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داري و ليبراليستي غرب  هعوامل واقعي خشونت و تروريسم در جهان را در ماهيت نظام سرماي
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  مقدمه
اگرچه . گري همواره يكي از معضالت تاريخي بشر بوده است گرايي و افراطي پديدة خشونت

درستي  به عقيدة جورج سورل، مسائل مربوط به خشونت تاكنون تاريك مانده و هنوز به
عنوان يك  اين پديده امروزه بيش از گذشته به ،(Sorel, 1961: 60)زواياي آن آشكار نشده است 

در اين ميان، . معضل عمومي، شناخته شده و عرصة جهاني را تحت تأثير خود قرار داده است
گرايي متهم  دين اسالم و مسلمانان بيش از هر زمان ديگري در تبليغات غرب به خشونت

هاي اسالمي عليه غرب،  د؛ اگرچه از نگاه محققان، امروزه بسياري از اقدامات تند گروهشون مي
ها داشته باشد، بازتاب نوعي واكنش دفاعي در  پيش از آنكه ارتباطي با هويت اسالمي اين گروه

هاي غرب عليه جوامع استعمارزده و تحت ستم بوده  عدالتي ها، تجاوزها و بي برابر خشونت
-هاي سلفي ويژه گروه هاي افراطي به هاي برخي جريان ، اما شرارت)130: 1388رسن، كوما(است 

هاي اسالمي، عملكرد خود را به اسالم منتسب  هاي انحرافي از آموزه تكفيري كه با برداشت
تأثير نبوده و حتي اين موضوع موجب شده است تا برخي  دانند نيز در اين زمينه بي مي

طلبي اسالم بر خالف شريعت مسيحي سخن  تباه از ماهيت خشونتاش انديشمندان غربي به
با وجود اين هرگز نبايد اين موضوع را به ماهيت اسالم مرتبط . )1384تينك، (ميان آورند  به

دانست؛ چنانكه مذاهب مختلف اسالمي اعم از شيعه و سني با طرد آنان، ايشان را نمايندة 
مواره مورد طرد اكثريت مسلمانان و علماي مذاهب جريان واقعي اسالمي ندانسته و آنان ه

از سوي ديگر نقش و حمايت . )1380؛ سبحاني، 261: 1375رمضان البوطي، (اند  اسالمي قرار داشته
در واقع . ها نيز انكارناپذير نيست گيري و گسترش اين جريان هاي غربي در شكل قدرت
ها در معرض  ي و گسترش اين گروهگير عنوان عامل اصلي در شكل هاي غربي خود به قدرت

با توجه . گرايي متهم سازند توانند جريان اسالمي را به خشونت اتهام هستند و از اين نظر نمي
به اين مسئله، دغدغة اصلي پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش اساسي است كه آيا اتهام 

هاي آن را  ت يا ريشهداري به اسالم و مسلمانان وارد اس گرايي از سوي نظام سرمايه خشونت
اين تحقيق با روش تحليل محتواي اسناد و شواهد  جو كرد؟و بايد در ذات آن نظام جست

دموكراسي  موجود، در خالل بازكاوي پديدة خشونت و عوامل گسترش آن در نظام ليبرال
داري و  غرب، ريشة واقعي عوامل خشونت و تروريسم در جهان را در ماهيت نظام سرمايه

گرايي  دموكراسي با اتهام خشونت داد كه نظام ليبرال جو كرده و نشان خواهدو يستي جستليبرال
داري و ليبراليستي  طلبي نظام سرمايه به جريان اسالمي، در حال فرافكني از ماهيت خشونت

  . برآمده است
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  شناسي مفهوم
و زبري در برابر صافي ) 140: 13منظور، ج  ابن(واژة خشونت در لغت به معناي تندي در برابر نرمي 

اين واژه از منظر فلسفة سياسي در غرب، به معناي كاربرد .  است)243 : 6الطريحي، ج(و همواري 
 از واژة (violence)نت در فرهنگ التين واژة خشو. )1382مك لين، (زور بر خالف قانون است 

 زور
(vis)شود  خشونت دانسته ميعنوان دو اصل مهم در مقولة   گرفته شده و زور و افراط به

ر تبيين ارتباط اين دو واژه معتقد است هر  د (Julin Freund)؛ ژولين فروند)24و15: 1381استيرن، (
به نظر وي يك نظام ديكتاتوري هر گاه با . شود گاه زور مورد ايراد قرار گيرد، خشونت زاده مي

ناگزير به رژيم   بههاي موجود در جامعه مخالفت ورزد، حركت طبيعي نيروها و مقاومت
گران اجتماعي و  شناسان و تحليل برخي روان. )(Freund, 1965: 133شود  خشونت تبديل مي

،  (Dufrenne, 1977: 29-30)سياسي نيز، خشونت را به مفاهيم گوناگوني همچون شكل حاد زور 
حنايي كاشاني، ( اند تحميل ارادة خود به ديگران و پيشبرد اهداف و مقاصد با توسل به زور دانسته

ها تمايز شفافي بين زور و خشونت ارائه نشده است، زيرا  كدام از اين تعريف در هيچ. )23: 1377
در . دقيقاً معلوم نيست كه زور در چه صورت و در چه ابعادي به خشونت تبديل خواهد شد

، به معناي ادبيات اسالمي از جمله قرآن كريم براي واژة خشونت از كلمة ارهاب و مشتقات آن
شود كه با  ارهابي به كسي گفته مي. )40: بقره(» اياي فارهبون«: شود ترس و هراس استفاده مي

  .)المنجد، ذيل واژة رهب(توسل به ترس درصدد اعمال  قدرت و سلطة خويش برآيد 
واژة تروريسم نيز از واژگاني است كه تاكنون براي آن تعريف كامل و جامعي ارائه نشده 

دانند كه براي رسيدن به  هاي عامالن دولتي و غيردولتي مي خي آن را شامل فعاليتبر. است
: 1375سي پلينو و روي، (كنند  آميز استفاده مي ها و وسايل خشونت اهداف مورد نظر خويش از روش

بار دولتي يا غيردولتي را كه با هدف جلب  در تعريف ديگر، شكلي از اقدامات خشونت. )243
گيرد، تروريسم   انجام مي-خواه واقعي يا خيالي–عدالتي  مللي به يك روند بيال توجه بين

در مجموع هر تعريفي كه از واژة ترور ارائه شود، با خشونت . )26: 1374جفري و رجينالد، (اند  ناميده
و مشتقات آن به » غيله«در مفهوم اسالمي، ترور معادل . و ايجاد رعب و وحشت همراه است

در ). المنجد، ذيل واژة غيله(كار رفته است  شي، فريب دادن و به ناگاه كشتن بهك معناي آدم
قرآن كريم، به خطر انداختن امنيت عمومي از طريق ايجاد رعب و وحشت و فساد در جامعه، 

  .)33: ؛ مائده33: اسراء(مذموم دانسته شده و مجازات سختي براي آن تعيين گرديده است 
  

  پردازي خشونت نظريه
پردازان   زمينة موضوع خشونت و عوامل پديد آمدن آن، دو دسته نظريه از سوي نظريهدر

