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اشاره
کتاب فرهنگ ،تمدن و بشریت نوشته طارق حجی از جمله کتابهایی
اســت که توســط یک نویسنده مسلمان عرب با نگاهی از درون به بیرون
به نگارش درآمده اســت .در این کتاب نویســنده هم مشــکالت جامعه
مصــر را مطرح میکند و هم معضالت ناشــی از محیــط بیرونی یا جهانی
را و تــاش میکنــد بــا اســتفاده از رویکــرد کالن و جامــع بــه مســانل مصر
نظــر بیفکنــد .نویســنده مباحــث خــود را در چهــار بخش ارائــه میدهد.
بخــش اول حــاوی مقاالتــی در مــورد مهمتریــن معیارهــای پیشــرفت 1از
جمله زمان ،ارزش کار ،کیفیت و کار گروهی و  ...اســت .در بخش دوم
نویســنده بــه نا کامی اصالحات اقتصادی و تــراژدی آموزش و فرهنگ در
مصر و ضرورت اصالح مدیریت در این کشــور پرداخته و نیز به مقوالتی
چــون تئــوری توطئــه در اندیشــه عــرب ،رواج فرهنــگ جنــگ و فرهنــگ
بومیگرایی و مسئله بیتفاوتی در جامعه مصر اشاره دارد .در بخش سوم
1. Values of progress.
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چکیده :کتاب فرهنگ ،تمدن و بشــریت نوشته طارق حجی
از جمله کتبی اســت که توسط یک نویسنده مسلمان عرب با
نگاه از درون به بیرون به نگارش درآمده اســت .در این کتاب
نویسنده ،هم مشــکالت جامعه مصر را مطرح می کند و هم
معضالت ناشی از محیط بیرونی و یا جهانی را مطرح می کند
و تالش می کند با اســتفاده از رویکرد کالن و جامع به مسائل
مصر نظر بیفکند .نویسنده در نوشتار حاضر گزارشی از کتاب
مذکور را ارائه می نماید .وی در راســتای این هدف ،با معرفی
بخش ها و فصول کتاب ،محتوای هر کدام را مورد مداقه قرار
می دهد.
کلیدواژه :کتاب فرهنگ ،تمدن و بشریت ،طارق حجی ،مصر،
معرفی کتاب.
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مقاالتی در مورد مشکالت معاصر از قبیل آموزش ،بخش دولتی ،مسکن

تهــای اصالحــی و توســعه در همــه زمینههــا .برخــاف
طرحهــا و حرک 

و کشاورزی و موضوعاتی از قبیل تراژدی سوبسید ،افراطگرایی مذهبی،

تصــور جامعه جهان ســوم ،احترام به زمان و قــراردادن تمام فعالیتهای
ً
نهــادی و اجتماعــی در چاچوب زمان صرفا یک خصیصه فردی یا ذاتی

خود ،لزوم تغییر همراه با حفظ ثبات امنیت پرداخته شد و راهحلهایی

نیســت ،بلکه باید به عنوان یک معیار پیشــرفت فرا گرفته شود (ص.)11

ارائــه شــده کــه ایــن راهحلهــا در دو گــروه میتواننــد طبقهبنــدی شــوند:

معیار دیگر در این فصل فرهنگ سیســتمها اســت .در جوامع پیشــرفته

سیســتم سیاســی آزاد و اقتصــاد مــدرن بــازار .در بخــش چهــارم مقاالتی

و در علــوم مدیر یــت مــدرن بر خالف جوامــع جهان ســوم ،درعین ارزش
ً
قائلشــدن بــه تواناییهای فردی قویا بر سیســتمها بیشــتر از افــراد تاکید

پیدایــش کمونیســم اروپایی ،پراکندگی کمونیســم در میان پروتســتانها

میشــود (ص .)15معیــار دیگر تحقق فرهنگ کیفیت اســت .به عقیده
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نویســنده ،کیفیت ثمره تکنولوژی نیست ،بلکه ثمره توانایی فکری افراد

