق زمين تمام كاالهاي را مصرف نمايند           نميكند  

ـ      سادگيبه سادگي اين كاال هاي به        فرهنـگ   كـه اصـوال      ه ميتوان به مشرق زميني ب

امكـان  و به او تحميل كرد كه اين كاال را مصرف نمايد            الئي را ندارد    امصرف چنين ك  

ن آسـيائي لباسـش را همـسرش        مـي بينـيم ايـ     وارد جامعه آسياي مي شـويم       ندارد  

لباس محلي دارند و لباسهاي خود را مي پوشند         يا كارگاههاي بومي ميدوزند     ميدوزد  

مدرن تهيه ميكند اينجـا    اين كارخانه هاي لباس سازي كه اين پارچه هاي اروپائي را            

تمـام   كه   نماييممشاهده مي   قائي ميشويم   ي و وقتي وارد يكي جامعه افر      خريدار ندارد 
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 زيبائي اسب و مركب اسب اسـت  و سرگرمي آنها اسب سواري و    اي و ذوق انها     آرزوه

راننده ندارند و اصالَ مفهوم ماشـين در ذهـن نـدارد و احتيـاجي بـه ان                  جاده ندارند   

و در جامعه زندگي ميكند كه بـين توليـد و مـصرف خـود               شكل هم به ماشين ندارد      

 بنـابراين نيازمنـد مـصرف كـاالي ماشـين اروپـائي نيـست       تناسب كامل وجـود دارد   

چـه از  در اروپا به سرعت و تنـوع توليـد مينمايـد     كارخانه هاي مدرن كاالي آرايشي      

وارد آسـيا    بنمـائيم    فريقائيو اين محصول را بايد وارد كشور ا       لحاظ كميت و كيفيت     

  ايندخوب افراد اين جامعه بايد اين وسائل آرايشي را مصرف نم بنمائيم

 اين كاال هـا  ر در آسيا و در آفريقا زندگي ميكنند اگ18اين زنها و مردها كه در قرن     

 هم اگر مجاني نيز در اختيار آنها قرار دهيم امكـان نـدارد انهـا را مـصرف نماينـد                      را

 اينكـه يـك خـانم       بـراي مـثال    خاص خود    ازيبائي ه آرايشهاي خاص خود را دارند و       

يـا خـودش را   براي اينكه لباس زيبا بپوشد    زيبا نشان دهد     خود را    ي يا آساي  آفريقايي

خود وسائل و مواد ارايـشي      آرايش نمايد هيچ احتياجي به اين كاالهاي اروپائي ندارد          

و پـسندند    و همه آنها را به كـار ميبرنـد و همـه نيـز آنهـا را مـي                  و مواد زينتي دارد     

اين كاال ها روي دست ميمانـد        بنا بر     نيامده است  دوجواحتياج تازهاي هم در انها به       

و همه احتياجات خـويش     اين افراد كه با اين طرز تفكر و سليقه خود زندگي ميكنند             

طرز زندگي و فكـر انهـا طـوري نيـست كـه بتواننـد               را در جامعه خود توليد ميكنند       

 كـاري   هپس بايد چـ    اروپا باشند    18مصرف كننده كاالي صنعتي سرمايه داري قرن        

 اين انسانه را در اسيا و افريقا مصرف كننده كاالي اروپـائي بنمـائيم               ديباانجام دهيم   
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خانمها و آقايـان زيبائيهـاي      عه انها به شكلي تنظيم گردد تا كاالهاي ما را بخرند            مجا

ك ملـت يـك      ما رو كنند خـوب تغييـر دادن يـ          آرايشيرا بپسندند كه ناچار به مواد       

بايـد   كنيم تا آرايشش را عوض كنـيم         انسان را بايد عوض كنيم تا مصرف او را عوض         

اينجـا  روح يـك ملتـي را عـوض كنـد     چه كسي ميتواند  فكر و روح او را عوض كنيم        

ديگر نه سرمايه دار اروپائي توان چنين كاري را دارد نه مهنـدس اروپـائي نـه توليـد                   

يك طرز تفكـر و برنامـه خاصـي         اينجا متفكرين اروپائي بايد بنشينند      كننده اروپائي   

  زند كه اين انسان غيره اروپائي سليقه و فكرش عوض شودبري

بـه   وي عـوض شـود        و همه چيـز    تفريحات سنت روابط اجتماعي     دوم شكل زندگي   

