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بحران اخالقی نهفته در ماهیت نظام سرمایهداری غرب ،امروزه پیامدهای ناگواری بر جهان
تحمیل کرده است .یکی از مهمترین این پیامدها که امرروزه جامهره ب رری تحرت تر یر
آموزه های غیرالهی و غیراخالقی نظام سرمایهداری دچار آن شده ،سیر صهودی گرایش بره
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گرایش به خشونت و افراطیگری همواره به عنوان یکی از معضالت تاریخی بشر مطرر
بوده است .گرچه برخی پدیده خشونت و مسائل مربروط بره آن را از موعروعات مرب م و
تاریک در تاریخ بشر دانستهاند ) (Sorel, 1961: 60این پدیده امرروزه بریش از گتهرته بره
عنوان یک معضل عمومی به همارآمده و عرصه ج انی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در حال حاعر ،دین اسالم و مسرممانان بریش از هرر زمران دیگرر در تبمیغرات غررب بره
خشونتگرایی مت م میهوند .یکی از دالیمی که امروز دسرتمایه ات رام خشرونتگرایری و
تروریسم از سوی غرب به مسممانان گردیده است ،میتواند تحت تأثیر هرارتهای برخری
جریانهای افراطی ،بهویژه گروههای سمفی ر تکفیری باهد که با برداهتهای انحرافی از
آموزههای اسالمی ،عممکرد خود را به اسالم منتسب میدانند .این موعوع سبب هده حتی
برخی از اندیشمندان غربی بهاهتباه از ماهیرت خشرونتطمبری اسرالم ،بررخالف هرریعت
مسیحی سخن به میان آورند (تینک .)6931 ،گرچه بررسی تفصیمی ماهیت و عممکرد خشن
گروههای تکفیری و افراطیِ منتسب به جریان اسالمی ،مجال دیگری میطمبد و مقصرود
اصمی این مقاله ،بیشتر بررسی تأثیر سقوط اخالقی نظام سرمایهداری بر گسترش خشونت
است؛ اما در اینجا تن ا به این نکته بسنده میکنیم که متاهب مختمر اسرالمی ،اعرم از
هیعه و سنی با طرد این گروه ها ،آنان را نماینده جریان واقعی اسالمی نمیدانند؛ زیرا این
جریان انحرافی گرچه پیشینه ای طوالنی در تاریخ اسرالم دارد ،از بردو پیردایش ،همرواره
منفور و مطرود بیشتر مسممانان و عممای متاهب اسالمی بوده است (رمضان البروطی:6971 ،
116؛ سبحانی .)6933 ،از سوی دیگر ،آنچه هکلگیری و گسترش این جریانهرا را در دوره
معاصر با اب ام مواجه میسازد ،حمایت قدرتهای غربی ،بهویژه ایاالت متحرده آمریکرا از
آن ا بوده است .مطالعه تاریخ فمسفه غرب و بهویژه بررسی ماهیت نظام لیبرالدموکراسری
نشان میدهد حمایت قدرتهای غربی و بهویژه دولرت آمریکرا ر کره بره تعبیرر آیرتاهلل
خامنهای در رأس نظام سرمایهداری غرب قرار دارد (خامنرهای )6939 ،ر از ایرن جریرانهرا،
بدون دلیل نبوده و ریشره هرای اصرمی آن را بایرد در ماهیرت خشرونتطمبری و اوصراف
غیرانسانی و غیراخالقیِ ن فته در فرهنگ نظام سرمایهداری در دوره معاصرر جسرتوجرو
کرد.
جامعة مدرن معاصر در کنار پیشرفتهای فناوری و عممی ،بحرانهای متعددی را نیر
تجربه کرده است .عصر روهنگری برا محوریرت رهرایی انسران از قیرد اصرول اخالقری،
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جامعهای را نوید میداد که در آن ،اصالت عقالنیت ،منفعتطمبی و مادیگرایری برر همرة
امور انسانی سیطره میانداخت .آنچه در ایرن جامعره محوریرت یافرت ،جرایگ ینی مقولره
«حق» بهجای مقولة «خیر» بود .آموزة «حق» در اندیشة سیاسی مدرن کره خاسرتگاه آن
آموزه «حق طبیعی» مسیحی توماس آکویناس است ،انسان را نه چونان عضوی از اجتماع
که رو به سوی غایت «خیر» دارد ،بمکه موجودی در نظر میگیرد که بنا به «حق» خرود،
برای دستیابی به رفاه و سود بیشتر «اخالقزدایی» و «سیاستزدایی» میهود .دراینمیان،
«کمبود منابع» و چگونگی تقسیم آن ،به محور اصمی مباحث بدل هد و در نتیجره ،آنچره
در اندیشة سیاسی و اجتماعی موعوعیت یافت ،اعمال سرمطه و قردرت در امرور سیاسری،
اقتصادی و اجتماعی از س وی صراحبان قردرت و ثرروت برود .برر همرین اسراس در نظرر
ماکیاولی ،میل طبیعی انسان در غمبه بر دیگران بدون اعتنا به قیود اخالقی و انسرانی ،بره
مشغمة اصمی اندیشه سیاسی تبدیل هد و «سمطه استثمارگرانه» انسان بر دیگر انسرانهرا
تحت تأثیر کمبود منابع مورد توجه توماس مور قرار گرفت .در نتیجه ،آنچه بررای افررادی
چون ماکیاولی اهمیت داهت ،چگونگی کسب سمطة سیاسری برود ،نره هررایآ آن .او بره
کسانی که به دنبال کسب حکومت یا حفظ آن هستند ،پیشن اد میکند بهجای پرداختن به
اصول فضیمت مدارانة کالسیک سیاست ،به سیاست واقع گرایانة قدرت بیندیشند و در ایرن
راه هرگاه الزم بود از تخطی از معیارهای اخالقی و هنجارهای سیاسی نی ن راسند.
توماس مور نی در تأمالت خود بدانجا می رسد که در هرایآ کمبود منابع ،تن ا باید به
فکر خویش بود ،نه مردم ،که همانا دیگران هستند .در این راستا ،مرور بره اولویرت «نران
هب» بر مفاهیم اخالقی کالسیک در جامعه مردرن مریرسرد و زمینره را بررای پررورش
اندیشه های «توماس هاب » فراهم میآورد .پس از او ،هاب رویکردی نوین و «عممری» را
به سیاست و زندگی اخالقی افراد وارد کرد .بر اسراس رویکررد وی ،برا توجره بره اینکره
انگی ههای بنیادین انسان «تمایل به سمطه و تمایل به پرهی از مرگ» اسرت )مرکاینترایر،
 (111 :6973حالت طبیعی انسانها نی بیش از آنکه به گرد هم آمدن بررای تشرکیل یرک
اجتماع تمایل داهته باهد ،به «جنگ و ستی » متمایل است؛ آن هم نه فقآ جنرگ ،بمکره
جنگ همگان با همگان (دیرکس .)666 :6931 ،پس اینگونه میهود کره در ایرن نگررش،
جایی برای آموزة «خیر» و اخالق باقی نمریمانرد و اجتمراع بره مکرانی بررای رقابرت و
کشمکش همگان برای نیل به تمایالت انسانی تبدیل میهود؛ رقابتی دایمی برای کسب
قدرت بیشتر که ج با مرگ متوق نمیگردد (مکاینترایر .)173:6973 ،راهحرل هراب بررای
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رهایی از بحران جنگِ همه با همه ،برپایی دولتی مدنی بر پایة قراردادی اجتمراعی اسرت
(اسپکتور .)693 :6931 ،اما همانگونه که هابرماس یادآور میهود ،مبنای اسرتدالل هراب در
اینجا ،مبنایی «لیبرالی» است؛ زیرا این دولت مطمقه ر که هاب آن را «لویاتان» مینامد ر
خود بر قوانین تغییرناپتیر طبیعی مبتنی است که در تمامی انسانها به طور مشترك وجود
دارد؛ از این نظر ،هاب بنیانگتار واقعی لیبرالیسم است (.(Habermas, 1973: 53
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کتب لغت واژه «خشونت» را به مف وم تندی در برابر نرمری (ابرنمنظرور ،بریترا )613 :69 ،و
زبری در برابر صافی و همواری (طریحی )119 :1 ،6911 ،دانستهاند .فمسفه سیاسی غرب این
واژه را به معنای کراربرد زور بررخالف قرانون دانسرته اسرت (مرک لرین .)6931 ،برخری از
روانهناسان و تحمیمگران اجتماعی و سیاسی نی خشونت را به مفاهیم گوناگونی همچون
هکل حاد زور ) ،(Dufrenne, 1977: 29-30تحمیل اراده خود به دیگران و پیشبرد اهداف و
مقاصد از راه توسل به زور تعری کردهاند (حنایی کاهانی .)19 :6977 ،رویکرد پژوهش حاعر
به موعوع خشونت ،به مف وم عممی نادرست و هر در برابر خیر و نیکی است و بر اسراس
مبانی اخالقی ،خوب یا بد بودن و درست و نادرست بودن چی ی ،بر اساس نحوه تعامل آن
با انسانها یا حتی حیوانات سنجیده میهود (نیگل.)131 :6973 ،
برای تبیین پدیده خشونت و عوامل ایجاد آن ،دو دسته نظریه از سوی نظریرهپرردازان
اجتماعی و سیاسی ارائه هده است .گروه اول از جامعههناسران ،خشرونت را تحرت ترأثیر
عوامل درونی و ذاتی انسانها میدانند .جامعههناسان بدگمان به ذات و طبیعت انسانهرا،
ت دید و خشونت را بر همین اساس ،از اقدامات طبیعی جوامرع بشرری و ناهری از منرافع
هخصی برهمردهاند .امیل دورکیم ،جامعههناس فرانسوی ،گرایش به خشونت را پدیدهای
عررادی و واکررنش طبیعرری افررراد در جامعرره مرریپنرردارد (پنتاتررل .)91 :6911 ،گررروه دوم
از جامعه هناسان ،دالیل بروز خشونت را در عوامل بیرونی و محیطی میدانند کره موجرود
زنده برای حفظ بقای خویش در برابر تحرکات خارجی اطررافش بردان متوسرل مریهرود
).(Lorenz, 1972;Michaux, 1986: 78
گرچه این گروه دوم بهکمی عامل ژنتیک را نی در بروز خشونت انکار نمیکنند ،غالباً با
ععی دانستن این عامل ،دلیل اصمی برروز خشرونت را در مسرائل محیطری و پیرامرونی
میدانند ) .)Reponse, 1977: 109فروید رفتار پرخاهگرانة افراد را ناهی از دو غری ه مررگ
و زنرردگی و در راسررتای حفررظ موجودیررت فرررد در میرران افررراد جامعرره توجیرره مرریکنررد
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پدیده خشونت از بدو هکلگیری نظام سرمایهداری در قرن بیستم آهرکار گردیرد کره برا
کشته و آواره هدن میمیونها انسان ،از مرد و زن و کودك همراه بود .بسیاری از محققران
در پژوهش های متعدد درباره بررسی ریشه ها و عوامل گرایش به خشونت ،نقش مسرتقیم
یا غیرمستقیم غرب و ماهیت غیراخالقری و عدانسرانی نظرام سررمایهداری را در برروز و
گسترش این پدیده نشان دادهاند .نظام سرمایهداری دستکم در ایجاد و گسترش دو جنگ
ج انی اول و دوم که به کشته هدن میمیونها انسان ،اهغالگری و نی گسترش بحرانهرا