گروهي خشونت را ناشي از عوامل دروني و ذاتي انسان : اجتماعي و سياسي ارائه شده است
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درستي جوامع بشري و طبيعت انساني،  ماكياولي و هابز با احساس بدگماني نسبت به . دانند مي
اميل . دانستند  از اقدامات طبيعي انسان و ناشي از منافع شخصي ميتهديد و خشونت را

شناس فرانسوي نيز خشونت و جنايت را يك پديدة اجتماعي عادي تلقي  دوركيم جامعه
گروه دوم داليل ). 32: 1345پنتاتل، (العمل طبيعي افراد در جامعه است  كند كه ناشي از عكس مي

هاي  جو كرده و آن را يكي از ويژگيو محيطي جستبروز خشونت را در عوامل بيروني و 
 -Lorenz, 1972)دانند موجود زنده براي حفظ بقاي خويش در برابر تحركات خارجي مي

Michaux, 1986: 78) ورزند،  در اين ميان اگرچه برخي از اينان بر عامل ژنتيك نيز تأكيد مي
در مسائل محيطي و پيراموني بسياري ديگر با ضعيف دانستن عامل ژنتيك، دليل اصلي را 

توان  از نگاه فرويد، رفتار پرخاشگرانة افراد را مي. )(Reponse, 1977: 109كنند  جو ميو جست
 ,Marcuse)تحت تأثير دو غريزة مرگ و زندگي و در راستاي حفظ موجوديت توجيه كرد 

افع سرمايه و كار ماركس با ارائة الگويي دووجهي براي خشونت و ستيز اجتماعي، از من. (1963
آبركرامبي، هيل و  (داند گويد و نتيجة آن را گسترش خشونت در جامعه مي در اين زمينه سخن مي

رالف دارندورف بر خالف ماركس، كشمكش و ستيز را در جامعه نه . )86- 87: 1367ترنر، 
از . نستدا صورت تودرتو و مربوط به توزيع قدرت مي اليه و چندوجهي، بلكه به صورت اليه به

شود، روابط سلطه و تعامل باالدست و  گيري منافع متعارض مي نظر وي، آنچه موجب شكل
عنوان انگيزة خشونت  رابرت تدگر نيز نظرية محروميت نسبي را به. )87: همان(زيردست است 

صورت  ها را در هر كدام به كند؛ او با نام بردن از سه نوع محروميت، وضعيت انسان مطرح مي
 ، محروميت نسبي از بلندپروازي(Decremental) هاي محروميت نزولي نه در قالبجداگا

(Aspirational)رونده  و محروميت صعودي يا پيش (Progressive)101: 1377تدگر، (دهد   شرح مي -
 و پيتريم (Vilfredo Pareto) تو شناسان مانند ويلفردو پاره در نهايت برخي ديگر از جامعه. )51

 سوروكين
(Pitrim Sorokin)هاي توليدي را تحت تأثير سركوب اميال و غرايز تحليل   خشونت

 و گروهي ديگر، اين پديده را بر مبناي رابطة ميان )Sorokin, 1969؛ 42- 45: 1372بشيريه، (اند  كرده
پردازان در اين  ترين نظريه كنند؛ شاخص توقعات اجتماعي و ميزان ارضاي آنها تعريف مي

 ت الكسيس دوتوكويلزمينه، نظريا
(Alexis detocqueville) سياستمدار فرانسوي ،)Tocqueville, 

 (James Davies) و جيمز ديويس)16-17: 1363برينتون، ( (Crane Brinton)ن ، كرين برينتو)1856

)Davies, 1952: 5-18(ها و جوامع  توان محروم شدن گروه ها مي با توجه به اين نظريه.  است
ها بر  هاي استكباري از حق آزادي، رفاه، عدالت و تحميل انواع محروميت تتحت سلطة قدر

شناسان  به عقيدة جامعه. آنان را موجب انباشته شدن خشونت عليه منبع محروميت تحليل كرد
درستي نشناسند، به هر طريقي ممكن است خشونت  حتي اگر اين افراد منبع محروميت را به

هاي نخستين صنعتي شدن، محروميت ناشي از فقر و  ر دورهخود را ابراز كنند، چنانكه د
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آالت  آميز كارگران عليه تجهيزات و ماشين صورت رفتارهاي خشونت عدالتي، گاه به بي
در مجموع با (Moscovici, 1982). انجاميد  يافت و به تخريب گستردة آنها مي  بروز ميها هكارخان

اي تحت تاثير عوامل محيطي و بيروني  را پديدهتوان خشونت  رويكرد اين پژوهش ميتوجه به 
كند در اين  ؛ زيرا عوامل ذاتي و دروني كه انسانها را به خشونت وادار ميمورد مطالعه قرار داد

 .گيرد پژوهش مورد بررسي قرار نمي

 
  رويكرد اسالمي به پديدة خشونت

ت كه با توجه به شرايط در بررسي واژة خشونت در اسالم، آن را از جمله مفاهيمي خواهيم ياف
هاي اسالمي خداوند به دو دسته از صفات  در آموزه. مختلف بايد آن را سنجيد و ارزشيابي كرد

، )90: ؛ هود14: بروج(متقابل توصيف شده است، قرآن كريم در عين حالي كه خداوند را ودود 
: تغابن(، حليم )6: ؛ انفطار40: نحل(يم ، كر)90: هود(، رحيم )163؛ بقره، 3و1: فاتحه(، رحمان )14: بروج(غفور 

 و ديگر صفاتي كه ناظر بر لطف، مهرباني و گذشت خداوند نسبت به بندگان است، )17
 44: قمر(، مقتدر )همان(، عزيز )همان(، متكبر )23: حشر(كند، در همان حال او را به جبار  توصيف مي

 )16: ؛ دخان141: ؛ زخرف23: ؛ سجده37: ؛ زمر47: ؛ ابراهيم95: ؛ مائده4: عمران آل(گيرنده   و انتقام)45: ؛ كهف45و 
ارحم «سازد؛ در رويكرد اسالمي، خداوند در موقعيت رحمت و رأفت،  نيز متصف مي

همچنين از . )قمي، دعاي افتتاح(است » اشد المعاقبين«و در موضع غضب و خشونت، » الراحمين
اي از يك  ت اگرچه در مورد خداوند جلوهشود كه اين دو صف متون ديني چنين استنباط مي

كه در  طوري به). قمي، دعاي كميل(اند، صفت رحمت بر غضب مقدم شده است  حقيقت
روايات نيز حاكم اسالمي موظف شده تا حد امكان گريزگاهي براي دفع يا كاهش مجازات 

مت الهي قاعدة اصلي ، زيرا از نگاه انديشمندان اسالمي، رح)346: 1410، 3طوسي، ج(متهمان بجويد 
شود  در نظام تكوين و تشريع است و اعمال خشونت و مجازات امري ثانوي محسوب مي

، او را آراسته به )ص(قرآن كريم در وصف پيامبر اسالم . )8و7: 1378؛ مصباح يزدي، 231: مطهري(
ت به ؛ كسي كه سختي و رنج مردم برايش ناگوار و نسب)4: قلم(كند  اخالق نيكو معرفي مي