ما باشد جبرا مصرف كننـده كـاالي         صورتي هم عوض شود كه مصرف كننده كاالي         

ـ                سرمايه صنعت اروپائي بشود   ه دار هاي و توليد كننده هاي بـزرگ اروپـا برنامـه را ب

بايـد يـك نواخـت      برنامه اين است كه همه ادم هاي روي زمـين            متفكرين مي دهند  

اما فرم زندگي يك جامعه     بايد يك شكل زندگي كنند بايد يك فرم فكر كنند           باشند  

فرهنـگ تمـدن تربيـت و سـنت اينهـا         را چه چيزي به وجود مي اورد تاريخ مـذهب           

و  زندگي يك انسان اسـت      مجموعه سازنده عوامل شخصيت و كيفيت روحي و فكري        

در اروپا به گونـه اي و       اين موارد در هر جامعه و منطقه اي با جاي ديگر تفاوت است              

ك جـا مـذهب بـودا و در         ييك جا اسالم است و      در هر گوشه آسيا به گونه اي ديگر         

 ملتـي   ر جـو  كياينها هركدام يك نوع جامعه اي ساخته اند         ذهبي ديگر   مجاي ديگر   

ايـن   همه بايد يكنواخت شود براي اينكه همه يكنواخت شوند بايـد             به هر حال   دارند
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همه يك الگو باشند و ايـن        هاي مختلف بايد از بين برود        جامعهشكلهاي مختلف در    

يك انسان اروپائي را به كارشناسـهاي       اين شكل بيانديشيم    الگو را اروپا تعيين ميكند      

 شرقي به آن فكر در بياورنـد        قاييافري  و   اسياييخود نشان ميدهد كه بايد انسانهاي       

ي داشـته   عكر كند ايـن شـكل روابـط اجتمـا         فاين شكل   به اين شكل لباس ميپوشد      

ايـن   اين شكل مصرف كند اين شكل آرزو داشـته باشـد             اين شكل خانه بسازد     باشد  

يـك  و بعد از مدتي يك مرتبه ديـديم         اين شكل بپسندد     وشكل عقيده داشته باشد     

تجدد بهترين ضربه اي بـود كـه       بر همه دنيا عرضه شد      نام تجدد   فرهنگي تازه اي به     

در همه گوشه دنيا در همه جامعه هاي غيره اروپائي انسان غيره اروپائي را              نست  اميتو

و از قالب خودش فكر خـودش بيـاورد بيـرون           در هر شكل و قالب و فكري كه هست          

 اين جامعه هـا  بـه هـر           اين است كه وسوسه متجدد شدن را در        ائيهاپ ارو تنها كار ما  

يك شرقي  اگر به يك شكلي با يك حيله اي بتوانيم          شكلي كه است به وجود بياوريم       

با مـا حتـي همكـاري       وسه عشق متجدد شدن را در او بوجود بياوريم          سرا به شكلي و   

هـر عـاملي كـه شخـصيت او را     خواهد كرد در اينكه هر چه از گذشته بر او مي رسد         

فرهنگ خاص مـذهب خـاص شخـصيت        ده باشد و هر عاملي كه       غيره اروپائي بار آور   

 را به لجـن بكـشانيم و   هخاص برايش ساخته به دست خودش و حتي با كمك ما هم          

بنابراين وضع مشترك همه كشور ها  شرق دور شرق ميانه شرق نزديـك              نابود كنيم   

وضع مشترك آنها اين باشد كـه شـوق متجـدد           سياهپوست همه   كشور هاي اسالمي    

متجدد شدن عبارت است از شبيه اروپـائي شـدن           را در آنها به وجود بياوريم و      شدن  
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به همين معني بود از همـان وقتـي كـه در دنيـا راه               متجدد يعني متجدد در مصرف      

 يعني كسي كه متجدد ميشود در مصرف جديد ميـشود يعنـي كاالهـاي               انداخته اند 

يعنـي ايـن اشـكال      افكار زنـدگي جديـدي را مطـرح ميكنـد           جديدي مصرف ميكند    

 و كاالهاي جديدي كه مصرف ميكند از شكل كاالها و زندگي و سـنت               زندگي جديد 

بنـابر  هاي گذشته او يا ملي او نيست به همان شكلي است كه از اروپا صادر ميـشود                  

مـا نميخـواهيم در فكـر او ابتكـار و           اما بايد از نظر مصرف او را متجـدد بنمـائيم            اين  