و نقش تبلیغات در کمونیســم و نقش دموکراســی در تداوم ســاختارهای

برجســته اســت .مقوله دیگر کثرتگرایی اســت که از ثمرات دموکراسی

سیاســی میپردازد .هر چند این کتاب برای نخســتین بار در سال 2003

اســت .زمانی که وجود دیدگاهها و ســایق مختلف طبیعی فرض شود،

بــه چاپ رســید ،امــا در کنــار مباحثی که در مــورد تمدن و تمــدن غربی

همــه گرایشها مورد احترام خواهند بود و همین باعث خالقیت نوآوری

دارد ،مطالعه موردی آن در باب مصر قابل تأمل است که میتوان آن را به

و ابتــکاردر انســان میشــود (ص .)20معیار دیگر خودانتقــادی و اصالح
و بهبــود مــداوم خود اســت .البته انتقاد باید عینیتگرا و ســازنده باشــد
و ایــن نــوع انتقــاد با انتقاد شــخصی و ســلیقهای فــرق دارد .معیــار دیگر
یهــای آن جریان تبادل
جهانشــمول بــودن دانش اســت که یکــی از ویژگ 
نامحــدود اخبــار و اطالعات میان بخشهای مختلــف جامعه جهانی،
بهویژه در حوزه علم و دانش است .مطلب دیگر ارزش کار است.

بخش اول :مقاالتی در باب ارزشهای پیشرفت
فصل اول :مالحظاتی دربارۀ ارزشهای پیشرفت

افــزون بر این شــش معیاری که ذکر شــد ،پنــج معیار دیگر نیــز وجود دارد
کــه چارچــوب مفهومی حا کــم بــر کار را در نظام مدرن تشــکیل میدهد.

در ایــن فصــل نویســنده بــه ایــن مطلــب اشــاره میکند کــه برای اســتقرار

اولیــن آن کار گروهی 5اســت .یکی از مهمتر یــن کارها در مدیریت مدرن

صلح بر اساس مشروعیت بینالمللی و توسعه جامعه در تمام زمینهها،

تقویــت روحیــه تیمــی در انجــام کارهــا اســت .منابع انســانی یکــی دیگر

بــه یــک انقالب آموزشــی نیــاز اســت و چنین انقالبی مســتلزم آن اســت

از معیارهــا اســت که به معنای اســتفاده بهینه از نیروی انســانی اســت.

کــه مجموعــهای از ارزشهــا و معیارهــا را در ذهن و اندیشــه دانشآموزان

امروزه ثروت جوامع به منابع انسانی آن بستگی دارد .معیار دیگر تفویض

القاء نماییمکه نویســنده آنها را ارزشهای پیشــرفت 3مینامد .نویسنده

کار و ســپردن مسئولیت به دیگران اســت .مدیریت مدرن سعی میکند

معتقد اســت که پیشــرفت زمانی امکانپذیر خواهد بــود که طبقه ممتاز

کــه هــر فــرد را به بهترین نحو ممکــن به کار گیرد .مطلب دیگر این اســت

و نخبــۀ جامعــه نقــش خــود را در القاء ایــن ارزشها و معیارهــا در ذهن و

که در جوامع پیشرفته تمرکز روی محصول نهایی ،یعنی بازاریابی است،

اندیشــه اعضای جامعه ایفا نمایند .ارزشهای پیشــرفت تنها موضوعی
ً
اســت که جامعه را به قطبهای متضاد مثال اســامگرا و غیراســامگرا،

در حالــی کــه در جوامــع دیگر تمرکــز روی فراینــد اولیه ،یعنــی روی تولید
میباشــد .اعتقاد کامل به اثربخشــی مدیریت از معیارهای دیگر قلمداد

سوسیالیستی و سرمایهداری تبدیل نمیکند .نویسنده امیدوار است که

میشود.