اين ويژگي راز گسترش اسالم و گرايش به رسول خدا . )127: توبه(مؤمنان دلسوز و مهربان است 
همواره از توسل به جنگ و اعمال ) ع(نويسان، اهل بيت  به نوشتة سيره. )159: عمران آل(بود ) ص(

 در شدند نيز هرگز از اخالق پسنديده خشونت پرهيز داشتند و آنگاه كه ناگزير به جنگ مي
اي از حضرت علي  در نامه. )344: 1424، 3هشام، ج ؛ ابن16: 1403حر عاملي، (1گرفتند حين نبرد فاصله نمي

                                                           
بخشش و بازگرداندن اسيران و اموال آنان در جنگ حنين، اعالم آزادي عمومي دشمنان در جريان فتح مكه، مراعات ويژة . 1

 نهي زنان اسير و جلوگيري از عبور دادن آنان از مقابل كشتگان، ممنوعيت كشتن زنان و كودكان و سالخوردگان در جنگ،
مسلمانان از توسل به اعمال غير انساني عليه دشمنان مانند مسموم كردن آب آشاميدني آنان، ممنوعيت مثله كردن كشتگان 
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اگر به اذن خداوند دشمنان شكست خوردند، ... هرگز جنگ را شما آغاز نكنيد: آمده است) ع(
 زنان را مورد كسي را در حال فرار تعقيب نكنيد، با افراد ناتوان نستيزيد، مجروحان را نكشيد،

  .)14نامة : البالغه نهج( ...اذيت و آزار قرار ندهيد
سيد حسين نصر در تحليلي . اين شيوه، الگوي غالب مسلمانان در تاريخ اسالم بوده است

آميز مسلمانان با پيروان اديان ديگر و مقايسة عملكرد ايشان با غيرمسلمانان  از برخورد مسالمت
  :1نويسد مي

ان و مسلمانان در صلح و صفا و تسامحي چشمگير در اسپانياي زمان يهوديان، مسيحي
تحت ... ها مسيحي و  حتي همين امروز ميليون... اند حاكميت مسلمانان در كنار هم زيسته

حاكميت مسلمانان مشغول گذران زندگي هستند، نه تنها بر آنها در مقام انسان، تسامح و مدارا 
اين ... آيند شمار مي ها به در كشورهاي خود، ثروتمندترين گروهروا داشته شده، بلكه بسيارشان 

كه گذشته از جنايات دهشتناك آلمان نازي،  اند درحالي ها هرگز مشمول تصفية قومي نشده گروه
 يا تاتارها در روسية تزاري و نيز مسلمانان در 1942مسلمانان و يهوديان در اسپانياي پس از 

  .)38-46: 1377پناهنده، (اند  ية قومي قرار گرفتهبوسني در دهة اخير مورد تصف
در تحقيقات محققان غربي عدم تمايل اسالم و مسلمانان به خشونت و توسل به زور به 

كند كه زور شمشير  گوستاولوبون اعتراف مي. )432 و 239: 1368، 4دورانت، ج(اثبات رسيده است 
داشتند و  يحي از دين خود دست برميهرگز موجب پيشرفت اسالم نبود، بلكه اگر مردمان مس

ديدند، مانندش را از  شدند، بدان سبب بود كه عدل و دادي كه از مناديان اسالم مي مسلمان مي
المقدس توسط  ميشيو با اشاره به فتح بيت. )141- 146: 1354لوبون، (زمامداران خود نديده بودند 

  :نويسد مسلمين و مقايسة آن با عملكرد غيرمسلمانان مي
گونه آزاري به مسيحيان نرساندند ولي  المقدس را فتح كردند، هيچ كه مسلمانان بيت هنگامي

عام كردند و  رحمي مسلمانان را قتل كه نصاري اين شهر را تصرف كردند با كمال بي هنگامي
بايد اقرار كنم كه اين سازش و ... باكانه همه را سوزاندند يهوديان نيز وقتي به آنجا آمدند بي

مذهب از  هاي مسيحي احترام متقابل به اديان را كه نشانة رحم و مروت انساني است، ملت
  .)همان(اند  مسلمانان ياد گرفته

بر همين اساس، محققان غربي با ارائة آمار، به مقايسة وضعيت مسلمانان و جوامع اسالمي 
  : اند با غربي پرداخته

با وجود حضور  مسلمانان ...  نيستندتر طلب مسلمانان از پيروان اديان ديگر خشونت
                                                                                                                                        

هشام،  ابن( عنوان مقابله به مثل و ممنوعيت آتش زدن مزارع و كشتزارهاي دشمنان از جملة اين موارد است  دشمن حتي به
 ).344: 1424، 3ج

1. Sayyed Hossein Nasr: Metaphysical, Roots of tolerance and intolerance, An Islamic 
Interpretation, from philosophy, Religion and the question of intolerance . 
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 تا 2007هاي  شمار در اروپا، كمتر از يك درصد اقدامات تروريستي در اين قاره در سال بي
 .)92-97: 1392كول، ( به دست مسلمانان انجام شده است 2009

  
  رويكرد تاريخي گرايش به خشونت در غرب

ونت در سه دورة باستان، مياني و دورة بر خالف تاريخ اسالم، تاريخ غرب از نهادينه شدن خش
انديشمندان يوناني قرون پنجم و چهارم پيش از ميالد نخستين مباحث در . معاصر حكايت دارد

هاي سياسي و  بسياري از نظريات سياسي غربي دربارة انواع نظام. اند اين زمينه را ارائه داده
 تا 427 ((plato) ن ويژه افالطو ههاي مختلف، در مباحث فيلسوفان يوناني ب ويژگي حاكميت

» حاكميت فيلسوفان«انديشة . ريشه دارد) م. ق322 تا 384 ((Aristotel) و ارسطو) م. ق347
ها بعد زمينة اعمال حاكميت روشنفكران بر مردم و تحميل ارادة   قرن)1376افالطون، (افالطون 

با اين –داري  نظام ظالمانة بردهنظريات ارسطو در توجيه . وجود آورد شخصي خود بر آنان را به
 :1384گاتليب، (توجيه كه بردگان در خصوصيات فيزيكي و روحي، خلق شده براي بردگي هستند 

بعدها مستمسك فاتحان اسپانيايي قارة آمريكا قرار گرفت تا با آسودگي بيشتري به كشتار . )363
ين منطقه نيز با اعالم فاقد روح و اسارت بوميان اين منطقه روي آورند و كليساي كاتوليك در ا

عام و اسارت گستردة بوميان آزاد  انساني بودن بوميان آمريكايي، دست غارتگران را در قتل
از انديشمندان دوران باستان، ) م. ق400 تا Thacydides() 470 ( توسيديد(Prelot, 1990).گذارد 

؛ به باور وي، سياست بايد نخستين نظريات در مورد جدايي اخالق از سياست را مطرح كرد
 :Thucydid, 1956(ها باشد  گيري دولت فارغ از هر گونه احساسات و اخالق، راهنماي تصميم

ويژه تورات كه بعدها پيروان بسياري در  شدة كتب عهد عتيق به محتواي تحريف. )626-630
اب يهود به قوم در اين كت. آميز است دست آورد نيز آكنده از مفاهيم خشونت غرب و اروپا به