بـه  خـوارك تـو را عـوض كنـيم     بلكه ميخواهيم  وجود بياوريم   نوآوري و طرح تازه به      

بخوريـد  جاي آن خوراك هاي قديمي كه مي خورديد خوراكي كـه مـن ميـسازم را                 

بـه همـان     شد بنا بر ايـن بايـد         دقاومت ايجاد خواه  مگويد مسلما   چنين چيزي اگر ب   

 هايي را بـا تيـپ هـا و نـوع هـاي مختلـف               حال كه ميكوشيم جامعه   ان  معني در هم  

به همان ميزان كه ميخـواهيم كـه        مصرف نميكنند   هستند كه مصرف كاالهاي ما را       

يعنـي مـصرف كاالهـاي      آنها را متجدد كنيم يعني مصرف جديد به خرد آنها بدهيم            

 انساني در آرزوي تمدن اسـت       هرچرا كه    تجدد يعني تمدن  به آنها بفهمانيم كه     تازه  

ي ميكنيم و بـراي اينكـه خـودش بـا مـا             به اين تجدد را تمدن معن     و بنابراين ما هم     

 18بينـيم كـه بـيش از حتـي عوامـل قـرن               و مـي  همكاري كند در متجـدد شـدن        

تا مصرف كاالها و شكل زندگي جامعـه هـاي          روشنفكران خود ما بودند كه كوشيدند       

يعني انساني كه مصرف او متجدد است بنابراين خود به خود وابـسته             ما جديد بشود    

   كه براي او توليد ميكندان ماشين ميشود به
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 وييلتـاب ه مـشاهده كـردم كـه        بيك مرت ميكردم    در دانشگاهي كه در اروپا  تحصيل      

كرده اند كه ما به دانشجوياني كه جامعه شناسي تمام كرده اند احتيـاج داريـم                 نصب

من خود نيز دنبال كار ميگشتم و براي مـن جالـب             يك كارخانه توليد كننده ماشين    

خواهـد چـه كـار كنـد     ي كه ماشين توليد ميكند جامعـه شـناس را م    بود اين كارخانه  

ميخواهد چه كار كند مگر ميخواهد كسي را درس بدهد به آن كارخانه              س را انشنارو

اجتماعي تماس بگيريد  ما هم همين كـار را           فرمودند با مسئول روابط   مراجعه كردم   

ده ايـم كـه جامعـه    دعـوت كـر  وي به ما گفت البد ميپرسيد چه دليل شما را       كرديم  

و مـا    معموال ما دانشجويان رشته هاي فني را بايد دعـوت كنـيم              شناسي خوانده ايم  

يـك  ن سوال را براي شما توضـيح بـدهم          يو او گفت ميخواهم هم    پاسخ مثبت داديم    

ايـن   د   ، ج   ، ب   ،كـه در ايـن شـهر هـاي الـف            نقشه از تمام آسيا و آفريقا نشان داد         

مثالً ماشين هـاي مـا       ي   ، ه   ، م   ،ارد ولي در جامعه ن      ماشين هاي ما خيلي فروش د     

نمي دانيم چرا و اين مسئله را نميتوانيم از مهندس خود بپرسـيم بلكـه               فروش ندارد   

تـا اگـر بتـوانيم رنـگ     جامعه شناس بايد بفهمد كه اين مردم چـه سـليقه اي دارنـد     

را عوض كنـيم    رنگ او   يم  نتوا اگر نمي ماشين يا وضع ماشين خودمان را عوض كنيم         

ده انـد   ورنمونه داد از توفيقي كه جامعه شناسان اروپائي به دسـت آ           تا بخرد بعد يك     

در بسيار جالب بود اين يكي از موفقيت هاي بسيار بزرگ آنهـا بـود   در متجدد كردن   

در يـك سـرزمين را نـشان داد جنگلـي و كوهـستاني              ساحل رودخانه چاد در افريقا      

 و قديمي كه هنـوز درسـت لبـاس نداشـته انـد زنـدگي                اينجا عدهاي از قبايل بومي    



  www.HerculesEbooks.com                                                                                دكتر علي شريعتي– تجدد يا تمدن    

 

 

  )21(صفحه       

 

جا نشان ميداد كه عدهاي در اينجـا زنـدگي   به صورت گله داري در چند ميكرده اند  

در ايـن وسـط اسـت        و يك قلعه بزرگي هم كه متعلق به رئيس قبيله اسـت              ميكنند