نقــش افــراد در پیشــرفت جامعه ،نگرش شــهروندان به حقــوق و وظایف

در مورد ســقوط کمونیســم و نقدی بر کمونیســم ارائه شــده و نویســنده به
و کاتولیــک ،نظریههــای اقتصادی مارکس ،نظریه دیکتاتــوری پرولتاریا

مثابه ریشــهیابی بســیاری از معضالت مصر دانســت که در صورت عدم
اصــاح ،حتــی پس از انقالب نیــز دامنگیر مصر خواهد بــود و فراتر از این
بســیاری از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از این معضالت رنج
میبرنــد و طارق حجی تالش میکند تــا راهکاری برای برو نرفت از این
اوضاع به دست دهد.

به مقوله ارزشهای پیشرفت در مصر با نگاه غیرجناحی برخورد شود .در
بخش اول به آن دسته از معیارها و ارزشهای پیشرفت پرداخته شده که
به اعتقاد نویسنده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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فصل سوم :منبع و هویت
ایــن معیارهــا و ارزشهایــی کــه مطــرح شــد بــه کل بشــریت و بــه تمــدن
انســانی در معنــای عــام آن تعلــق دارد و بــه تمــدن خاصــی تعلــق ندارد.

فصل دوم :مهمترین ارزشهای پیشرفت

تمدنها ممکن اســت فراز و فرود داشــته باشــند ،اما بشریت و انسانیت

در ایــن فصــل به برخی از مهمترین معیارهای پیشــرفت اشــاره میشــود

بــه حرکــت یکنواخت و رو بــه جلوی خــود ادامه میدهد .تاریخ انســانی

که نخســتین آن زمان اســت .به نظر نویســنده ،زمان در جوامع پیشــرفته

همزمان در دو مســیر موازی در حرکت اســت :یکی مسیر تمدن و دیگری

در واقــع چارچوبــی اســت بــرای همــه چیــز :ایدههــا ،پروژههــا ،برنامهها،

تکامــل بشــریت و بایــد گفــت کــه معیارهــای پیشــرفت ،بیشــتر مدیــون

2. Proletariat dictatorship.

4. Pluralism.

3. Values of progress.

5. Teamworking.
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بشــریت اســت تا تمدن .عدم درک این مسئله که بشریت باالتر از تمدن

آنها تشــدید مینماید ،عدم شــناخت از سیســتم اقتصادی غرب اســت

و فرهنــگ قــرار دارد ،هــر تمدنــی را ممکن اســت به ســمت نژادپرســتی و

که بر رقابت استوار است.

تعصبگرایی سوق دهد .تمام ارزشهایی که در اینجا ذکر شد ماهیت
انسانی دارند و همه تمدنها نیز بر این معیارها استوارند( .ص)41

فصل چهارم :خاصبودن فرهنگی

بحــث دیگــر اینکــه بــرای ایجــاد هرگونــه تحــول و رســیدن بــه آینــده بهتر
ببــودن مؤلفه اصلی
ابتــدا بایــد بر بحــران هویتی خود فائــق آمد .تنها عر 
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جامعــه مصــر را تشــکیل نمیدهــد ،اســام نیــز یکــی از عوامــل اصلی در

در ایــن فصــل بــه ترس از تهاجــم فرهنگی در میان بســیاری از کشــورها و

ســاختار تمدنی این کشــور اســت که هر دو باید مد نظر قرار گیرد .بحث

نظریه تهاجم فرهنگی اشاره میشود .بسیاری از متفکرین ،جهانیسازی

دیگــر اخالق اســت .به نظر نویســنده علت بهوجودآمــدن بحران اخالقی
ً
بــه دلیــل یک مکانیســم خاص اســت؛ مثــا زمانی کــه مــردم دریابند که

مختص هر فرهنگ اســت ،اما به نظر نویســنده ،در اســام ،مســیحیت و

تــاش و اراده ز یــادی صرف دســتیابی به موفقیت خاصی شــده اســت،

عرب چیزی بر خالف ارزشها و معیارهای ذکرشده نظیر احترام به زمان،
ً
کیفیــت و کارگروهــی و ...وجود ندارد .مثال در خصوص اســام خیلیها

آن موفقیــت برایشــان قابــل پذیــرش اســت ،امــا وقتــی ببیننــد کــه روابط
فردی و ســوء اســتفاده از قدرت و فســاد ،باعث تجمع ثروت در یک فرد