تأثیر سقوط اخالقی نظام سرمایهداری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا

) .)Marcuse, 1963مارکس گسترش خشونت و ستی اجتماعی را در قالب الگویی دو وج ی
توعیح می دهد که در آن ،از منافع سرمایه و کار و بریتروج ی سررمایهداران بره حقروق
کارگران سخن به میان میآید و در نتیجه ،به گسرترش خشرونت در جامعره مریانجامرد
(آبرکرامبی ،هیل و ترنر .)37-31 :6917 ،رابرت تدگر نی انگیر ه توسرل بره خشرونت را ایجراد
محرومیت نسبی برای فرد میداند .از نظر او ،سه نروع محرومیرت ن ولری (،)Decremental
محرومیررت نسرربی از بمنرردپروازی ( )Aspirationalو محرومیررت صررعودی یررا پرریشرونررده
( )Progressiveوجود دارد که می تواند عامل ایجاد خشونت هود (تردگر .)636-16 :6977 ،در
همین راستا ،ویمفردو پارهتو و پیتریم سوروکین به سرکوب امیرال و غرایر انسرانی بررای
تولید خشونت اهاره کرردهانرد (بشریریه11-11 :6971 ،؛  )Sorokin, 1969و گروهری دیگرر از
نظریهپردازان ،نظیر الکسیس دوتوکویل ،سیاستمدار فرانسوی ( ،)Tocqueville, 1856کرین
برینتون (برینتون )67-61 :6919 ،و جیم دیویس ( )Davies, 1952: 5-18پدیده خشونت را بر
مبنای رابطه میان توقعات اجتماعی و می ان برآورده هدن این توقعات تعری میکنند.
بر مبنای برخی از این نظریهها می توان پدیده خشونت را از جممه تحت تأثیر محرروم
هدن گروه ها و جوامع تحت سمطه قدرت های استکباری از حقوق انسانی و تحمیل انرواع
بیعدالتی ها و فشارها بر آنان دانست که انباهته هدن خشونت را عمیه منبع محرومیت در
پی داهته است .برخی از جامعههناسان دراینباره اینگونه تحمیل کردهاند که حتی اگر این
افراد منبع محرومیت را نی بهدرستی نشناسند ،ممکن است به هر طریقی خشونت خرود را
نشان دهند .این نوع اعمال خشونت را مریتروان در دورههرای نخسرتین صرنعتی هردن
مشاهده کرد .محرومیت ناهی از فقر و بیعدالتی در این دوره ،گاه بره صرورت رفتارهرای
خشونت آمی کارگران عمیه تج ی ات و ماهینآالت کارخانهها بروز مییافت و به تخریرب
گسترده آن ا میانجامید ). (Moscovici, 1982
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به مناطق مختم ج ان در این قرن انجامیرد ،نقرش مسرتقیم داهرت .امرروزه مطالعرات
جامعههناسان نشان میدهد ماهیت بحرانزای نظام سرمایهداری پریش از دیگرر منراطق
ج ان ،دامن جوامع غربی را گرفته است؛ به گونهای که «بهندرت مریتروان برنامرهای در
رسانههای غربی پیدا کرد که روی مسائل جنایی و خشونتآمی متمرک نباهرد ،خبرری از
اعمال مرگبار با اسمحه نداهته باهد یا خشونتهرای جسرمی خرونین و بریرحمانره را بره
تصویر نکشد» (فولیسی .)11-63 :6931 ،آمارهای موجود در جوامع غربری ،برهویرژه ایراالت
متحده آمریکا با وجود تشدید تدابیر امنیتی و نظارتی ،نشاندهنده سریر صرعودی ارتکراب
جرم و جنایت در این کشورها و تکراپوی اندیشرمندان در بررسری عوامرل دامرنزدن بره
آن است 6.آمار اف.بی.آی ( )Federal Bureau of Investigationنشان میدهد سرطح جررایم
خشونت آمی و اقدامات منجر به قتل در ایاالت متحده از دهه پایانی قرن بیستم به بعد برا
پان ده ه ار قربانی در سال ،همچنان در صدر معضالت جدی این کشور قرار داهته اسرت
( .)journalists, 2012ازاینرو ،بسیاری از محققان در بررسی عوامل گسرترش خشرونت در
غرب ،به طور خاص به زوال انسجام اجتماعی ،بیبندوباری های اخالقی و ترویج خشونت
در فیممها و رسانههای جمعی به عنوان واقعیتهای کنرونی فرهنرگ نظرام سررمایهداری
غرب تأکیدکردهاند (بریج .)177 :6933 ،آلن فوکس می ان دستگیریهای مربوط بره قترل و
کشتار جوانان را در نخستین سال ه اره سوم میالدی ،ناهی از «بیتوج ی گسترده و عدم
سرمایهگتاری صحیح غرب در امور آموزهی ر فرهنگی جوانان» دانسته ،با استناد به آمارها
هشدار داده است که تن ا در آمریکا ،ساالنه بیش از پنج ه ار نفر به تعداد نوجوانران قاترل
اعافه میهود (زیمرینگ .)131-139 :6973 ،طبق گ ارش مؤسسه سیاسرت قضرایی آمریکرا
( )JPIهر سال پنج ه ار مورد حممه مسمحانه به دانشآموزان و جوانان زیر نوزده سال این
کشور اتفاق می افتد و بیش از این مقدار نی مورد تجاوز فی یکی یا جنسی قرار مریگیرنرد
(کچ .)11 :6939 ،این وععیت را با توجه به آمار زندانیان و تعداد محکومان قضایی غرب نی
میتوان مطالعه کرد .بر اساس آمارهای موجود ،پس از جنگ ویتنام تا بره امرروز ،درصرد
زندانیان جرایم مختم در ایاالت متحده ،به طور ف ایندهای اف ایش بیسابقه داهته است؛
به طوری که بر اساس همین آمار ،آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها در رتبه نخست قرار
 .6برخی از آمارهای منابع غربی ،هر نیم ساعت یک قتل را در برخی از دورهها در ایاالت متحده به ثبت رساندهاند
(کان.)67 :6919 ،