بعد نشان ميداد كـه در ايـن        چند خانه كه متعلق به شخصيت هاي اين منطقه است           

سه نيست هنوز جاده نيست هنوز مردم عـادي اينجـا درسـت لبـاس               ربيله هنوز مد  ق

 دردر مرحلـه چـا     هنـوز خانـه ندارنـد         دارنـد    فقط يك پوشش معمـولي    وشند  ي پ نم

 تا اتوموبيل رنو با حاشيه هاي طـال جلـوي           2بعد نشان ميداد    نشيني زندگي ميكنند    

كه اين قلعه   د نشان دهد    ميخواهپارك شده است     نيمه وحشي  قصر رئيس اين قبيله   

كه با هـم    خان اين قبيله با خان آن قبيله        اين سرزمين سرگرمي آنها اسب بود        مردم

اسـب كـه مـا      و رقابت در اسب هاي و سگ ها و گلـه داشـته انـد                 تفاخر ميكرده اند  

ده اند كـسي كـه      راسب سواري ميك  نميتوانيم توليد كنيم چون خودشان اسب دارند        

و يـده انـد     زو همه به او حسد مـي      داشت از همه مشهور تر بود        بهترين اسب ها آنجا   

تا وقتي كه اين روحيه     همه دنبال ان بوده اند كه يك اسب بهتر از مال او تهيه كنند               

بايـد  اسب ميخرند كه خودشان توليـد ميكننـد         خرند   آنها ماشين نمي   در اينها است  

 و  اصـمغ هـ   بـا همـان     لـه    قبي رئيسجام دهيم كه او ماشين را بخرد زن اين          كاري ان 

به بهترين نوع هم آرايش ميكند كـه        خود را آرايش ميكند     جنگل انجا   شيره درختان   

بـا   محلـي    هـاي خوراك  رقص هاي محلي با     با  با لباس هاي محلي     پسندند   همه مي 

خوب نه او ماشين رنو پاريس رامي خرد و نه زنش لـوازم ارايـشي               شربت هاي محلي    

ني من هيچ وقت نميتوانم محـصوالتم را در اينجـا عرضـه             يعكريستالدويم فرانسه را    
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موجب شد كه اين جامعه شناس متخصص ما كـاري          به هر حال مقدمات فراوان      كنم  

قبل از اينكه مردم اينجا وارد مرحلـه        اينجا جاده كشيده شود     كند كه قبل از اين كه       

 بود كـه    و اين فرد كه سليقه اش روي سب        ماشين امد    مكان بشوند    يكسكونت در   

حـاال بـه    يا بهترين سـگهاي شـكاري       دوتا اسب بسيار زيبا به جلوي قصر خود ببندد          

شكلي سليقه اين فرد را عوض كرده اند يعني متجددش كرده ايم كه به جاي اينكـه                 

كه دو تا رنـو     افتخار كند دو تا اسب نجيب خيلي زيبا دم قلعه بسته ام افتخار ميكند               

و هفت هشت كيلـومتر دور قلعـه جـاده درسـت     سته ام با حاشيه هاي طال دم قلعه ب   

هـم   و مردم هم تماشا ميكرده انـد بعـد  تا اين فرد صبحها سوار ماشين بشوند      كردند  

بـود   هفت هـشت مـاهي كـه او در انجـا          راننده كه نداشته اند و راننده ما در انجا بود           

ـ  پمپ بنزين آنجا نبود پس با قايق از جاي دو         ماهيانه به او ميدادند      اي اتوموبيـل   رر ب

 دبه اين صورت ميبينيم كه هدف او متمدن كردن واقعي اين افر           بنزين مي اروده اند     

امـا   بـه اسـب ميكـرد        افتخارواقعا ان كسي كه      واقعا متجددش كرده است      امانيست  

واقعا اين رئيس قبيله يا ايـن فـرد آفريقـائي يـا     كند ميحاال افتخار به اتوموبيل خوب      

كه اين  ده باشيم يا سطحي قضاوت كنيم       ابايد خيلي س   است اما    شدهمتجدد  آسيائي  

 خيلي بايد ساده باشيم تجدد عبارت است از تغيير سنت           را بگوئيم متمدن شده است    

مادي از كهنه به جديد چرا كـه كهنـه را خـود مـي               ها مصرف هاي گوناگون زندگي      