معتقدند که تفکر دینی اسالمی بر مدل بینظیر از «اعمال نیک» 7استوار

یا طبقه خاص شده ،باعث میشود که دیگر آنها به افراد صاحب ثروت

اســت ،اگر چه در مورد معیار پلورالیســم 8گاهی به اشــتباه گفته میشود

احترامی نمیگذارند .در نهایت اینکه به نظر نویســنده مشکل اقتصادی

که اســام به کثرت عقاید و اندیشهها احترام نمیگذارد ،در حالی که در

و اجتماعــی مصــر زمانــی میتوانــد حل شــود کــه معیارهای پیشــرفت بر

متــن قــرآن آمده کــه« :اگر خدا میخواســت همه افــراد روی زمین همگی

جامعه حکمفرما باشد.

فرهنگــی را یک توســعه خطرنــا ک میدانند که تهدیدکننــده ویژگیهای

ایمــان میآوردنــد» .احادیــث متعددی نیــز وجود دارد که پلورالیســم را به
عنوان ارزشهای متعالی ذکر میکند که همه مسلمانان باید سعی کنند
کــه آن را رعایــت نماینــد ،پس ایــن معیارها و ارزشها ،حتی پلورالیســم،
هیچ منافاتی با سیســتم ارزشــی و هویت فرهنگی اسالم و عرب ندارند،
بلکه باعث توسعه و پیشرفت نیز میشوند( .ص)44

بنابرایــن در جمعبنــدی ایــن بخــش میتــوان گفــت کــه در ایــن بخــش
نویســنده تــاش دارد که وجود ســه محور فکری را ثابــت نماید :فرهنگ،
تمــدن و بشــریت کــه در رأس آنها بشــریت قرار دارد کــه محصول جمعی
حرکت انســان در روی زمین اســت و معیارهای پیشــرفت بیشــتر مدیون
بشریت است تا تمدن.

فصل پنجم :ساختن یک جامعه قوی
بــه نظــر نویســنده بــرای ســاختن یــک جامعــه قــوی در مصر دو چیــز باید
اصــاح گــردد :یکــی تغییــر بنیادیــن در بافــت مذهبــی ایــن کشــور ـ چــه
مســیحی و چــه مســلمانان ـ که عقیــده عمومی مردم را تشــکیل میدهد
و دیگــری رســانهها .عــاوه بــر ایــن دو نویســنده معتقد اســت مصــر باید
راهحلهــای اقتصــادی و اجتماعــی را بــر مبنــای ارزیابــی واقعبینانــه از
اوضــاع اســتوار نمایــد و بپذیــرد کــه تکیه بــر ایدئولــوژی سوسیالیســم جز
مجموعــهای از مصیبتهــا و بحرانها چیز دیگری را به بار نخواهد آورد.
بحــث دیگــر تغییــر رهبــران آینــده اســت .با توجــه به اینکــه دنیــای امروز
روزبــهروز بینالمللیتــر میشــود و مرزبندیهــای قدیــم از بیــن مــیرود و

بخش دوم :مقاالتی دربارۀ مسائل فرهنگی مصر
فصل یک :نویسنده چرا مینویسد؟
نویسنده دالیل متعددی را برای نوشتن کتابها و مقاالت متعدد درباره
مصــر ذکــر میکنــد؛ از جملــه اینکه به واســطه آن بــه جامعه مصــر روحیه
انتقــاد از خــود و فرهنــگ صلــح را القــاء نمایــد ،از معیارهــا وارزشهــای
پیشــرفت دفاع نماید و هشــدارهایی را در مورد خودبزرگبینی به جامعه
مصــر ارائــه کنــد و اینکــه مصــر بایــد ابتدا خــود را قوی ســازد و آخــر اینکه
نویسنده میخواهد این ایده را تبیین نماید که اقتصاد بازار آزاد میتواند
مصر را نجات دهد( .ص)54