میگیرد (وگل .)11 :6939 ،وععیت محکومان به اعدام نی در ایاالت متحده ب تر نیست؛ به
طوریکه از دهه  6333به بعد ،سیر مجازات اعدام در آمریکا روندی صعودی داهته اسرت
(آدام بدو.)911-913 :6973 ،
در مجموع از بررسی عوامل گرایش به خشونت در نظرام سررمایهداری غررب ،عمردتاً
میتوان بر ویژگیهایی تأکید ورزید که تحت تأثیر بحران اخالقی و آموزههای غیرانسانی
نظام سرمایهداری قرار دارد و از مؤلفههای ذاتی این نظام به همار میآید.
الف) ماهیت سودجویانه نظام سرمایهداری

تأثیر سقوط اخالقی نظام سرمایهداری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا

ماهیت نظام سرمایهداری ،منفعتطمبانه و سودجویانه و در راستای تأمین منرافع صراحبان
قدرت و ثروت است .برخی از اهکال این ماهیت که در تولید فیممها و آثاری برا مضرامین
خشن برای جتب مخاطب و سود بیشتر مشاهده میهود ،زمینه گسترش بحران و نراامنی
در ج ان ،بهویژه مخاطبان جوان را فراهم آورده است (گیدن  .)37 :6971 ،از نگاه محققران،
اف ایش خشونت در جوامع غربی با روند رو به رهد اف ایش انتشرار تولیرداتی برا مضرامین
خشن بیارتباط نیست (کربی .)31 :6939 ،طی تحقیقاتی که در دانشگاه آمریکایی فورنسیگ
سایکیاتری انجام گرفت ،رابطه معناداری میان خشرونت تصرویری و خشرونت واقعری بره
دست آمد (همان) .در بخشی از این تحقیقات با مطالعه پنج ساله بر روی  711کودك ،ثابت
گردید انواع گوناگون ت اجمها ،درگیریها و ب هکاریها در سطح جامعه ،رابطه مسرتقیمی
با می ان برنامههای خشونت آمی در تموی یون داهته است (همران) .برر اسراس برآوردهرای
موجود ،یک جوان آمریکایی تا هیجده سالگی ،دویست ه ار مورد صحنههای غیراخالقی،
تجاوز و آدم کشی در تموی یون مشاهده میکند .این وععیت در تحقیقات دهههرای اخیرر
نتایج محسوسی را در اف ایش خشونت میان جوانان آمریکایی نشان میدهد (زاکرمن:6971 ،
 .)76ازاینرو ،برخی نظریهپردازان غررب ،خشرونت را یکری از بخرشهرای جرداییناپرتیر
فرهنگ غربی ،بهویژه آمریکایی دانستهاند (الندو.)13-17 :6936 ،
جموه ای دیگر از ماهیت منفعتطمبانه و سودجویانه نظام سرمایهداری غرب را کره بره
گسترش خشونت و ناامنی دامن میزند ،میتوان در تولید سال هرای نامتعرارف و کشرتار
جمعی ،تجارت آزاد اسمحه و فروش انواع تج ی ات نظامی بررسی کرد .قدرتهای غربی و
در رأس آنان ایاالت متحده آمریکا ،در راستای تأمین منافع اقتصادی بیشرتر ،از یرک سرو
سیاست تداوم تنش و ناامنی را در مناطق مختم دنبال میکنند و از سوی دیگر با تولید و
فروش هرچه بیشتر تج ی ات نظامی ،به گسترش ناامنی و خشونت ج انی دامن میزننرد.
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بر اساس آمارهای موجود ،عرعه کنندگان اصمی تج یر ات جنگری در بازارهرای ج رانی،
کشورهای ( G8هشت کشور ب رگ صنعتی) به استثنای ژاپن هستند که  31درصد اسمحة
بهفروشرفته طی سالهای 6333م به بعد را به خود اختصراص دادهانرد (کومارسرن:6933 ،
 .)611ایاالت متحده بهتن ایی مسئول نیمی از تج ی ات نظامی فروختههرده در بازارهرای
ج انی است (همان) .بخش م می از ایرن صرادرات راهری کشرورهای نراآرام آفریقرایی و
حمایت از نظامهای سمطهگر هده است؛ با این استدالل که «دموکراسی برای آفریقا گ ینه
مناسبی نیست» (همان .)617 :سودی که از فرروش اسرمحه نصریب هررکتهرای سرازنده
تج ی ات نظامی میهود ،به حدی است که بهرغم تبعات خشونتبار در جوامع غربی ،حتی
مانع از تصویب قانون ممنوعیت حمل سال در این جوامع هده است .بر اساس آمارهرای
موجود ،تن ا در سال 1363م ،ایاالت متحده  3771مورد قتل و درگیری با سرال گررم را
تجربه کرد (الندو .)13-17 :6936 ،طرفداران آزادی اسمحه در غرب صرفنظر از سودی کره
عاید هرکتهای سازنده سال میهود ،به دو دلیلِ «عدم توانایی دولت در ترأمین امنیرت
ه روندان» و «ذات خشن انسان غربی» استدالل کردهاند (کوزی.)93-91 :6931 ،
ب) بحران هویت و معنویت در نظام سرمایهداری یکیی از دیییم ماهییت خشیونتزایِ
فرهنگ لیبرالیستی و نظام سرمایهداری

مارکس در نقد فرهنگ نظام لیبرالیستی و سرمایهداری غرب ،از عنروان «هیءگَشرتگی و
ازخودبیگانگی انسان غربی» ب ره میبرد .از دیدگاه مارکس ،در دنیای سررمایهداری همره
تحت نفوذ یک نیروی غیرانسانی قرار می گیرند .نظیر این مباحث در آثار وبرر ،مرارکوزه و
برخی از اندیشمندان دیگر نی مشاهده میهود .وبر برا اهراره بره بحرران معنرا در جامعره
سرمایهداری و مدرن ،این جامعه را به ماهینی تشبیه میکند که زندگی را از معنرا ت ری و
انسانها را درون قفسی آهنین محبوس مینماید .مارکوزه نی نتیجره ایرن تحروالت را در
جامعه غربی ،خمق انسان تکساحتی میداند و تأکید میکند صنعت ،انسران را بره پریچ و
م رهای بیمعنا بدل میسازد (فروم .)613 :6919 ،همین ویژگریهرای نظرام سررمایهداری،
اصحاب مکتب فرانکفورت را به نقد مدرنیته و ت دیدهای آن واداهرت (گیردن .)619 :6977 ،
این رویدادها ،پیامدهای ناگواری در فرهنگ غرب و دگرگونیهای هدید اجتماعی در پری
داهته است که برخی از اندیشمندان از آن با عنوان «فقر اخالقی» یاد کردهاند (زیمرینرگ،
 .)171 :6973حاصل روند دگرگونی اجتماعی چند دهه اخیر در جوامع غربی کره آن را نیر
میتروان برا ینرد همره تحروالت چنردین قررن گتهرته غررب دانسرت ،عبرارت اسرت از