 مـردم دور از     بـدين وسـيله تمـام      ميـسازد    18و جديد را آن ماشين قرن       ساخته اند   

اول بايـد بـا مـذهب        براي اينكه متجدد كنيم بايد     وجامعه اروپا را بايد متجدد كنيم       
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مـذهبش   هر جامعه اي با داشـتن       اوالزيرا مذهب موجب اين خواهد شد كه        م  يبجنگ

معنويتي كه هر كس خـودش را وابـسته بـه آن            مذهب يعني   شخصيت احساس كند    

انساني ا اگر بكوبيم اين انسان را تحقير كرده ايم          و آن معنويت ر   معنويت اعال ميداند    

فريقـا و   اميكرده براي اين بود كه در همـه آسـيا و            كه خود را وابسته به آن معنويت        

دوم   ، بوسـيله روشـنفكران محلـي     ه با تعصب به وجود امد       زاربنهضت م شرق و غرب    

ور از اروپـا را     همه مردم د  ست  اخوي  اروپا م فانون كه مي گويد     ن به قول اي   چه چيز ها  

يا جامعـه انـساني قبـل از        كند آيا ميشود انسان قبل از انكه شخصيتش         اسير ماشين   

از شخصيت خلع بشود ميتواند اسير ماشين گـردد يـا            وانكه شخصيتش زدوده شود     

ه يـك جامعـه     بـ  چه چيـز هـايي       پائي بايد شخصيت زدائي شود    واسير توليد خاص ار   

 ان جامعه فرهنگ ان جامعـه كـه مجموعـه           جامعه تاريخ  مذهب ان شخصيت ميدهد   

ذوق معنويات و اخالق اندوخته هاي هنري و ادبي ان جامعـه اسـت بـه يـك انـسان                    

  شخصيت ميدهد

احساس ميكردم وابسته به يـك تمـدن بـزرگ           به عنوان يك ايراني      19من در قرن     

 و همه جهان تحت تـاثير مـا بـود         كه در دنيا بي نظير بود        اسالمي هستم    5 و   4قرن  

احساس ميكردم كه وابسته به يك فرهنگ چنـدين قرنـي هـستم كـه بـه شـكلهاي                   

ده رمختلف فرهنگ تازه معنويت تازه ادب تازه هنـر تـازه در دنيـاي بـشري پديـد او                  

وابسته به اسالمي هستم كه عاليترين و نـو تـرين و            احساس شخصيت ميكردم    است  

ايـن همـه    آورده اسـت    به وجود   مذهب جهاني است و آن همه معنويت        ترين   جهاني
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تمدن هاي مختلف را در خودش تركيب كرده و تمدن بزرگي بـه وجـود اورده اسـت         

چنين تاريخي مملو از عواطف بزرگ انساني عاليترين حوادث همه تجربه هـاي نـژاد               

هاي مختلف كه در اسالم پديد امده اند به وجود اورده است و متعلق به يك اسالمي                 

و مـن   و عاليترين چهره هاي انساني را تربيت كرده اسـت           كه زيباترين روحها    هستم  

در برابر دنيـا    ميتوانستم به نام يك انسان احساس شخصيت انساني در خودم بنمايم            

به عنوان يـك ابـزاري كـه         بنا بر اين چنين مني را چطور مي شود           در برابر هر كس     

امكـان   بياورنـد  مـصرف ميكنـد در    فقط و فقط ارزشش اين است كه كـاالي جديـد            

سـلبش  نداشت اين شخصيت را بايد از اين من هايي كـه در خـود احـساس ميكنـد                   

بايد احساس كند و باور كند كه آن وابسته به يك تمدن پـست تـر فرهنگـي                   يمئنما

اد غربـي  ژتمدن غرب و ن  يك نژاد پست تر است و باور كند كه تمدن اروپا             پست تر و  

كه افريقائي وحشي بوده تـا وسوسـه متمـدن          باور كند   افريقا بايد   يك نژاد برتر است     

تـا  شدن در او بوجود آيد و سرنوشت خود را به سـادگي در اختيـار مـن قـرار دهـد                      

اين  فهمه و  نميو ان وقت كه متجددش كردم به جاي متمدن كردن           متمدنش كنم   

 وآدم خود شد وحـشي شـد         افريقا   19 ،   18 ،   17ديديم در قرن    است كه يك مرتبه     

هرگز افريقائي به نام ادم كـش       قرن ها با افريقا  سرو كار داشت          اسالمي   گر نه تمدن  ا