برگزيدة خدا توصيف شده و از غيريهوديان، به حيوانات و حشرات موذي نام برده شده است 
امروزه رواج توهم خودبرتربيني در ميان صهيونيسم، به . )26: 20؛ سفر الويان، 2: 14سفر تثنيه، (

 به نقل از راويان تورات. هاي نژادپرستانه در ميان اين قوم منجر شده است گسترش ديدگاه
در آن روز «: اند ها و تجاوز به مناطق گسترده را صادر كرده خداوند، جواز تصرف سرزمين

به نسل تو ) فرات(اين زمين را از نهر مصر تا به نهر عظيم : خداوند با ابرام عهد بست
و در اين كتب شواهد فراواني وجود دارد كه اشغال و تجاوز . )18: 15سفر تكوين، (» ام بخشيده

  :كند شده را تجويز مي گونه عليه مردمان سرزمين اشغال خشونت افراط
پس آن را محاصره كن و چون يهوه، ... چون به شهري نزديك شدي تا با آن جنگ نمايي«

خدايت آن را به دست تو بسپارد، جميع ذكورانشان را به دم شمشير بكش، زنان و اطفال و 
  .)10: 20سفر تثنيه، (» د به تاراج ببربهايم و آنچه در شهر باشد را براي خو
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اسراييل هم منتسب  آميز را حتي به انبياي بني گونه رفتارهاي خشونت تورات موجود اين
كتاب تلمود نيز سراسر آكنده از دشمني و ناسازگاري با هر آيين غير . )17: 3سفر اعداد، (سازد  مي

اين كتاب هر موجود غيريهودي به در . يهودي و مدافع ديدگاه نژادپرستانة اين قوم است
صورت انسان آفريد تا لياقت  در ظاهر آنان را به«اند كه خداوند  حيواناتي تشبيه شده

: 1899روهلنگ، (»  داشته باشند-خاطر آنان خلق شده است كه جهان به– براي يهود را خدمتگزاري
هاي  مايت قدرتخشونت و تجاوزگري كنوني رهبران صهيونيسم كه همواره مورد ح. )53

دايان  موشه. )14: 1999وايتالم، (ارتباط نيست  هايي بي غربي نيز بوده است، با چنين متون و ذهنيت
عبدالغني، (كرد  نيز با پشتوانة همين ديدگاه، ادعاي صهيونيسم بر سرزمين فلسطين را توجيه مي

1384 :74(  .  
مشخصة قرون . دينه شده بودنيز كامالً نها) قرون وسطي(خشونت در دورة مياني غرب 

موسوم شد و اتفاقاً مصادف با دوران (Obscurantism)  انديشي وسطي كه به عصر تاريك
حد و مرز كليسا و جزميت ناشي از آن بود؛  شكوفايي تمدن اسالمي است، خشونت و اقتدار بي

 گاه آنان را داد و نظام فئودالي حاكم، دهقانان را تحت حاكميت اربابان صاحب زمين قرار مي
هاي خشن صليبي در اين دوره اتفاق افتاد  جنگ. )همان(كرد  همراه با زمين، خريد و فروش مي

طور  سال به400م به مدت 1453در سال ) بيزانس(كه تا سقوط قسطنطنيه پايتخت رم شرقي 
ي هاي تفتيش عقايد با قضاوت كشيشان، به مصادرة اموال، زندان دستگاه. متناوب ادامه يافت

  .)1392لنگي، (كرد  كردن يا محكوميت مرگ متهمان اقدام مي
هاي  انگاري انديشي و جزم تدريج از دوران تاريك در دورة رنسانس و معاصر اگرچه اروپا به

دورة رنسانس، دوران . گرايي نبود خشن كليسايي خارج شد، اين به معناي پايان خشونت
جوامع مختلف اروپايي و غربي و بازپروري اشكال هاي گسترده در  ها و انقالب گيري قيام شكل

گويات، (گرايي تحت تأثير نظريات ليبراليستي، ماركسيستي و نظريات ديگر بود  جديد خشونت
 نيكولو ماكياولي. )1369؛ كوهن، 1365؛ سوبول، 1359

(Nicolomachiavelli) سياستمدار ايتاليايي، با 
، قدرت سياسي را محصول رقابت ميان تمركز بر نحوة كسب قدرت و چگونگي حفظ آن

ديد كه همگي مايل به سلطه و استيال بر ديگران و تداوم بخشيدن اين استيال در  هايي مي انسان
كند با  رو وي براي حفظ اين سلطه به شهريار توصيه مي ترين مدت ممكن هستند، ازاين طوالني

 تحت اطاعت خود درآورد؛ وي با گيري از ترس و سركوب، مردم را ايجاد قدرت مطلقه و بهره
خواهد در حكومت  عنوان نمادهاي زور و نيرنگ از شهريار مي طرح دو تمثيل شير و روباه به

ها   با توصيف ذات انسان)(Hobbs هابز. )1390فيليپس، (خويش، اين دو نماد را با هم تلفيق كند 
 و داراي حقوق ناپذير افصفتي، قدرت دولت را انعط در گرايش به خشونت و ناآرامي و گرگ

اين ديدگاه خشونت سياسي عليه شهروندان را توجيه و . )1380هابز، (حد و حصر ترسيم كرد  بي
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ها در غرب، نظام  از درون اين ديدگاه. داند هر گونه اعتراض را غيرقابل پذيرش مي
طلبانه در  ت خشونهاي ترين گرايش داري و ليبراليستي سر برآورد كه خود واجد پيچيده سرمايه

  .دنياي مدرن است
 

  داري غرب عوامل گرايش به خشونت در نظام سرمايه
ها انسان از مرد و زن و كودك در  داري با كشته و آواره شدن ميليون گيري نظام سرمايه شكل

امروزه بسياري از . رحمي در اين نظام است قرن بيستم، نماد آشكاري از پديدة خشونت و بي
ها و عوامل اين پديده، به نقش مستقيم يا غيرمستقيم غرب و ماهيت  ريشهمحققان در بررسي 

كم در ايجاد دو جنگ جهاني اول و  داري دست نظام سرمايه. اند داري تأكيد كرده نظام سرمايه
ها به مناطق مختلف جهان  ها انسان، اشغالگري و گسترش بحران دوم كه به كشته شدن ميليون
ها امروزه از جمله دامن جوامع غربي را  اين بحران.  مستقيم داشتدر اين قرن منجر شد، نقش

هاي غربي پيدا كرد كه روي  اي در رسانه توان برنامه ندرت مي به«كه  طوري دربرگرفته است، به
آميز متمركز نباشد، خبري از اعمال مرگبار با اسلحه نداشته باشد يا  مسائل جنايي و خشونت

آمارهاي . )18-24: 1392فوليسي، (» رحمانه را به تصوير نكشد يهاي جسمي خونين و ب خشونت
دهندة سير  رغم تشديد تدابير امنيتي و نظارتي نسبت به گذشته، نشان موجود در جوامع غربي به

صعودي ارتكاب به جرم و جنايت در اين كشورها و تكاپوي انديشمندان در بررسي عوامل 
دهد سطح  شان مي ن (Federal Bureau of Investigation) آي.بي. آمار اف1.زدن به آنهاست دامن 