1.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/84029.
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«جاکَنهدگی یا دورافتادگی خود از اصل خویش»؛ به این معنا که فرد در جامعره غربری،
هم از سنتهای متهبی خود و هم از سنتهای خانوادگی و اجتماعی خویش کنرده هرده
است .این اوعاع و احوال جدید ،دربردارنده چالشهای غالبراً فراوانری اسرت کره برا زوال
معنویت همراه هده ،داغهای عمیق روانی و اجتماعیِ خویش را بر همه چی مین د و خود
را غالباً با یک احساس درماندگی و ناامیدی مواجه میسازد (نصر.)133-139 :6971 ،
امروزه جامعه هناسان یکی از دالیل اصمی هورش های اجتماعی را در جوامع غربی در
همین عامل جستوجو میکنند .نتایج تحقیقات مربروط بره اعتررا هرا و هرورشهرای
مردمی فرانسه در سالهای اخیر نشان میدهد غالب اعتررا کننردگان بره دلیرل نروعی
«احساس بیهرویتی و پروچی و دلآزردگریهرای مرب م و بازگونشرده» دسرت بره ایرن
اعترا ها زدهاند (ژیرژك .)31-39 :6933 ،این احساس ،با عدم توجه نظام سررمایهداری بره
ارزشهای معنوی و ال ی بیارتباط نیست .با توجه به آمار و اطالعات ،میتوان هرواهدی
ارائه کرد که در حیات غرب به نسبت کاهش گرایش به دین و معنویت ،آمار جرم و جنایت
و ناامنی روند اف ایشی یافته است (گیدن 133 :6971 ،؛ میشل .)617 :6911 ،امروزه بریتروج ی
به ارزشهای دینی و بیبندوباریهای اخالقی آنچنان در جوامع غربی رواج یافتره اسرت
که بسیاری از مردم و مسئوالن بهجای آنکه نگران این وعع و درصردد تغییرر آن باهرند،
فارغ از هر دغدغهای در پی تغییر عوابآ و معیارهای اخالقی برآمدهاند .در واقع ،فرهنرگ
اخالقی نظام سرمایهداری به جایی رسیده است که برای بسیاری از غربیان جدیرد ،دیگرر
هیچگونه عابطه و معیار اخالقی که منشأ ال ی داهته باهد و خود را ممت م بره رعایرت آن
بدانند ،وجود ندارد (نصر .)133-139 :6971 ،بر همرین اسراس ،مریتروان دریافرت کره چررا
فروپاهی نظام خانواده در غرب یا کشورهای متأثر از فرهنگ غربی در حال اف ایش اسرت
و آمریکا با فاصمه بسیار زیاد در رأس کشرورهای دارای براالترین آمرار طرالق در ج ران
قرار گرفته است (نک :مشرق نیوز) 6و روند سقآ جنین در این کشرور رو بره افر ایش اسرت
(نمودار .)9
از نگاه صاحبنظران وقتی ماهیت یک نظام به ارزشهرای اخالقری و معنروی توجره
نداهته باهد ،سیستم نیرومند خودکنترلی و نظارت درونی نی وجود نخواهرد داهرت؛ زیررا
اساساً ماهیت این نظام چنین نظارتی را برنمیتابد و آنچه مردم را در این نظام از رفتارهای
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نادرست و غیرقانونی بازمیدارد ،نظارت بیرونی و ترس از مجرازات اسرت ،نره انسرانیت و
اخالق .ازاینرو ،یکبار که در مرک سیاسی و فرهنگی آمریکا (نیویورك) تن ا چند ساعت
برق قطع هد ،بالفاصمه انبوهی از سرقت و تجاوز به حقوق دیگرران روی داد (سولژنیتسرن،
 )6971که این میتواند نتیجه فقدان سیستم خودکنترلی در نظام لیبرالیستی به همار آیرد.
سولژنیتسن با انتقاد از بحران اخالقی در نظام سرمایهداری مینویسد:
[در این نظام] مفاهیمی چون ایثار و ازخودگتهتگی بیمعناست و خویشرتنداریِ داوطمبانره،
تقریباً هیچجا به چشم نمیخورد .همه سعی دارند با بندبازی روی لبه تی قانون برای خود جا
بازکنند .قانون سردتر و بیرو تر از آن است که بتواند بر جامعه تأثیر مفید و مساعد بگرتارد
 . ...در جوامع غربی میان آزادی در انجام کارهای نیک و آزادی در انجام اعمال زهت تعادل
به چشم نمیخورد ...؛ در عو  ،آزادی مخرب و غیرمسئول از هر حد و مررزی فراترر رفتره
است .جامعه دیگر قادر نیست در برابر ورطه هولناك سرقوط انسرانی ،ماننرد سوءاسرتفاده از
سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 1931

111

آزادی به منظور تجاوز اخالقی به جوانان ،از جممه توسآ فیممهای خالف عفرت و جنرایی و
هیطانی از خود دفاع کند (همان).

مبانی اعتقادی نظام سرمایهداری ،نهتن ا فاقد یک فمسفه اخالقی عدخشرونت اسرت،
بمکه اصالتاً خود عاممی خشونتزاست؛ زیرا اعتقاد این نظام به نسربیت اخالقری ،هرگونره
معیار مطمق و مالك عام بیناالذهانی را برای داوری از بین برده است .در ایرن چرارچوب
چون حقیقت مسمّمی وجود ندارد ،هرکس حق خواهد داهت به قرائت خود تمسک جوید و
در این صورت ،حتی طرفداران استبداد و خشونت نی حق دارنرد رفترار خرود را برا همرین
مالك توجیه کنند.
ج) تبعیض ،ظلم و بیعدالتی در نظام سرمایهداری