بازارهــا و جوامــع برای همه باز و گشــوده میشــود ،پس مدیــران و رهبران

فصل دو :سندروم غلوگویی و بلوفزنی

آینــده بایــد این مالحظــات را در نظر بگیرند .نظریــه توطئه بحث دیگری

نویسنده به قدرت نظامی مصر در دهه  60اشاره میکند که در پنج ژانویه

اســت کــه باید اصالح شــود .ایــن عقیده در بین کشــورهای جهان ســوم

 1967معلوم شد که این فقط یک بلوف بیشتر نبوده است .دولت مصر

وجــود دارد کــه برخــی ســازمانهای اطالعاتــی غــرب بــه دنبــال تســلط
ً
جهانــی و زیــر پــا لهکــردن جوامع فقیر هســتند و این اعتقــاد معموال رنگ

وقتــی از خــودش صحبــت میکنــد از کلمــات و جمــات پرطمطــراق و
غلوآمیــز اســتفاده میکنــد .بلوف و خودســتایی رویۀ معمول رســانههای

ایدئولوژیکــی نیــز به خــود میگیرد .مطلــب دیگری که این نظریــه را برای

مصر است .این نوع صحبتکردن بخش عادی زبان ارتباطی مکتوب و

9

شــفاهی مصر میاســت .این واقعیت ریشه تاریخی دارد و در شعر عرب
6. Cultural specificity.

یشــود .در واقع زیباترین شــعر،
و ضربالمثلهای آن هم نیز مشــاهده م 

8. Pluralism.

9. Big talk syndrome.

7. Righteousness.
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غیرواقعیترین آن اســت .بین غلو و ســطح پایین دموکراســی رابطه وجود

اســت .مهمتریــن عامــل بیرونی که مانع تحقق این دســتاوردها میشــود

دارد ،ولی مشکال ت مصر با این خودستاییها حل نمیشود.

مارکسیســم اســت کــه از غــرب آغــاز شــد ،امــا کشــورهای جهان ســوم را
مبتــا کــرد .دومین مانــع این واقعیت اســت که رهبری جهان به دســت

فصل سوم :خودستایی بیش از حد
مشــکل دیگــر اندیشــه عــرب خودســتایی افراطــی و بــزرگ نشــاندادن
دســتاوردها اســت .بــه نظر نویســنده علت اینهمــه خودســتایی ،فرار از
واقعیت تلخ به یک دنیای خیالی و غیرواقعی است و راه حل این مشکل
این است که رویکرد سازنده و مثبتی را به واقعیت زندگی داشته باشیم.
ایــن پدیده خودســتایی بــا دو معیار منفی مرتبط اســت :اول تفاوت بین
گفتار و عمل و دوم قضاوتکردن افراد و ایدهها با منطق عشق یا تنفر که
جامعه را از عینیتگرایی به سلیقهگرایی و شخصینگری میکشاند.

آمریــکا افتــاده که نســبت بــه تمدن غــرب از لحــاظ فرهنگــی ضعیفتر
لگــرا ،منافع خود
اســت و دیگــر اینکه آمریکا با توجه به داشــتن تفکر عم 
را بــر مالحظــات اخالقــی ترجیح دهــد( .ص .)73افزون بــر آن ،در درون
مصــر نیــز چهــار گروه هســتند کــه ایــن شــش دســتاورد تمدنــی را نادیده
میگیرنــد .اول اعضــای متعصــب سوسیالیس ـتها ،دوم بنیادگرایــان
اســامی ،ســوم آنهایی که با تمدن غرب و آمریکا به دلیل عدم موفقیت
در پــروژه پانعر بــی و رنســانس عربی دشــمن هســتند ،چهــارم طرفداران
تشــکیل جامعــه مدنــی .تنها گــروه چهارم ایــن معیارها را در واقــع بیانگر

فصل چهارم :سردرگمی بین فرهنگ صلح و فرهنگ جنگ

دســتاورد بزرگ تمدن بشــری میدانند ،اما در عین حال ابعاد منفیای را

بــه عقیده نویســنده اظهــارات تندی که در رســانهها دربــارۀ تعارض بین

برای تمدن غرب در اجرای عملی این معیارها در ســطح انســانی متصور

عرب و اســرائیل مطرح میشــود از فرهنگ جنگ الهام میگیرد و وظیفه

هســتند .بــه نظر نویســنده توســعه نهادهــای اجتماعــی و آزادی میتواند

رســانههای دولت این است که فرهنگ صلح را گسترش دهند؛ چرا که

باعث حفظ اعتقاد ما به این شش معیار شود.