 15000 به بعد با 1991آميز و اقدامات منجر به قتل در اياالت متحده از سال  جرايم خشونت
 .)journalists, 2012(قرباني در سال، همچنان در صدر معضالت جدي اين كشور قرار دارد 

  وبندوباري زوال انسجام اجتماعي، بيص به طور خا بسياري در بررسي عوامل اين معضل، به
عنوان واقعيات كنوني فرهنگ غرب تأكيد  هاي جمعي به ها و رسانه ترويج خشونت در فيلم

 2001هاي مربوط به قتل جوانان در سال  آلن فوكس ميزان دستگيري. )277: 1388بريج، ( اند كرده
داند و   مي"ح غرب در امور جوانانگذاري صحي توجهي گسترده و عدم سرمايه بي"را ناشي از 

 نفر به تعداد 5000دهد كه فقط در آمريكا، هر سال بيش از  با استناد به آمارها هشدار مي
براساس گزارش مؤسسة سياست قضايي . )283- 284: 1379زيمرينگ، (شود  نوجوانان قاتل اضافه مي

وسيلة اسلحه   سال به19ان زير آموزان و جوان  مورد حمله به دانش5000، هر سال )(JPI آمريكا
: 1383كچ، (گيرند  افتد و بيش از اين مقدار نيز مورد تجاوز فيزيكي يا جنسي قرار مي اتفاق مي

توان  اين وضعيت را با توجه به آمار زندانيان و تعداد محكومان قضايي در غرب نيز مي. )45

                                                           
كان، (اند  ها در اياالت متحده به ثبت رسانده برخي از آمارهاي منابع غربي، هر نيم ساعت يك قتل را در برخي از دوره. 1

1363 :17.(  
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يتنام تا به امروز، درصد براساس آمارهاي موجود، پس از جنگ و. مورد مطالعه قرار داد
كه براساس اين آمار، اين  طوري اي داشته است، به سابقه زندانيان در اياالت متحده، افزايش بي

وضعيت . )64: 1383وگل، (گيرد  كشور در مقايسه با ساير كشورها در رتبة نخست قرار مي
 1980كه از دهة  ريطو محكومان به اعدام نيز در اياالت متحده چيزي بهتر از اين نيست، به

در . )358- 365: 1379آدام بدو، (تاكنون سير مجازات اعدام در آمريكا روندي صعودي داشته است 
توان به  داري غرب اغلب مي مجموع از بررسي عوامل گرايش به خشونت در نظام سرمايه

  :آيد شمار مي هاي ذاتي اين نظام به هايي تأكيد كرد كه از مؤلفه ويژگي
  
  طلبي و سودجويي منفعت. 1

برخي از اشكال اين ماهيت كه در . طلبانه و سودجويانه است داري، منفعت ماهيت نظام سرمايه
شود،  ها و آثاري با مضامين خشن براي جذب مخاطب و سود بيشتر مشاهده مي توليد فيلم

: 1374نز، گيد(ويژه مخاطبان جوان را فراهم كرده است  زمينة گسترش بحران و ناامني در جهان به
ارتباط با روند رو به رشد انتشار  از نگاه محققان افزايش خشونت در جوامع غربي بي. )87

طي تحقيقاتي كه در دانشگاه آمريكايي . )86: 1383كربي، (توليداتي با مضامين خشن نيست 
فورنسيگ سايكياتري انجام گرفت، رابطة معناداري ميان خشونت تصويري و خشونت واقعي 

 كودك ثابت شد كه 722ساله روي  در بخشي از اين تحقيقات با مطالعة پنج. )همان( آمد دست به
آميز در  هاي خشونت ها در جامعه، رابطة مستقيمي با ميزان برنامه انواع گوناگون بزهكاري

 سالگي، 18براساس برآوردهاي موجود، يك جوان آمريكايي تا . )همان(تلويزيون داشته است 
كند؛ اين وضعيت در  كشي در تلويزيون مشاهده مي حنة خشونت و آدم مورد ص200000

هاي اخير نتايج محسوسي در افزايش خشونت ميان جوانان آمريكايي را نشان  تحقيقات دهه
هاي  پردازان غرب، خشونت را يكي از بخش رو برخي نظريه ازاين. )71: 1372زاكرمن، (دهد  مي

  .)57-60: 1391الندو، (اند  مريكايي دانستهويژه آ ناپذير فرهنگ غربي به جدايي
داري غرب را كه به  طلبانه و سودجويانة نظام سرمايه اي ديگر از ماهيت منفعت جلوه

هاي نامتعارف، تجارت آزاد  توان در توليد سالح زند، مي گسترش خشونت و ناامني دامن مي
 در راستاي تأمين منافع هاي غربي قدرت. اسلحه و فروش انواع تجهيزات نظامي بررسي كرد

كنند و  اقتصادي بيشتر، از يك سو سياست تداوم تنش و ناامني را در مناطق مختلف دنبال مي
از سوي ديگر با توليد و فروش هرچه بيشتر تجهيزات نظامي، به گسترش ناامني و خشونت 

زارهاي كنندگان اصلي تجهيزات جنگي در با براساس آمارهاي موجود، عرضه. زنند دامن مي
 درصد 84به استثناي ژاپن هستند كه ) هشت كشور بزرگ صنعتي (G8جهاني، كشورهاي 

: 1388كومارسن، (اند   به بعد را به خود اختصاص داده1998هاي  رفته طي سال فروش اسلحة به
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رفته در بازارهاي جهاني  فروش تنهايي مسئول نيمي از تجهيزات نظامي به اياالت متحده به. )126
بخش مهمي از اين صادرات راهي كشورهاي ناآرام آفريقايي و حمايت از . )همان(است 
شده است » دموكراسي براي آفريقا گزينة مناسبي نيست«گر با اين استدالل كه  هاي سلطه نظام

شود،  هاي سازندة تجهيزات نظامي مي سودي كه از فروش اسلحه نصيب شركت. )127: همان(
بار در جوامع غربي، حتي مانع از تصويب قانون  عات خشونترغم تب حدي است كه به به

 مورد 8775، اياالت متحده 2010تنها در سال . ممنوعيت حمل سالح در اين جوامع شده است
طرفداران آزادي اسلحه در غرب . )الندو، همان(وسيلة سالح گرم را تجربه كرد  قتل و درگيري به

و » عدم توانايي دولت در تأمين امنيت شهروندان«نظر از سود اقتصادي، به دو دليل  صرف
  .)34-39: 1392كوزي، (اند  استدالل كرده» ذات خشن انسان غربي«

  
  بحران اخالقي. 2

توجهي اين نظام  داري، بي زايِ فرهنگ ليبراليستي و نظام سرمايه يكي از داليل ماهيت خشونت
 وقتي ماهيت يك نظام، توجهي به نظران از نگاه صاحب. هاي انساني و اخالقي است به ارزش
هاي اخالقي و انساني نداشته باشد، سيستم نيرومند خودكنترلي و نظارت دروني نيز  ارزش