ماهیت نظام سرمایه داری و لیبرالیستی بر اسراس لمرم و تبعریک هرکل گرفتره اسرت و
مطالعات تاریخی ،هواهد فراوانی را از بیعردالتی و تبعریک در رونرد هرکلگیرری نظرام
لیبرالیسم در غرب نشان میدهد .در تاریخ ایاالت متحده آمریکا ،نرژاد سرفید همرواره برر
نژادهای رنگی برترری داده مریهرد و سیاهپوسرتان و سرخپوسرتان مرورد تحقیرر ،آزار و
هکنجه قرار میگرفتند (هیمی .)6916 ،م اجران اولیه اروپایی به آمریکا با ورود به این قراره
و تصرف سرزمینهای آن ،حتی حق حیات را نی برای سراکنان سرخپوسرت برومی قایرل
نمیهدند .نژادپرستی در تاریخ اروپا و غرب پیوسرته نقرش م مری داهرته و همرواره بره
هکلهای گوناگون اعمال هده و به تشدید نابرابری های اجتماعی انجامیرده اسرت (نرک:
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نصر .)133-139 :6971 ،ریشه اینگونه برخوردها را حتی میتوان در اندیشه متفکران غربری
از دوره باستان به بعد نی جستوجو کرد (ارسرطو .)919 :6976 ،استداللی کره مونتسرکیو در
حمایت از بردهداری و طبیعی جموه دادن آن ارائه میکند ،بر همین رویکرد استوار است .به
اعتقاد وی «نمیتوان تصور کرد که آفریدگارِ عاقل ،یک رو خوب را در یرک ترن سریاه
جای داده باهد و حتی محال است بتوان باور کرد که سیاهان از جنس بشرند!» (مونتسکیو،
6911؛ کوارل  .)11-11 :6911 ،در این میان ،برخی گروههای غربی برای مشروعیت بخشیدن
به دیدگاههای تبعیکآمی خود ،آن را به متهب نی نسبت دادهاند (کممبو)11-16 :6976 ،؛ در
حالی که بر اساس مدارك فراوان ،رو ادیان و متاهب ال ی با هرگونه نژادپرستی مخال
بودهاند .دین اسالم از ابتدای ل ور همواره بررای مقابمره برا ایرن پدیرده ترالش نمرود و
حجةالوداعبر نفی هرگونه برتری معمول میان انسانها ر
در خطبه معروف 
رسولخدا
اعم از عرب و غیرعرب ،سیاه و سفید و ...رتأکید فرمود (ابنهعبه حرانی.)13 :6931 ،
تبعیک نژادی تن ا یکی از هواهد وجود بیعدالتی در نظام سرمایهداری غرب ،بهویرژه
ایاالت متحده آمریکاست و در کنار آن میتروان بره انرواع دیگرری از تبعریک ،همچرون
تبعیک جنسی ،متهبی ،اقتصادی و غیره نی اهاره کرد که طر و بررسی مفصل آن را در
این مجال نمیگنجد .امروزه یکری از معضرالت بر رگ نظرامهرای سررمایهداری ،وجرود
نابرابری اقتصادی و توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه است .آمارهای رسمی نشان میدهرد
در جامعه ای مثل آمریکا هم مان با رهد اقتصادی ،درآمدهای اقشار مختم هریچگراه بره
یک می ان اف ایش نیافته است (داربری هرر .)617 :6913 ،برر اسراس ایرن آمرار ،در فاصرمه
سالهای  6373تا 6339م ،رهد درآمدها تن ا در چ ار دهک باالی جامعه اتفراق افتراده و
دراینحال تن ا پنج درصد باالیی بیشترین اف ایش درآمدی را تجربه کردهاند؛ در حالی که
دیگر دهک ها با کاهش مطمق درآمدی ،با بیشرترین درصرد کراهش در دو دهرک پرایین
جامعه مواجه بودهاند (الورنرس .)111-111 :6933 ،همچنرین برر اسراس تحقیقرات موجرود،
ی ودیان آمریکا حدود سه درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند ،اما گروه اندکی از
این میان ،یعنی ص یونیستها بیش از هشتاد درصرد ثرروت و منرافع آمریکرا را بره طرور
مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند (سمیمی نبری .)13 :6936 ،بنا بر آخرین آمارهای رسمی
از طرف دولت ایاالت متحده آمریکا ،در سال 1361م حدود  1161میمیون نفر در آمریکا زیر
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خآ فقر بودهانرد (نرک :فرارس نیروز) 6.برخری آمارهرا حکایرت از آن دارد کره در محرالت
فقیرنشین 71 ،درصد دانش آموزان به آموزش متناسب با مقطع ابتدایی هم دست نمییابند
(گالسر .)67 :6933 ،این همه در حالی است که ایاالت متحده سالیانه بودجه کالنری صررف
برنامههای تسمیحاتی و کمکهای گسترده اقتصادی و نظامی به نظامهای مستبد وابسرته
به خود در ج ان میکند .رونرد رو بره افر ایش نرابرابری و بریعردالتی در اقتصراد دیگرر
نظامهای سرمایهداری غربی نظیر انگمستان ،کانادا ،استرالیا و نیوزلند نی به گونهای اسرت
که به گفته کارهناسان ،به ایجاد ناامیدی در میان جوامع غربی و عدم اطمینان به وععیت
آینده انجامیده است (فار.)171 :6933 ،
در مجموع عامل غیرانسانی تبعیک و بیعدالتی ،همواره به عنوان یکی از عوامل م م
گرایش به خشونت در نظام سرمایهداری مطر بوده و به تعبیر روسرو ،خشرم افرراد مرورد
تبعرریک را برانگیخترره اسررت (کررولتی .)11 :6973 ،مررالکوم ایکررس از رهبررران سیاهپوسررت
آمریکایی ،تحت تأثیر مرارتها و تبعیکهای فراوان و خشرمگین از رفترار سفیدپوسرتان،
همه آنان را «هیطان» خطاب مریکنرد (ایکرس و هیمری )6911 ،و ازایرنرو ،اعتررا هرای
گسترده عمیه تبعیک و بیعدالتی در آمریکا ،بارها به گسترش تنشها میان اقشار سریاه و
سفید در این کشور انجامیده است (بریج.)931-936 :6933 ،
د) فرهنگ قدرتطلبی و سلطهجویی نظام سرمایهداری

در ج انبینی مادی ،قدرت به عنوان کمال استعدادهای بشری تمقی میهود (هراب .)6933 ،
بر اساس این تفکر ،قدرت ها برای دستیابی به نیروی برتر به رقابرت پرداختنرد و درصردد
نابودی یا غمبه بر دیگر نیروها برآمدند .این تفکر ،رو برتریطمبری و سرمطهجرویی را در
نظامهای غربی تقویت کرد و احساس برتری فرهنگ غربی را بر فرهنرگهرای دیگرر در
آنان برانگیخت .از نگاه جامعههناسان ،ماهیت نظام سرمایهداری غررب برا سرمطهگرری و
انحصارطمبی عجین هده است .افرادی چون پاره تو ،میخم  ،موسکا و بسیاری دیگر ،نمونه
آهکار این وععیت را در ساخت و تشکیالت داخمی اح اب ر به عنروان برارزترین ویژگری
نظامهای لیبرالدموکراسی ر مثال زده و بر گرایش احر اب در غررب بره سروی تمرکر و
استبداد تأکید ورزیدهاند .این همان چی ی است که میخم آن را با عنوان «قرانون آهنرین
الیگارهی» بیان میکند که بر اساس آن ،پیدایش سرازمان در سرطح احر اب یرا جامعره،
1.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920919000620.
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میخم  .)6913 ،در طول تاریخ ایاالت متحده ،دو ح ب جم وریخواه و دموکرات در اصرول
کمی هیئت حاکمه آمریکا مبنی بر داعیه رهبری و سمطه بر ج ان اتفراقنظرر داهرتهانرد.
نیکسون ،رئیس جم ور وقت آمریکا با انتساب این تفکر به خواست خداوند میگفت« :خدا
با ممت آمریکاست؛ خواست خداوند این است که آمریکا رهبری دنیا را بره دسرت بگیررد»
(گرارودی .)61-66 :6973 ،این ذهنیت حتی در میان ادیبان و روهنفکران آمریکایی نی رخنه
کرده بود؛ تا آنجا که هرمان ممویل ،نویسندة معروف آمریکا در قرن نوزدهم مینویسد« :ما
آمریکایی ها ممّتی خاص ،قومی برتر و اسرائیلِ عصر حاعریم؛ ما ناخدای کشتی آزادیهرا
هستیم( »!...همان .)61-69 :ریشه تاریخی این طرز تفکر در اندیشه سیاسی متفکران غررب
از دوران باستان قابل جستوجوست؛ یعنی از همان زمان که ارسطو ،فیمسوف نامدار دوره
باستان ،آهکارا به انکار آزادی گروهی از انسانها در قالب بردگان پرداخت و صال آنان را
در این پنداهت که زیردست و مطیع جانداران دیگرر باهرند (ارسرطو .)919 :6976 ،در دوران
مدرن گرچه جنبش اومانیسم با هرعار آزادی و رعایرت حقروق انسرانی قیرام کررد ،نظرام
لیبرالیستی در عمل هرگ پایبند این اصول نمانده است؛ چنانکه گرروههرای بسریاری در
غرب به دلیل عقاید هخصی و متهبی مورد م احمت قرار میگیرند و تبادل آزادانه افکار و
عقاید و آزاداندیشی به معنای واقعی مشاهده نمیهود .همچنین ،زنان محجبه مسممان در
برخی از کشورهای غربی ،از جممه فرانسه به جرم اسرتفاده از حجراب ،از ادارات و مراکر
عممی و دانشگاهی اخراج میهوند یا تحقیق و تشکیک دربراره برخری موعروعات مرورد
اختالف تاریخی نظیر «هولوکاست» جرم تمقی هده ،پژوهندگان این عرصه مورد اذیرت و
آزار قرار میگیرند (فوریسون)16 :6936 ،؛ اما در همین حرال انتشرار مطالرب تروهینآمیر و
است ای عقاید بیش از یک میمیارد مسممان در ج ان به ب انه دفراع از «آزادی اندیشره»
امری معمول پنداهته میهود.
بر اساس اسناد موجود ،دفاع و حمایت نظام سرمایهداری غرب از جریانها و گروههای
خشونتگرا و تروریسم یا دولتهای فاسد و سمطهگر ،بهویژه نقش دولرت آمریکرا در ایرن
زمینه ،از عوامل گسترش خشونت و افراطی گری در ج ان همرده میهود .در دهرههرای
گتهته سیاست خارجی آمریکا بر حمایت از دولتهای فاسد ،اقتدارگرا و وابسته مبتنی بوده
است .در مارس  6333زمانی که صدام در خالل جنگ ایران و عراق به طورگسترده عمیره
نظامیان و غیرنظامیان از سال هیمیایی استفاده میکررد و تن را در یرک روز پرنج هر ار
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غیرنظامی کُرد را در حمبچه با گازهای سمی قتلعام نمرود ،هررکت آمریکرایی بکترل در
راستای استمرار تولید سال های هیمیایی و کشتار جمعی در عراق ،قراردادی برای ساخت
کارخانرره پتروهرریمیایی بررا دولررت مسررتبد بغررداد تنظرریم کرررد (میمررر .)33 :6931 ،حمایررت
بیچرون وچررای غررب از رژیرم ص یونیسرتی نیر نقرش م مری در ترداوم اهرغالگری و
خشونت طمبی این رژیم داهته است .بر اساس آمارهای اعالمهده ،دولرت ایراالت متحرده
آمریکا سالیانه چ ار میمیارد دالر برای حمایت از رژیم ص یونیستی ه ینه میکند .به گفته
یکی از محققان آمریکایی «بدون چنین بخششی بره ایرن نمراد نسرلکشری ،ادامره ایرن
جنایتها امکانپتیر نیست .اصروالً اسررائیل بردون آمریکرا چیر ی بریش از یرک دولرت
ورهکسته نخواهد بود» (آنتونی بویل.)13-11 :6931 ،
در مجموع امروزه روحیره سرمطهطمبری یکری از معضرالت اساسری حراکم برر نظرام
لیبرالدموکراسی غربی و در رأس آن دولت آمریکاست که در تمام عرصههرای فرهنگری،
سیاسی و اقتصادی آن نمود آهکار یافته است؛ در حالی که ماهیت فرهنرگ اسرالمی بره
عمت غنای درونی خود ،فاقد هاخصههای سمطهپتیری است و ازاینرو ،قرآن کریم عرمن
پیش بینی سرنگونی نظام های سمطه ،حاکمیت ن ایی مستضعفان صالحِ زیر سمطه را وعده
داده است (قصص.)1 :
هی) ترویج ابتذال فرهنگی در نظام لیبرالیستی