روپائي بايد افريقائي را آدم خـود ، افريقـائي را بـوي ديگـري               ااين   نبود   محجورهرگز  

اهپوسـت سـلولهاي خاكـستري مغـزش كـار نميكنـد       ياصالَ نژاد خاصي است س    دارد  

بـرخالف اروپـائي حتـي      ه اسـت    كوتـا دم سلول مغزي انسان شرقي و افريقائي        دنباله  
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كه مغز فرد غربي داراي يك اليه خاكـستري         علماي طب بيولوژي آنها ثابت كرده اند        

دخالت ميكند كه در    در شعور و احساس انسان غربي و سفيد پوست           كهاضافي است   

 كـه   و هم دنباله سلول مغز غربي يك دنباله اضـافي دارد          شرقي و سياهپوست نيست     

 و ان است كه بيشتر تعقل و نبوغ در انها به وجود مـي اورد  آنهاستآن هم دنباله دم   

اين فرهنگي را به وجود آورده اند برتري غرب تمدن و           بينيم   بعد مي كه شرقي ندارد    

كه اروپائي استعداد عقلي در او      ند به ما    ه ا انسان غرب و باور كرده اند به دنيا و باوراند         

حـساسي و عرفـاني در او قـوي اسـت نـه             شرقي استعداد ا  در شرق نيست    قوي است   

كيست ؟ سياهپوست عبارت اسـت از رقـص و          اهپوست  يو وحشي س  عقلي و تكنيكي    

بنا براين دنيا تقسيم شد كه نـژادي        بازي و موسيقي و آواز و نقاشي و مجسمه سازي           

خوب ميتواند احساس كنـد  شرقي فقط كه توانائي فكر كردن دارد فقط اروپائي است       

خـوب ميتوانـد     عرفاني داشته باشد و سياهپوست       هيا احساسات صوفيان  شعر بگويد و    

بعـد همـين مكتـب     وصد قـ و خـوب ميتوانـد بر  خوب ميتواند آواز بخواند   وجاز بزند   

بود كه بايد با متجدد كردن جامعه هاي غيره اروپائي به            فكري كه زير بناي اعتقادي    

يعنـي  هـاي غيـره اروپـائي       زير بناي فكري تحـصيل كـرده        همه دنيا اعالم ميكردند     

  .روشنفكران ما هم شد

در ايـن جامعـه      سال يك جنگي را به نام جنگ متجدد و متقدم            100و بعد ميبينيم    

بشر به آن دسـت زده      كه تا كنون    كه ابلهانه ترين جنگي است      ها به وجود آورده اند      

 در  و بعد تجدد در چه چيزي نه در انديشه در مصرف و بعد يك تيپي هم تقدم                است  
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و مسلما به سود متجدد تمام شـد        اين دو ديد جنگ      شكل و مصرف و   چه چيزي در    

در ايـن   اگر به سود متقدم هم به آن شكل تمام ميشد باز هم به سود اين مردم نبود                  

جنـگ متجـدد    كردن  رچم دار اروپائي بود به نام متمدن        پمتجدد و متقدم    دو جنگ   

در هاي غيـره اروپـائي       سال جامعه    100 سال و بيش از      100 و بعد    شروع شد كردن  

ايـن  خـود ايـن جامعـه هـا         بوسيله تحصيل كرده هاي     راه متجدد شدن پيش رفتند      

د مـي گويـد مـا       هسارس نشان ميد    شده اند افسوس   ساختهتحصيل كرده ها چگونه     

را دستگير ميكرده ايم و آنها را آمستردام        اين جوانهاي كشور هاي آسيائي و افريقائي        

آرايـش انهـا را     ند ماهي ميگردانديم و لباسهايش را عـوض ميكـرديم           چپاريس لندن   

رقص و روابط و تشريفات و اتيكت اجتماعي را به آنهـا يـاد ميـداديم                عوض ميكرديم   

بعد انها را به كشورهاي خود      را ياد آنها ميداديم     يك زبان شكسته بسته دالل معابانه       

مـا از   بلندگوي ما بودند     بزنند   دشان حرف واينها آدمي نبودند كه خ    پس ميفرستاديم   

بـه  اينجا شعار هاي انسانيت برابري بعد ميديديم همين بلندگوهايي كه ما فرستاديم             

و بـه گوشـهاي     كشور هاي خودشان انجا هم دنباله صـداي مـا را تقليـد مـي كننـد                  

مردم خود بفهماننـد بايـد       توانسته اند به  و بعد همين ها     مردمان خودشان ميرسانند    