تابد، آنچه مردم را در  وجود نخواهد داشت؛ زيرا اساساً ماهيت اين نظام چنين نظارتي را برنمي
بيروني و ترس از مجازات است دارد، نظارت  اين نظام از رفتارهاي نادرست و غيرقانوني بازمي

تنها چند ) نيويورك(نه انسانيت و اخالق؛ در يك واقعه وقتي مركز سياسي و فرهنگي آمريكا 
كنند  ماند، بالفاصله انبوهي از مردم آمريكا شروع به سرقت و تجاوز مي برق مي ساعت بي

. ظام ليبراليستي باشدتواند ناشي از نبود سيستم خودكنترلي در ن اين مي. )1374سولژنيتسن، (
  :نويسد داري مي سولژنيتسن با انتقاد از بحران اخالقي در نظام سرمايه

داري داوطلبانه  معناست و خويشتن مفاهيمي چون ايثار و ازخودگذشتگي بي] در اين نظام[
در جوامع غربي ميان آزادي در انجام كارهاي نيك و ... خورد؛ جا به چشم نمي تقريباً هيچ
در عوض آزادي مخرب و غيرمسئول، ... خورد ر انجام اعمال زشت تعادل به چشم نميآزادي د

جامعه ديگر قادر نيست در برابر ورطة هولناك سقوط . از هر حد و مرزي فراتر رفته است
هاي  منظور تجاوز اخالقي به جوانان از جمله توسط فيلم انساني، مانند سوء استفاده از آزادي به

  .)همان( ...خالف عفت و جنايي و شيطاني از خود دفاع كند
داري نه تنها فاقد يك فلسفة اخالق ضد خشونت است، بلكه  مباني اعتقادي نظام سرمايه

ار مطلق و زاست؛ اعتقاد اين نظام به نسبيت اخالقي، هر گونه معي اصالتاً خود عاملي خشونت
االذهاني براي داوري را از بين برده است؛ در اين چارچوب چون حقيقت  مالك عام بين

مسلمي وجود ندارد، هر كس حق خواهد داشت به قرائت خود تمسك جويد، در اين صورت 
  . حتي طرفداران استبداد و خشونت نيز حق دارند رفتار خود را با همين مالك توجيه كنند
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  عدالتي و تبعيض ينابرابري، ب. 3
مطالعات تاريخي شواهد . داري و ليبراليستي براساس ظلم و تبعيض شكل گرفت نظام سرمايه
در . دهد گيري نظام ليبراليسم در غرب نشان مي عدالتي و تبعيض را در روند شكل فراواني از بي
پوستان و   و سياهشد ، نژاد سفيد همواره بر نژادهاي رنگي برتري داده ميتاريخ غرب

مهاجران اولية اروپايي به . )1361هيلي، (گرفتند  پوستان مورد تحقير، آزار و شكنجه قرار مي سرخ
هاي آمريكا حتي حق حيات را نيز براي ساكنان  آمريكا با ورود به اين قاره و تصرف سرزمين

انديشة متفكران توان در  گونه برخوردها را مي ريشة اين. شدند پوست بومي قائل نمي سرخ
استداللي كه منتسكيو در . )323: 1371ارسطو، (جو كرد و غربي از دورة باستان به بعد نيز جست

توان تصور  نمي«كند، بر همين رويكرد استوار است؛ به اعتقاد وي  داري ارائه مي حمايت از برده
حتي محال است كرد كه آفريدگارِ عاقل، يك روح خوب را در يك تن سياه جاي داده باشد و 

در اين ميان، . )65-66: 1355؛ كوارلز، 1362مونتسكيو، (! »بتوان باور كرد كه سياهان از جنس بشرند
آميز خود، آن را به  هاي تبعيض  بخشيدن به ديدگاههاي غربي براي مشروعيت برخي گروه

اساس شواهد فراوان، روح اديان و كه بر درحالي. )21-22: 1371كلمبو، (اند  مذهب نيز نسبت داده
 اسالم از ابتداي ظهور همواره براي دين. اند مذاهب الهي با هر گونه نژادپرستي مخالف بوده

بر نفي هر گونه  الوداع  در خطبة معروف حجة) ص(رسول خدا . مقابله با اين پديده تالش كرد
 تأكيد فرمود - ... غير عرب، سياه و سفيد واعم از عرب و –ها  هاي معمول ميان انسان برتري

ويژه   بهعدالتي در غرب تبعيض نژادي تنها يكي از شواهد وجود بي. )29: 1384ابن شعبه حراني، (
توان به انواع ديگري از تبعيض همچون تبعيض  اياالت متحدة آمريكاست و در كنار آن مي

هاي  امروزه يكي از معضالت بزرگ نظام. كردنيز اشاره ... جنسي، مذهبي، اقتصادي و
آمارهاي رسمي . داري، وجود نابرابري اقتصادي و توزيع ناعادالنة ثروت در جامعه است سرمايه

اي مثل آمريكا همزمان با رشد اقتصادي، درآمدهاي اقشار مختلف  دهد در جامعه نشان مي
براساس اين آمار، در فاصلة . )167: 1369داربي شر، (گاه به يك اندازه افزايش نيافته است  هيچ
م، رشد درآمدها تنها در چهار دهك باالي جامعه اتفاق افتاد و در اين 1979-1993هاي  سال

ها  كه ساير دهك  درصد بااليي بيشترين افزايش درآمدي را تجربه كردند؛ درحالي5حال فقط 
ن جامعه، مواجه بودند با كاهش مطلق درآمدي، با بيشترين درصد كاهش در دو دهك پايي

 درصد 3همچنين براساس تحقيقات موجود، يهوديان آمريكا حدود . )244-245: 1388الورنس، (
ها بيش از  دهند، اما گروه اندكي از اين ميان يعني صهيونيست جمعيت اين كشور را تشكيل مي

: 1381سليمي نبي، (رند طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دا  درصد ثروت و منافع آمريكا را به80
 46,5 حدود 2012 آمريكا، در سال ةبنابر آخرين آمارهاي رسمي دولت اياالت متحد. )68
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برخي آمارها حكايت از آن دارد كه در محالت  1.اند ميليون نفر در آمريكا زير خط فقر بوده
يابند  آموزان به آموزش متناسب با مقطع ابتدايي هم دست نمي  درصد دانش75فقيرنشين، 

هاي  اين در حالي است كه اياالت متحده ساليانه بودجة كالني صرف برنامه. )17: 1380گالسر، (
هاي مستبد وابسته به خود در جهان  هاي گستردة اقتصادي و نظامي به نظام تسليحاتي و كمك

ي غربي دار هاي سرمايه عدالتي در اقتصاد ساير نظام روند رو به افزايش نابرابري و بي. كند مي
اي است كه به گفتة كارشناسان به ايجاد  گونه  و نيوزيلند نيز به     مانند انگلستان، كانادا، استراليا

يأس و نااميدي در ميان جوامع غربي و عدم اطمينان نسبت به وضعيت آينده منجر شده است 
ز عوامل مهم عنوان يكي ا عدالتي همواره به در مجموع عامل تبعيض و بي. )476: 1388فار، (

داري مطرح بوده و به تعبير روسو خشم افراد مورد تبعيض  گرايش به خشونت در نظام سرمايه
پوست آمريكايي، تحت تأثير   از رهبران سياهمالكوم ايكس. )46: 1378كولتي، (را برانگيخته است 

 آنان را شيطان خطاب هاي فراوان و خشمگين از رفتار سفيدپوستان، همة ها و تبعيض مرارت
عدالتي در آمريكا،   و بي هاي گسترده عليه تبعيض رو اعتراض و ازاين) 1362 و هيلي، ايكس(كند  مي

: 1388بريج، (ها ميان اقشار سياه و سفيد در اين كشور منتهي شده است  بارها به گسترش تنش
302-301( .  
  