نظام سرمایهداری با هدف استخدام نیروی کار ارزان و تبمیغ کاال بررای کسرب سررمایه و
سود بیشتر ،با دامن زدن به ابتتال فرهنگی ،زمینره سوءاسرتفاده از ویژگریهرای فطرری،
جسمی و انسانی زن را در غرب فراهم کرد و آنان را به نام «آزادی» اجیر و اسیر این نظام
ساخت .در این راستا ،از جنس زن در اقسام گوناگون هنر ،اعم از نقاهی ،هرعر ،موسریقی،
داستان و سینما به عنوان اب اری برای سرگرمی ،تولید بیشتر و انباهت ثروت استفاده هرد.
تبعات این رویکرد تحقیرآمی ِ فرهنگ نظام سرمایهداری به جنس زن که به تعبیرر عالمره
طباطبائی ،باید ریشه بسیاری از معضالت کنونی غرب را در آن جستوجو کرد (طباطبرائی،
 )131 :1 ،6931خشونت عمیه زنان را در نظام لیبرالیستی به دنبرال داهرت و امرروزه تحرت
تأثیر این رویکرد فرهنگی غرب ،انواع خشونت ها عمیه زنران در منراطق مختمر ج ران،
بهویژه جوامع غربی اعمال میهود که میتوان آن ا را به عنوان پیامد طبیعی عممکرد نظام
سرمایه داری و لیبرالیستی مورد مطالعه قرار داد .نتایج تحقیقات گوناگون نشران مریدهرد
اب ارهای فرهنگی و رسانههای جمعی ،اعم از نوهرتاری ،دیرداری و هرنیداری برا انتشرار

1.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/84029.
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محتواهای نامناسب و تصاویر و فیممهای مبتتل ،زمینهساز آسیبهای فرهنگی و گسترش
خشونتگرایی هدهاند .در تحقیقاتی که چک و ماالموت انجام دادهانرد ،ارتبراط معنراداری
میان تجاوز به عن با عممکرد رسرانه هرا در غررب طری یرک دهره آهرکار هرده اسرت
( .)Dvelopment, 1996: 75-92بر اسراس ایرن تحقیقرات ،وسرایل ارتبراط جمعری برا تولیرد
محتویات جنسی ،مخاطبان را به اب ار کنترل از راه دوری تبدیل میکننرد کره طبرق فرمران
برنامه سازان و صاحبان قدرت و سرمایه حرکت مینمایند .یکی از نتایج این وععیت ،اف ایش
رفتارهای خشونتآمی  ،بهویژه عمیه زنان در غرب بوده است (.)StereseStern, 2001: 138
بر اساس گ ارش پایگاه اطالعرسانی نیشن مستر ( )Nation masterکره نمودارهرایی را
در خصوص تعداد قربانیان خشونت عمیه زنان در کشورهای مختم ج ران تنظریم کررده
است ،تمام کشورهای غربیِ مدعی رعایت حقوق بشر ،از جممه انگمستان ،فرانسه ،آلمران،
کانادا ،سوئد و آمریکا ،در رتبه اول تا چ اردهم این نمودار قرار دارند و جالب اینکه در این
جدول که بیست کشور اول ج ان در این زمینه نشان داده هده ،هیچ کشرور اسرالمی بره
چشم نمیخورد (نمودار  .)1تحقیقات سازمانهای رسمی در آمریکا نشان میدهرد بریش از
نیمی از زنان این کشور در دوران تحصیل یا محریآ کرار مرورد تعرر و خشرونت قررار
گرفتهاند ( .)Fitzgerald, 1993: 1070-1076در هر  1/1دقیقه ،یک تجاوز در آمریکا گ ارش
ال پرنج برابرر براالتر از ایرن میر ان اسرت
میهود و حتی میگویند کمیت تخمینی احتمرا ً
(سولنیت .)13 :6931 ،همین آمار نشان می دهد آمریکا دارای باالترین تعداد زندان و زنردانی
در ج ان است (نمرودار  )1و این ارقام در دهههای گتهته با یک رهد ج شی در این کشور
همراه بوده است (نمودار  .)6بنا بر آمار منتشر هده در سال 1366م بیش از  163میمیون نفر
6
زندانی در زندان های مختم آمریکا مدت حبس خود را مریگتراننرد (نرک :مشررق نیروز).
آمارها همچنین حاکی از اف ایش رفتارهای پرخاهجویانه در غرب ،تحت تأثیر هرزهنگاری
در مجالت و رسانههای دیگر بوده است (واالس .)131 :6931 ،نتایج تحقیقات موجود ثابرت
میکند برخالف برخی تصورات رایج در غرب ،رهاسازی جنسی و ولنگاری اخالقی ،تخمیه
روانی و آرامش بیشتر را در پی نداهته ،بمکه عامل تشدیدکننده ناآرامی و خشرونت بیشرتر
بوده است.
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اکنون با توجه به موارد پیشگفته ،می توان ادعا کرد که ماهیت نظرام سررمایهداری و
لیبرالیستی با خشونت در هم آمیخته است؛ ازاینرو ،نروام چامسرکی برا اهراره بره سرابقه
استعمارگری و اهغالگری کشورهای اروپایی و غربی اعتراف میکند:
تردیدی نیست که پای اروپاییان به هر جا که باز هد ،سطح خشونت به میر ان زیرادی براال
رفت  . ...یکی از دالیل این امر آن است که اروپاییان در میان خرود جنرگهرای خرونین و
بیرحمانه ای را از سر گترانده بودند و لرتا نروعی فرهنرگ بریهمترای خشرونت را تکامرل
بخشیده بودند  . ...اگر خواسته باهیم در مقابل تاریخ ،هرافت خود را حفظ کنریم ،بایرد ایرن
اقدامات را صرفاً نوعی اهکال بَربَروار توصی کنیم (بارسامیان.)6979 ،
 .4نتیجه
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یافتههای این پژوهش نشان میدهد بخش قابرل تروج ی از بنیرانهرای اساسری پدیرده
خشونت و افراطی گری که امروزه در گستره تبمیغات غربی به اسالم و مسرممانان منتسرب
میهود ،در ماهیت فرهنگ غیراخالقری نظرام سررمایهداری و لیبرالیسرتی ن فتره اسرت.
آموزههای خشونتزای این نظام ،در کنار تولید اهکال مختم خشونت و افراطیگرری در
جوامع غربی ،با تبمیغات گسترده قدرتهای غربی ،بهویژه ایاالت متحده آمریکا به جوامرع
مختم ج ان راه یافته است .این سخن هیچگاه به معنای انکار هرارتها و عممکردهرای
افراطی و خشن برخی جریانهای تندرو ،بهویژه گروههای تکفیری نیست کره خرود را بره
جریان اسالمی منتسب میسازند .عمن آنکه به دالیل متعدد ،همچون نقش قردرتهرای
غربی و بهویژه دولت آمریکا در هکلگیری و گسترش این جریرانهرا و نیر عردم تأییرد
عممکرد ایشان در آموزههای اسالمی و ن د اکثریرت قراطع مسرممانان و عممرای مرتاهب
اسالمی ،عممکرد این جریانها را نمیتوان به هرریعت اسرالم و جریران واقعری اسرالمی
منتسب ساخت .هریعت اسالم هرگ موافق توسل به زور و خشونت برای پتیرش اسالم و
آموزههای اسالمی نبوده ،رویکرد تاریخی جریان اسالمی نی به همین ترتیب بوده است.
در این پژوهش عمن تأکید بر این موعوع ،نقش بحران اخالقی نظرام سررمایهداری
غرب و آموزه های غیرال ی این نظام در اف ایش خشونت و افراطیگرری در ج ران مرورد
توجه قرار گرفت .بررسی آمارهای حاکی از روند اف ایشی جرم و گرایش به خشونت ،مؤید
این نکته است که عمل این اف ایش و انحطاط فرهنگی را در مناطق مختم باید در طررز
تمقی فرهنگ لیبرالیستی از ج ان و انسان و معیارهای ارزهی و ال ی دانست .مقاله حاعر
عمن اعتقاد بر اینکه باید سقوط فرهنگی غرب را در عناصر فرهنگی نظرام سررمایهداری