فرهنــگ جنــگ تمــام انرژی مــا را از هدف اصلــی که ایجاد یــک جامعه
قویتــر اســت منحــرف میکنــد .فرهنــگ صلــح نیــاز بــه تمرکــز انــرژی،
برنامهریــزی وتالشهــای علمــی و فرهنگــی منســجم دارد ،در حالیکــه
فرهنــگ جنــگ تنها به تارهای صوتی قوی نیــاز دارد .دو گرایش در مصر
وجود دارد :یکی گرایش رسمی دولت که فرهنگ صلح را ترغیب میکند
و دیگــری رســانههای دولتــی که فرهنگ جنگ را ترغیــب میکنند ،پس
ایــن گرایــش دوگانــه نوعــی ســردرگمی بین مــردم و بــه وجود آوده اســت.

فصل هفتم :بازتابها در مورد سفر به آمریکا
در این فصل نویســنده به برخی از درسهایی اشــاره میکند که حاصل
ســفر وی بــه امر یــکا و ســخنرانیهایی اســت کــه وی در آنجــا ارائــه داده
است .درسهایی که او از این سفر گرفت در پنج حوزه آمده :اول حضور
اعــراب در نهادهــای مهــم علمــی .عربهای ز یــادی در مرا کــز علمی در
یهــا در آمریکا میــان عربها اتحاد و
آمریــکا هســتند ،اما برخالف یهود 

(ص)64

فصل پنجم :هویت مصر و جهانیشدن
افراد زیادی به مخالفت از فرایند جهانیشدن پرداختند و آن را تهدیدی
بــرای هویــت فرهنگی کشــور اعــام کردند .بــه نظر نویســنده هویت مصر
یــک هویــت ترکیبی و چندالیه اســت که ریشــه درتاریــخ و جغرافیای آن
دارد و بــا پدیدههــای جدیدی چون جهانیشــدن از بین نمــیرود .تاریخ
وجغرافیا مؤلفههای هویت هستند و تاریخ ،مدام در حال تحول و تغییر
است ،بنابراین ویژگیهای یک فرهنگ مدام در حال تغییر است .امروز
بــرای هــر جامعــهای غیرممکن اســت که خــود را محبوس نمایــد و آنچه
این امر را غیرممکن ســاخته اســت ،جهانیشدن علم و فناوری و تحول
اطالعات ،بهویژه در حوزه دانش است.

فصل ششم :بشریت ،آمریکا و تمدن
بــه نظــر نویســنده آنچــه کــه تمــدن غربــی نامیــده میشــود ،تنهــا غربــی
نیست ،بلکه ترکیبی از تمدنها است .تمدن بیشتر با اخالق و ارزشها
مرتبط اســت تا با آثار باســتانی و دســتاوردهای علمی .شــش دســتاورد
تمدن شــامل دموکراســی ،آزادی عمومی ،حقوق بشــر ،احترم به دیگران،
توســعه مرزهــای ارتباطــی و توســعه آمــوزش بــا توجــه بــه شــرایط هــر عصر
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انسجام و جود ندارد و این افراد فقط به فکر منافع محدود خود هستند.