  تگي در فرهنگ غربگش ء  و شيبحران هويت. 4

گشتگي و از خودبيگانگي  ء داري از عنوان شي ماركس در نقد فرهنگ نظام ليبراليستي و سرمايه
 يك نيروي داري همه تحت نفوذ از ديدگاه ماركس در دنياي سرمايه. برد انسان غربي نام مي
 وبر، ماركوزه و برخي از انديشمندان ديگر نظير اين مباحث در آثار. گيرند غيرانساني قرار مي

داري و مدرن، اين جامعه را  شود؛ وبر با اشاره به بحران معنا در جامعة سرمايه نيز مشاهده مي
سازد كه  كند كه زندگي را از معنا تهي و قفس آهنيني براي انسان مي به ماشيني تشبيه مي

ماركوزه نيز نتيجة اين تحوالت را در كند؛  فردگرايي را محدود و دموكراسي را تهديد مي
اي  كند صنعت، انسان را به پيچ و مهره داند و تأكيد مي ساحتي مي جامعة غربي، خلق انسان تك

ي، اصحاب مكتب دار هاي نظام سرمايه همين ويژگي. )158: 1353فروم، (كند  معنا تبديل مي بي
اين اتفاقات پيامدهاي . )123: 1377گيدنز، (رنيته و تهديدات آن واداشت فرانكفورت را به نقد از مد

 در پي داشته كه برخي انديشمندان از آن با عنوان فقر ناگوار ديگري را نيز در فرهنگ غرب
هاي  شناسان اين عامل را از داليل اصلي شورش جامعه. )274: 1379زيمرينگ، (اند  اخالقي ياد كرده

هاي مردمي  نتايج تحقيقات مربوط به اعتراضات و شورش. اند اعي در جوامع غربي دانستهاجتم
هويتي  احساس بي«دليل نوعي  كنندگان به دهد غالب اعتراض هاي اخير نشان مي فرانسه در سال

                                                           
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920919000620(1392/9/19) 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920919000620
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-84: 1389ژيژك، (اند  دست به اين اعتراضات زده» هاي مبهم و بازگو نشده آزردگي و پوچي و دل
83(. 

  
  طلبي استكبارورزي و سلطه. 5

براساس اين تفكر، . )1380 ،هابز(بيني مادي، قدرت، كمال استعدادهاي بشري است  در جهان
ها براي دستيابي به نيروي برتر، به رقابت پرداختند و درصدد نابودي يا غلبه بر ساير  قدرت

 كرد و احساس برتري هاي غربي تقويت جويي را در نظام نيروها برآمدند؛ اين تفكر روح سلطه
، ماهيت شناسان از نگاه جامعه. هاي ديگر در آنان برانگيخت  را نسبت به فرهنگفرهنگ غربي

تو،  افرادي چون پارهگري و انحصارطلبي عجين شده است؛  ، با سلطهري غربدا  سرمايه نظام
 در ساخت و تشكيالت داخلي نمونة آشكار اين وضعيت رابسياري ديگر ميخلز، موسكا و 

احزاب  گرايش  مثال زده و بر-هاي ليبرال دموكراسي عنوان بارزترين خصلت نظام به– باحزا
قانون « را  آن ميخلز،همان چيزي است كهاين . اند تأكيد كردهسوي تمركز و استبداد   بهدر غرب 

 پيدايش سازمان در سطح احزاب يا جامعه ، آناساسكند كه بر  ميتوصيف »آهنين اليگارشي
در طول تاريخ اياالت  .)1369، ميخلز؛ 73: 1385 ،بشيريه( گردد  يك اقليت ميةموجب گسترش سلط

متحده، دو حزب جمهوريخواه و دموكرات در اصول كلي هيأت حاكمة آمريكا مبني بر داعية 
جمهور وقت آمريكا با انتساب اين  نيكسون رئيس. اند نظر داشته تفاقرهبري و سلطه بر جهان ا

خدا با ملت آمريكاست؛ خواست خداوند اين است كه «: گفت تفكر به خواست خداوند مي
 اين ذهنيت حتي در ميان ادبا و .)11ـ12: 1379گارودي، (» .دست بگيرد آمريكا رهبري دنيا را به

ه است تا جايي كه هرمان ملويل، نويسندة معروف روشنفكران آمريكايي هم رخنه كرد
ها ملّتي خاص، قومي برتر و اسرائيل عصر  ما آمريكايي«: نويسد آمريكايي در قرن نوزدهم مي

ريشة تاريخي اين طرز تفكر، در . )13-14: همان( »...!ها هستيم حاضريم؛ ما ناخداي كشتي آزادي
،  باستان دورةدر ارسطو ؛ آنجا كه استجوو  نيز قابل جستغربمتفكران  سياسي ةانديش

ها در قالب بردگان پرداخت و صالح آنان را در اين  آشكارا به انكار آزادي گروهي از انسان
دوران مدرن نيز در . )323: 1371ارسطو، (  جانداران ديگر باشندزيردست و مطيعپنداشت كه 

در عمل  ، نظام ليبراليستيدرقيام ك و رعايت حقوق بشر  آزاديار با شعاومانيسم جنبش اگرچه
 عقايد شخصي و سبب بهدر غرب  هاي بسياري نمانده است؛ گروهپايبند اين اصول هرگز 
معناي انديشي به   افكار و عقايد و آزادةتبادل آزادان و دنگير  مورد مزاحمت قرار مي مذهبي

 به هفرانسدر برخي كشورهاي غربي از جمله لمان  مسةزنان محجبشود؛  واقعي مشاهده نمي
و  تحقيق ؛شوند  از ادارات و مراكز علمي و دانشگاهي اخراج ميحجاب، استفاده ازجرم 

جرم تلقي » هولوكاست «برخي موضوعات مورد اختالف تاريخي مانند در مورد تشكيك
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؛ اما در )21 :1381وريسون، ف( گيرند  و پژوهندگان اين عرصه مورد اذيت و آزار قرار ميشوند مي
 عقايد بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان به يآميز و استهزا  انتشار مطالب توهينهمين حال

براساس اسناد موجود، دفاع و حمايت ! شود ميامري معمول تلقي » آزادي انديشه« دفاع از ةبهان
هاي فاسد و  ريسم يا دولتگرا و ترو هاي خشونت ها و گروه داري غرب از جريان نظام سرمايه

در . گري در جهان دانست توان از عوامل گسترش خشونت و افراطي گر را نيز مي سلطه
هاي فاسد، اقتدارگرا و  هاي گذشته سياست خارجي آمريكا مبتني بر حمايت از دولت دهه