جستوجو کرد ،با تأکید بر بررسی عوامل گررایش بره خشرونت در نظرام سررمایهداری و
لیبرالیستی ،با آمار و ارقام نشان داد از بین رفتن ارزشهای متهبی ،می ان براالی جررم و
جنایت ،به وجرود آمردن جامعرهای پمیسری ،فروپاهری بنیران خرانواده ،و افر ایش هردید
بیبندوباری جنسی و جررم هرای مررتبآ برا آن در فرهنرگ لیبرالیسرتی غررب ،از جممره
معضالتی هستند که جامعه غربی یا جوامع مترأثر از فرهنرگ غررب را از درون متالهری
ساختهاند .از این بررسی که عمدتاً به ویژگی های ذاتی فرهنگ اخالقی نظام سرمایهداری
اختصاص یافت ،با استناد به هواهد و مدارك قابل توجه ،نتیجره گرفتره هرد کره ماهیرت
غیراخالقی نظام لیبرالیستی ،زمینه تولید و گسترش اهکال مختم خشونت و تروریسم را
پدید آورده ،در حال انتقال آن به مناطق مختم ج ان است.
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 .6منابع
ـ

آبرکرامبی ،نیکالس ،استفن هیل و برابال اس .ترنر ( ،)6917فرهنرگ جامعرههناسری ،ترجمره
حسن پویان ،ت ران :چاپخش.

 آدام بدو ،هوگو (« ،)6973اعدام در آمریکا» ،بررسی از محمود حکمتنیرا،کتراب نقرد ،سرال ،1هماره .61-61
 آنتونی بویل ،فرانسیس (« ،)6931جنایت عمیه بشریت در فمسطین با حمایت آمریکرا» ،ترجمرههادی هرندی ،سیاحت غرب ،سال  ،63هماره .667
 ابنهعبه حرّانی ،حسن بن عمی ( ،)6931تح العقول ،ت ران :اسالمیه. ابنمنظور ،محمد بن مکرم (بیتا) ،لسان العرب ،بیجا :بینا. ابنهشام ،عبدالممک (6111ق) ،سیره ابنهشام ،بیروت :مکتبه العصریه. ارسطو ( ،)6976کتاب سیاسرت ،ترجمره حمیرد عنایرت ،ت رران :انتشرارات و آمروزش انقرالبسال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 1931

اسالمى.
 استانفورد کوهن ،آ ،)6913 ( .تئوریهای انقالب ،ترجمه عمیرعا طیب ،ت ران :قومس. استیرن ،فرانسوا ( ،)6936خشونت و قدرت ،ترجمه ب نام جعفری ،ت ران :وزارت امور خارجه. اسپکتور ،سمین ( ،)6939قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب ،ترجمة عباس باقری ،ت رران:نی.
 افالطون ،گ نفن و جان استوارت میل ( ،)6971زبانهای استبداد ،ترجمه جواد هریخاالسرالمی،ت ران :توس.
 ایکس ،مالکوم و الکس هیمی ( ،)6911خشمگینترین سیاه آمریکا ،ترجمه غالمحسین کشاورز،ت ران :امیرکبیر.
 بارسامیان ،دیوید ( ،)6979گفتوگو با نوام چامسکی ،ترجمه عباس مخبر ،ت ران :نشر مرک . بریج ،جین مینس ( ،)6933فرسایش قدرت نرم ،مردم ،دولتهرا و اعتمراد ،ویراسرتاری جروزفنای ،فیمیپ زلیکو و دیوید کینگ ،ترجمه سعید میرترابی ،ت ران :دانشگاه امام صادق

.

 برینتون ،کرین ( ،)6919کالبد هکافی چ ار انقالب ،ترجمه محسن ثالثی ،ت ران :نشر نو. بشیریه ،حسین ( ،)6971انقالب و بسیج سیاسی ،ت ران :دانشگاه ت ران. ررررر ( ،)6931جامعههناسی سیاسی ،ت ران :نشر نی ،چاپ سی دهم. -پناهنده ،هومن (ب من و اسفند « ،)6977مبادی مابعدالطبیعی و تمقی اسالمی در مقوله مردارا و
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عدم مدارا» ،کیان ،هماره .11

 پنتاتل ،ژان ( ،)6911جرمهناسی ،ترجمه رعا عمومی ،ت ران :امیرکبیر. تدگر ،رابرت ( ،)6977چررا انسرانهرا هرورش مریکننرد  ،ترجمره عمری مرهردیزاد ،ت رران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 تینک ،هنری ( 16ه ریور « ،)6931خشونت و جنون تقمیرد» ،ترجمره صرالح نجفری ،روزنامرههرق ،هماره .171
 جفری ،ام الیوت و رابرت رجینالد ( ،)6971فرهنرگ اصرطالحات سیاسری اسرتراتژیک ،ترجمرهمیرحسن رئیسزاده ،ت ران :معین.
 حر عاممی ،محمد بن حسن (6139ق) ،وسائل الشیعه ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی. حنایی کاهانی ،محمدسعید (ب من و اسفند « ،)6977پرسش از تکنولوژی و خشرونت» ،کیران،هماره .11
 خامنهای ،سید عمی (مقام معظم رهبری) ( 63دی « ،)6939بیانات در دیدار مسرئوالن نظرام و داربی هر ،یان ( ،)6913تحوالت سیاسی در ایاالت متحرده ،ترجمره رحریم قاسرمیان ،ت رران:جامعه و سیاست.
 دورانت ،ویل ( ،)6913تاریخ تمدن ،ت ران :انتشارات هرکت س امی ،چاپ دوم. دیرکس ،هانس ( ،)6931انسانهناسی فمسفی ،ترجمة محمدرعا ب شتی ،ت ران :هرمس. رمضان البوطی ،محمدسعید ( ،)6971سمفیه؛ بدعت یا متهب ،ترجمه حسرین صرابری ،مشر د:آستان قدس رعوی.
 روهمنگ ،اگوست (6333م) ،الکتر المرصود فی قواعد التممرود ،ترجمره یوسر نصرراهلل ،مصرر:مطبعه المعارف.
 زاکرمن مورتمر ،ب( .تابستان « ،)6971قربانیان خشونت تموی یون» ،ترجمه فرید ادیب هاهمی،رسانه ،سال  ،1هماره .1
 زیمرینگ ،فرانکمین (« ،)6973جوانان و خشونت :درسهایی از تجربه آمریکا» ،ترجمه مصطفیدولتیار در :خشونت و جامعه ،به اهتمام اصغر افتخاری ،ت ران :چاپ سفیر.