 وبايـد ايـن فرهنـگ بـومي         بايد مذهب را كنـار گذاشـت         بايد دور انداخت     تعصب را 

 انداخته است بايد كنار گـذاريم     عقب  كه ما را از جامعه مدرن اروپائي        منحصر خود را    

فرنگـي  چه طور ميشود با صـدور و انتقـال          ا ناخن پا فرنگي بشويم      تو بايد از مغز سر      

 تجدد عبارت است    به جايي صادر كرد   مگر تمدن كااليي است كه بتوان از جايي         شد  
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سال به    مجموعه كاالهاي جديدي كه ميشود از يك جامعه اي در عرض يك سال دو             

در عرض چنـد سـال كـامال متجـدد          و يك جامعه را ميتوان      جامعه ديگري وارد كرد     

حتـي  ميـشود كـامال متجـدد كـرد       چنانچه يك فرد را در ظرف يك شـبانه روز           كرد  

در مصرف و ارايـش او را عـوض كـرد و او ميـشود متجـدد      وپائي  متجدد تر از خود ار    

 تمـدن و     بـه ايـن سـادگي نميتـوان متجـدد شـد            امااستند  و خ نميغيره از اين هم     

و انها را به    فرهنگ عبارت است نه ابزارهاي و كاالهايي كه در اروپا ساخته شده است              

بـا   و مـا  تمـدن اسـت     ما به عنوان تمدن شناسانده اند و هركس انها را داشته باشد م            

و و حتـي شخـصيت اجتمـاعي و اخالقـي خـود را         اشتياق همه چيـز را ريختـه ايـم          

ه براي مكيدن آن چه كه اروپـائي بـه    و بعد عبارت شديم از لبي تشن      معنويت خود را    

بعد انسانهايي پديد آمد خالي از هرگونه گذشـته          واين يعني متجدد    دهن ما ميدهد    

بي گانه از هرچه كه نژاد او تـاريخ او و اجـداد او            از مذهبش   بي گانه   بي گانه ار تاريخ     

 انـساني   انساني دست دوم  ،و بيگانه از خصوصيات انساني خود       ساخته اند در اين دنيا      

بلكه حتـي انديـشه ديـرين       اما انديشه اش نه تنها عوض نشد        مصرفش عوض شد    كه  

ود خالي كـرد و بـه       نگه نداشت و از خ    زيبائيهاي گذشته و معنويتهايي هم كه داشت        

يعنـي شـبيه    ايـم     در اين كشور ها ما اكـسيميله بـه وجـود آورده            دقول ژان پول سا   

روشنفكر ،شبه تحصل كرده خودمان نه تحصيل كرده نه روشنفكر          متفكران خودمان   

سرنوشت خود  درد جامعه خود را مي شناسد       كسي است كه جامعه خود را ميشناسد        

خـودش  گذشـته اش چيـست و معنـويتش چيـست           و بدانـد    را ميتواند تعيين كنـد      
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آدم هـايي را در ايـن جامعـه         انتخواب كند اما ما اكسيميله به وجود اورده ايم يعنـي            

و اسم انها را مثل خودمـان گذاشـتيم         هاي غيره اروپائي شكل خودمان در آورده ايم         

ويند و بعد همه مردم به دهن اينها نگاه ميكرده اند كه روشنفكر ها چه ميگ              روشنفكر  

عبـارت بودنـد از واسـطه    روشنفكر ها چه كساني بودند در جامعه هاي غيره اروپـائي       

هاي ميان ان كسي كه كاال دارد و ميخواهـد مـصرف كنـد و ايـن مردمـي كـه بايـد         

ايـن  واسطه الزم است تا زبان آنهـا را بفهمـد           تبديل به مصرف كننده آن كاال بشوند        

خـود او جرئـت      را درست كرده اند   روپائي  شبه روشنفكر ا    يعني  روشنفكر بومي  شكل

نميفهمـد كـه معنـي      تصميم بگيرد   ندارد تصميم بگيرد انتخواب كند تشخيص دهد        

تـا  كه ميخـوره  بينيم يك شربتي  كه ميامد   و بعد ادمهايي به وجود    خودش چيست   

تي را ميخورد ميگـوئيم خوشـمزه   بوقتي كه شراين حد متنزل و پست از نظر انساني    

يك لباسي را ميپوشد و     يك موسيقي را ميشوند ميگوئيم خوب است يا بد          است يا نه    