 نقش چون و چراي غرب از رژيم صهيونيستي نيز حمايت بي. )88: 1384ميلر، (وابسته بوده است 
شده،  براساس آمارهاي اعالم. طلبي اين رژيم داشته است مهمي در تداوم اشغالگري و خشونت

دولت اياالت متحدة آمريكا ساليانه چهار ميليارد دالر براي حمايت از رژيم صهيونيستي هزينه 
كشي، ادامة  بدون چنين بخششي به اين نماد نسل«به گفتة يكي از محققان آمريكايي . كند مي

اصوالً اسراييل بدون آمريكا چيزي بيش از يك دولت . پذير نيست ها امكان اين جنايت
طلبي يكي از  در مجموع امروزه روحية سلطه .)45-50: 1392آنتوني بويل، (» ورشكسته نخواهد بود

هاي فرهنگي،  معضالت اساسي حاكم بر نظام ليبرال دموكراسي غربي است كه در تمام عرصه
  .دي آن نمود آشكار يافته استسياسي و اقتصا

  
  رويكرد تحقيرآميز و ظالمانه عليه شخصيت زن. 6
 به جنس زن، دهد كه رويكرد فرهنگ غرب رغم تبليغات موجود، شواهد آشكار نشان مي به

 نيروي كار ارزان ي با هدف استخدامدار نظام سرمايه .آميز و تحقيركننده است رويكردي تبعيض
هاي   و سود بيشتر، در عمل زمينة سوءاستفاده از ويژگي منظور كسب سرمايه و تبليغ كاال به

 اين نظاماجير و اسير » آزادي«به نام فطري، جسمي و انساني زن در غرب را فراهم و زنان را 
وسيقي، داستان، كرد؛ در اين زمينه از جنس زن در اقسام گوناگون هنر اعم از نقاشي، شعر و م

تبعات اين . عنوان ابزاري براي سرگرمي، توليد بيشتر و انباشت ثروت استفاده شد به... سينما و
امروزه انواع . دنبال داشت سياست، خواه ناخواه خشونت عليه زنان در نظام ليبراليستي را به

امد طبيعي نظام عنوان پي شود كه محققان آنها را به ها عليه زنان در غرب اعمال مي خشونت
دهد ابزارهاي  نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي. كنند داري و ليبراليستي مطالعه مي سرمايه

هاي جمعي اعم از نوشتاري، ديداري و شنيداري با انتشار محتواهاي نامناسب  فرهنگي و رسانه
. اند شدهگرايي  هاي فرهنگي و گسترش خشونت ساز آسيب هاي مبتذل، زمينه و تصاوير و فيلم
، ارتباط معناداري بين تجاوز به عنف با Malamuth) (  و ماالموتCheck)( در تحقيقات چك

براساس . )Dvelopment, 1996: 75-92(ها در غرب طي يك دهه آشكار شده است  عملكرد رسانه
ه جمعي با توليد محتويات جنسي، مخاطبان را به ابزار كنترل از را اين تحقيقات، وسايل ارتباط
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سازان و صاحبان قدرت و سرمايه حركت  كنند كه براساس فرمان برنامه دوري تبديل مي
ويژه عليه زنان بوده است  آميز به كنند؛ يكي از نتايج اين وضعيت، افزايش رفتارهاي خشونت مي

)StereseStern, 2001: 138( . براساس آمارهاي رسمي در آمريكا، بيش از نيمي از زنان اين كشور
 :Fitzgerald, 1993(  اند وران تحصيل يا محيط كار مورد تعرض و خشونت قرار گرفتهدر د

شود كليت  شود، حتي گفته مي  دقيقه، يك تجاوز در آمريكا گزارش مي2/6؛ در هر )1070-1076
آمارها حاكي از افزايش . )49: 1392سولنيت، (تخميني احتماالً پنج برابر باالتر از اين مقدار است 

واالس، (هاست  نگاري در مجالت و رسانه هاي پرخاشجويانه در غرب، تحت تأثير هرزهرفتار
كند كه بر خالف برخي تصورات رايج در غرب،  نتايج تحقيقات موجود ثابت مي. )296: 1382

رهاسازي جنسي و ولنگاري اخالقي تخلية رواني و آرامش بيشتر را در پي نداشته، بلكه عامل 
  . و خشونت بيشتر بوده استتشديدكنندة ناآرامي

داري و ليبراليستي با خشونت  توان ادعا كرد ماهيت نظام سرمايه با توجه به موارد مذكور مي
روي نوام چامسكي با اشاره به سابقة استعمارگري و اشغالگري كشورهاي  آميخته است و ازاين

  :كند اروپايي و غربي اعتراف مي
ر جا كه باز شد، سطح خشونت به ميزان زيادي باال ترديدي نيست كه پاي اروپاييان به ه

هاي خونين و  يكي از داليل اين امر آن است كه اروپاييان در ميان خود جنگ... رفت
همتاي خشونت را تكامل بخشيده  اي را از سر گذرانده بودند و لذا نوعي فرهنگ بي رحمانه بي

 را حفظ كنيم، بايد اين اقدامات را اگر خواسته باشيم در مقابل تاريخ شرافت خود... بودند
  .)1373بارساميان، (صرفاً نوعي اشكال بربروار توصيف كنيم 

  
  نتيجه

هاي اساسي پديدة خشونت و  توان نتيجه گرفت بنيان از مجموع مطالب اين پژوهش مي
شود، در  گري كه امروزه در گسترة تبليغات غربي به اسالم و مسلمانان منتسب مي افراطي

اين سخن به معناي توجيه عملكرد . داري و ليبراليستي نهفته است نظام سرمايهماهيت 
هاي تكفيري كه خود را به جريان اسالمي  ويژه گروه هاي افراطي به هاي برخي جريان شرارت

گيري و  هاي غربي در شكل اما به داليل متعدد همچون نقش قدرت. سازند، نيست منتسب مي
هاي اسالمي و اكثريت قاطع   تأييد عملكرد ايشان در آموزهها و عدم گسترش اين جريان

توان به شريعت اسالم و  ها را نمي مسلمانان و علماي مذاهب اسالمي، عملكرد اين جريان
شريعت اسالم هرگز موافق توسل به زور و خشونت . جريان واقعي اسالمي منتسب ساخت

رد تاريخي جريان اسالمي نيز بر همين هاي اسالمي نبوده و رويك براي پذيرش اسالم و آموزه
در اين پژوهش ضمن تأكيد به اين موضوع، رويكرد تاريخي گرايش . منوال قرار داشته است
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تأكيد . به خشونت در انديشة سياسي غرب در سه دورة باستان، مياني و معاصر بررسي شد
ي و ليبراليستي بود؛ دار اصلي مقالة حاضر بر بررسي عوامل گرايش به خشونت در نظام سرمايه

هاي ذاتي اين نظام اختصاص يافت، با استناد به شواهد و  از اين بررسي كه اغلب به ويژگي
داري و ليبراليستي زمينة توليد اشكال  مدارك شايان توجه مشخص شد كه ماهيت نظام سرمايه

  .وجود آورده است مختلف خشونت و تروريسم را به
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