تأثیر سقوط اخالقی نظام سرمایهداری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا

می مانان بیست و هشتمین کنفرانس بینالمممی وحدت اسالمی».

 ژیژك ،اسالوی ( ،)6933خشونت؛ پنج نگاه زیر چشمی ،ترجمه عمیرعا پاکن راد ،ت رران :نشررنی.
 -سبحانی ،جعفر ( ،)6933وهابیت مبانی فکری و کارنامه عممی ،قم :مؤسسه امام صادق

.

 -سمیمی نبی ،صادق (فروردین و اردیب شرت « ،)6936منرابع و ن ادهرای اثرگرتار برر سیاسرت 111

خارجی آمریکا» ،مجمه اطالعات سیاسی و اقتصادی ،سال  ،61هماره .3-7
 -سوبول ،آ ،)6911( .انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن ،ترجمه محسن ثالثی ،ت ران :نشر نقره.

 سولژنیتسن ،الکساندر آی ایویچ (« ،)6971زندگی بدون ت ویر ،راهی به سروی براال» ،در :سرپ راندیشه ،ترجمه روهن وزیری ،ت ران :نشر فرزان.
 سولنیت ،ربکا (« ،)6931جنگ عمیه زنان؛ طوالنیترین جنگ» ،ترجمه جواد طراهری ،سریاحتغرب ،هماره .663-663
 سی پمینو ،جک و آلتون روی ( ،)6971فرهنگ روابآ بینالممل ،ترجمه و تحقیق حسرن پسرتا،ت ران :فرهنگ معاصر.
 طباطبائی ،سید محمدحسین ( ،)6931المی ان ،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم :دفترانتشارات اسالمی.
 طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)6911مجمع البحرین ،ت ران :مرتضوی.سال بیست و یکم /شماره هشتادودوم  /تابستان 1931

 طوسی ،محمد بن حسن (6163ق) ،الخالف ،مش د ،بنیاد پژوهشهای اسالمی. عبدالغنی ،عماد (« ،)6931دیالکتیک ،دین و خشونت در تورات» ،ترجمه عبدالحسین ابراهیمی،معرفت ،سال  ،61هماره .6
 -فار ،سوزان جی ،)6933( .فرسایش قدرت نرم ،ت ران :دانشگاه امام صادق

.

 فروم ،اریرش ( ،)6919گریر از آزادی ،ترجمره عر ت الره فوالدونرد ،ت رران :هررکت سر امیکتابهای جیبی.
 فوریسون ،روبرت ( ،)6936اتاقهای گاز ،واقعیرت یرا افسرانه  ،ترجمره ابوالفریرد عریاءالدینی،ت ران :انتشارات عیاء اندیشه.
 فولیسی ،سالواتوره (« ،)6931خشونت در رسرانه ،بازترابی از نگرانریهرای اجتمراعی» ،ترجمرهمرعیه خادمی ،سیاحت غرب ،سال  ،63هماره .663-663
 فیمیپس ،تیم ( ،)6933در باب ه ریار ،ترجمه مریم تقدیسی ،ت ران :ققنوس. قمی ،هیخ عباس (بیتا) ،مفاتیح الجنان ،قم :اسوه. کان ،روژه ( ،)6919چ ره عریان آمریکا ،ترجمه جمشید ارجمند ،ت ران :ابتکار. کُچ ،کتی (« ،)6939خشونت در مدارس آمریکا» ،سیاحت غرب ،سال  ،6هماره .63 کربی ،اندرسون (« ،)6939سکس و خشونت در تموی یون» ،سیاحت غرب ،سال  ،1هماره .3 -کممبو ،فوریو ( ،)6976خدا در آمریکا ،ترجمه محمد بقایی ماکان ،ت ران :انتشارات حکمت.
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 -کوارل  ،بنجامین ( ،)6911سیاهان آمریکا را ساختند ،ترجمره ابرراهیم یونسری ،ت رران :هررکت

افست.

 کوزی ،جان (« ،)6931خشونت؛ هیوه زندگی آمریکایی» ،ترجمه ساره سرپ ری نرژاد ،سریاحتغرب ،سال  ،66هماره .619-611
 کولتی ،لوچو ( ،)6973روسو و نقد جامعه مدنی ،ترجمه حسن همس آوری ،ت ران :نشر مرک . کول ،جوان (« ،)6931تروریسم و ادیان دیگر» ،ترجمه ابوالفضل ایمانی راغب ،سریاحت غررب،سال  ،63هماره .663-663
 کومارسن ،آمارتیا ( ،)6933هویت و خشونت؛ تروهم تقردیر ،ترجمره فریردون عباسری ،ت رران:آهیان.

 گاتمیب ،آنتونی ( ،)6931رؤیای خرد یا تاریخ فمسفه غرب از یونان باسرتان ترا عصرر رنسرانس،ترجمه لیال سازگار ،ت ران :ققنوس.
 گارودی ،روژه ( ،)6973آمریکاستی ی چرا ،ترجمه جعفر یاره ،ت ران :مؤسسره دانرش و اندیشرة گالسر ،ویمیام ( ،)6933مدارس بدون هکست ،ترجمه ساده حم ه ،ت ران :رهد. گویات ،ج ،)6913( .انقالب آمریکا ،ترجمه باجالن فرخی ،ت ران :مازیار. گیدن  ،آنتونی ( ،)6977پیامدهای مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی ،ت ران :نشر مرک . ررررر ( ،)6971جامعههناسی ،ترجمه منوچ ر صبوری ،ت ران :نشر نی ،چاپ دوم. النرردو ،سررائول (« ،)6936خشررونت؛ معرررف فرهنررگ آمریکررایی» ،ترجمرره محمودرعررادوستمحمدی ،سیاحت غرب ،سال ،63هماره .669
 -الورنس ،روبرت زد ،)6933( .فرسایش قدرت نرم ،ت ران :دانشگاه امام صادق

.

 لنگی ،اندرو ( ،)6931اروپا در قرون وسطی ،ترجمه معصومه زارع ،ت ران :سب ان. لوبون،گوستاو ( ،)6911تمدن اسالم و عرب ،ترجمه سید هاهرم حسرینی ،ت رران :کتابفروهریاسالمیه.
 ماکنتوش ،تشارل (6333م) ،کتاب مقدس ،ع د عتیق ،جمد اول ،متاکرات عمری سرفر التکروین،ترجمه ناهد ساویرس ،مطبعه کنیسه االخوه.

تأثیر سقوط اخالقی نظام سرمایهداری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا

معاصر.

 ررررر (6333م) ،کتاب مقدس ،ع د عتیق ،جمد چ ارم ،متاکرات عمی سفر اعداد ،ترجمره ناهردساویرس ،مطبعه کنیسه االخوه.
 ررررر (6333م) ،کتاب مقدس ،ع د عتیق ،جمد پنجم ،متاکرات عمی سفر تثنیره ،ترجمره ناهردساویرس ،مطبعه کنیسه االخوه.
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 مصبا ی دی ،محمدتقی ( 61ه ریور  ،)6973کی ان ،هماره .61133 مط ری ،مرتضی (بیتا) ،عدل ال ی ،ت ران :صدرا. مکاینتایر ،السدر ( ،)6973تاریخچه فمسفه اخالق ،ترجمة انشاءاهلل رحمتی ،ت ران :حکمت. مک لین ،ایان ( ،)6931فرهنگ عموم سیاسی آکسفورد ،ترجمره حمیرد احمردی ،ت رران :نشررمی ان.
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نو ،چاپ دوم.
 نیگل ،توماس (« ،)6973معنای درست نادرسرت» ،ترجمره سرعید نراجی و م ردی معرینزاده،ارغنون (فمسفه اخالق) ،هماره .61
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 وگل ،ریچارد دی (« ،)6939حبس همگانی و سرکوب قانونی در زندانهرای ایراالت متحرده»،سیاحت غرب ،سال .1
 هاب  ،توماس ( ،)6933لویاتان ،ترجمه حسین بشیریه ،ت ران :نشر نی. هیمی ،الکسی ( ،)6916ریشهها ،ترجمه عمیرعا فرهمند ،ت رران :هررکت سر امی کترابهرایجیبی ،چاپ دوم.
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