ايـم موسـيقي    جرئت ندارد بگويد خوشمزه است يا بد مزه         پسندي يا نه     ميگوئيم مي 

براي اينكه خـودش نيـست      پسندم   پسندم يا نمي   اين لباس را مي   خوب است  يا بد      

بگويند اين  م و او ميپسندد     اين فرد بايد گفت كه اين لباس را ميپسند        به  كه بپسندد   

و ايـن   كه با ذوق و ذائقه ات نميخورد اين اروپائي امروز اين را مي خـورد                زهر مار را    

ام از اين بدم مي ايد      و جرئت ندارد بگويد كه من ذائقه        فرد را ميبينيم كه مي خورد       

بـه قـول    اين اسـت كـه ميبينـيم        جرئت ندارد   پسندم خوشم نمي ايد      اصالَ من نمي  

در امريكا و در اروپا     ميگويد  غيره اروپائي است    كه متخصص كشورهاي    الي گرابر   كارا
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و هر وقت كـه جـائي جـاز         و متنفرند   از جاز بدشان مي ايد      بسيار كساني هستند كه     

اين شلوغي و جيغ داد است اما در كـشور هـاي شـرقي و               ميزنند يا راديو جاز ميزند      

ايـن انـدازه    پـسندم    من نمي  بد است    بگويد جاز اسالمي هيچ مسلماني جرئت ندارد      

چرا كـه او حتـي بـه انـدازه اي بـرايش             پسندم را ندارد      اين را كه بگويد نمي     تجرئ

باشـد كـه رنـگ لبـاس خـود را خـودش              انسانيت نذاشته اند كه حتي جرئت داشته      

و وقتي كه بـه قـول       خودش بپسندد   مزه ي شراب و شربت خودش  را         انتخواب كند   

مقلد ما باشند   و غيره اروپائي    .اروپائي  براي اينكه جامعه هاي      بايد   لوپانون كه ميگويد  

تنها راه اين است كـه      او هم ميمون وار اطاعت نمايد       و هر كاري كه ما انجام ميدهيم        

تحقيـرش كنـيم    به او ثابت كنيم كه داراي شخصيت برابـر بـا انـسان غربـي نيـست                  

و با همه اينها بيگانه اش كنيم  تاريخش را مذهبش را ادبش را هنرش را تحقير كنيم           

بينـي آدم هـايي درسـت كـرده انـد كـه              مـي مي بينيم كه همين طور هم كرده اند         

تحقيير ميكنند مذهب اسالم را نميـشناسند بـد ميگوينـد           فرهنگ ما را نميشناسند     

فحش ميدهد  رده اند يك شعر معمولي را از رو نميتواند بخواند           كادب ما را اصالَ  بو ن      

از  و شـرط     يـد و بـي ق     نميفهمد از يك كنار محكوم ميكنـد       اصالته ما را    هنر و گذش  

و اين انسان به چه صورت درآمده است به ايـن            هرچه از اروپا ميرسد مجذوبش است     

صورت كه ما آن چه را كه به انسان شخصيت ميدهد يعني مذهب يعني ايمـان يـك               

اش يعنـي همـه     انسان فرهنگش نگاهش يعني همه خصوصيات يك انسان و گذشته           

با آنها كه اصال نفهمند كـه چـه چيـزي           اول اينها را بيگانه بنمائيم      مفاخر يك جامعه    
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پـست تـر اسـت از     و ثانيا نفرت از اينها را در وي به وجود اوريم كه باوركند كه      است  

خـودش را  كه به هر شـكلي كـه شـده    تمام آرزويش ميشود و وقتي كه باور كرد من  

همه پيوندهاي خـودش را بـا انچـه         جدان خود   وش خود و    يعني حتي پي  تجديد كند   

حقـارتي  و به هر شكلي خود را به فردي كه داراي چنين            كه به او منسوب است ببرد       

... هر كس ال اقل هر غيره اروپائي بگويد بـه حمـد ا            تا  نيست يعني اروپائي شبيه كند      

و در موقعي كه     من شرقي نيستم من توانسته ام خودم را در حد اروپائي متجدد كنم            

ته دلش   اروپا   بورژوايكه متمدن شده است سرمايه دار       غيره اروپائي خوشحال است     

     .كه مصرف كننده من شده است ميخندد 
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