اراده مطلــق یــک حاکم مطلق اســتوار اســت .در چنیــن جامعهای وقتی

دوم آمــوزش اســت .بــه نظر نویســنده نهاد آموزشــی عــاوه بــر فراهمآوردن

که شــهروندان میبیننــد که نمیتوانند تغییری ایجــاد نمایند ،بیتفاوت

دانــش باید معیارهای اساســی نظیــر احترام به زمان ،خالقیــت و غیره را

میشوند( .ص)93

به ذهن دانشآموزان القا نماید .سومین بحث دیگری که مطرح میشود
این اســت که بنیادگرایی یکی از دشــمنان اسالمی جامعه مدنی است.
بــرای مثــال بنیادگرایــی یهــودی مانــع صلــح در خاورمیانــه اســت که در
ً
غــرب معمــوال از بنیادگرایــی یهــود صحبــت نمیشــود .بحــث چهــارم
شــرایط و موقعیت اقتصادی در مصر اســت که نویســنده ناکامی بخش
دولتــی ،عــدم مدیریت مدرن و انتقــال بدون برنامه از اقتصاد دســتوری
سوسیالیســتی بــه اقتصــاد بــازار آزاد را از دالیــل بهوجودآمــدن شــرایط
ناملــوب در مصرمیدانــد .بحــث پنجــم در ایــن فصــل مقایســه رئیــس
جمهــوری کلینتــون بــا دیگر رؤســای جمهوری آمریکا اســت و بــه ُبعدی
از شــکوفایی اقتصــادی دوران کلینتون اشــاره میشــود که مــردم مصر با
آن آشــنایی کمتــری دارنــد و آن این اســت کلینتــون به نفــع طبقه میانی
و ضعیــف فعالیــت کرد ،پس بــر خالف طبقات بــاالی جامعه ،طبقات
پایینتــر بســیار از کلینتــون راضــی بودند .نویســنده این را بــه عنوان یک
درس برای جامعه مصر مطرح میکند.

از نــگاه نویســنده چیــزی کــه باعــث شکســت آمر یــکا شــده ،سیاســت
خارجی آمریکا اســت کــه تحت تأثیر دو مجموعه مالحظات میباشــد.
یکی به منافع طوالنیمدت مربوط است که بر طبق آن آمریکا از نیروهایی
حمایت میکند که قابلیت سوقدادن جامعه را به سمت جلو از لحاظ
اقتصادی و دموکراتیک داشــته باشند و دوم مربوط به منافع کوتاه مدت
نهادهای قدرتمند اقتصادی اســت که ممکن اســت بــا منافع آمریکا در
طوالنیمدت نیز منافات داشــته باشــد و در بســیاری مواقع ،منافع کوتاه
مــدت را ترجیــح داده میشــود کــه همین امــر باعث تصمیمات اشــتباه
توســط آمر یــکا شــد .تئــوری دنیــای آزاد که توســط آمر یــکا ارائه میشــود،
همانند سوسیالیسم ،خود باعث ازبینرفتن خودش میشود و علت آن
تفــاوت آشــکار بین منافــع کوتاهمدت و طوالنیمدت اســت و اگر به این
ً
منافع کوتاه مدت ،آزادی لجامگســیخته داده شود که اتفاقا بیشتر مواقع
آمریکا همین کار را انجام میدهد ،پایههای نظم جهانی از بین میرود.

فصل هشتم :بومیگرایی

10

مصر همواره غرق بومیگرایی بوده و از ارتباط بیشتر با دنیای غرب طفره
رفتــه اســت .همانطور برنامه آموزشــی مصر نیــز بر موضوعــات داخلی از
جملــه تاریخ ،تمدن و ادبیات داخلی تمرکز یافته اســت .در رســانههای
ً
جمعی نیز بومیگرایی مشــهود اســت .در بولتنهای خبــری مصر عمدتا
خبرهای داخلی مشاهده میشود ،اما در کشورهای دیگر رسانهها اخبار
همه نقاط جهان را پوشش میدهند .مطلب دیگر اینکه رشد ایدئولوژی
نیــز ثمــره همیــن بومیگرایــی اســت .در حــوزه مدیریــت نیــز بومیگرایــی
مشــاهده میشــود که همین مانع ایجاد یک مدیریت کارآمد و ســودآور و
فعالیت موثر در سطح بینالمللی میشود( .ص)89-88

فصل نهم :تشریح بیتفاوتی

فصل دهم :آمریکا و دنیای آینده

فصل یازده  :اصالح اقتصادی مصر در حالت ناپایدار
ســرمایهگذاری گســتردهای در بخــش دولتــی مصــر در جریان ســالهای
تجربه سوسیالیســتی انجام شــد ،اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد .دلیل
اصلی آن هم این بوده که صاحبان این شرکتها در واقع کارمند دولت
بودند و هیچ ســهامی در این شــرکتها نداشتند و نظارت دقیق صورت
نمیدادنــد .دوم محیــط کاری بود کــه در آن فرهنگ مدیریت اقتصادی
حکفرما نبود .در فرایند اصالح اقتصادی باید هدف از خصوصیسازی
بــه عنــوان ســپردن کار و پروژهها به مدیــران حرفهای و مدرن تلقی شــود.
(ص)97

فصل دوازدهم :اندیشه عرب و تئوری توطئه

11

بیتفاوتــی ممکــن اســت در دو شــکل ظاهــر شــود :یکــی بــه صــورت
اعتــراض و شــورش در برابــر محرومیــت و دیگــری پذیــرش متواضعانــه
سرنوشــت .در حــوزه آموزش نیز نویســنده این بیتفاوتی را اینگونه شــرح
میدهدکــه سیســتمهای آموزشــی مدرن بــر فراینــد بازخورد اســتوارند که
شــامل مشــارکت و تبادل نظر دانشآموزان اســت و بنابراین این سیســتم
در نهایــت شــهروندانی را تربیــت میکند کــه از آمادگی مشــارکت مؤثر در
زندگــی اجتماعــی و روحیه پلورالیســمی برخوردارند .در حوزه حکومت و
قانون نیز نویسنده معتقد است که بیشتر سیستمهای سیاسی در جهان
سوم ،ادعای اجرا و حکومت قانون را دارند ،در حالی که همه چیز توسط
10. Localism.

طبــق این نظریه حوادث تاریخ مدرن مصر نتیجه توطئههایی اســت که
به وسیله قدرتهای بزرگ راهاندازی شده است .سه گروه به این تئوری
بــاور دارنــد :اول اکثــر گرو ههــای اســامی .دوم آنهایــی کــه تحــت عنوان
یشــوند و سوم شهروندان
سوسیالیســم و گروههای چپگرا طبقهبندی م 
عادی هســتند که کورکورانه تحت تأثیر رســانهها این نظریه را پذیرفتند.
بــه نظــر نویســنده عــدم آ گاهــی از مکانیســم و ماهیــت امپریالیســتی که
بــر مبنــای بــازار ،اقتصادآزاد و رقابت اســت  ،باعث شــده که کشــورهای
یشــده بدانند.
بــدون قدرت صنعتی خود را قربانی یک توطئه برنامهریز 
(ص)107

فصل سیزدهم :ازخودراضیبودن 12:دیگر بس است

11. Apathy.
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12. Complacency.
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بــه نظــر نویســنده یــک مســئله کــه در مصــر نیــاز بــه تغییــر دارد ،روحیــه

یکــی از دالیــل عــدم توفیــق برنامههــای اقتصــادی ،عدم یــک مرزبندی

ازخودراضیبودن است .عدم توانایی برای پذیرش اشتباهات بزرگی که

واضح میان نقش اقتصاددانان و نقش کادر مدیریت اجرایی اســت .به

از دهــه 50تــا دهــه  60ادامه یافت ،مانع ارائه سیســتمهای جدید شــد .با

نظر نویسنده اولویتهای زیر در حوزه اصالح اقتصادی باید لحاظ شود:

کاهــش ازخودراضیبــودن و توانایی خودانتقادی ،تئــوری توطئه میتواند

سیســتمهای مدیر یــت مدرن از جملــه انتخاب مدیــران اجرایی کارآمد

کنــار گذاشــته شــود و بــه جــای مقصردانســتن دیگــران ،متوجــه اشــتباه

و نــه مدیــران بروکراتیــک ،منابع انســانی ،آموزش و انتقال فنــاوری ،علوم

مدیریتی خود میشویم.

یشــود که ما
بازاریابــی و نیز برنامههای اصالح اقتصادی زمانی محقق م 

فصــل چهاردهــم :مناظــره و گفتگــوی متمدنانــه 13در مقابــل ارعاب
فاشیستی و دیکتاتورمئابانه

قائل به نقش محوری بخش خصوصی در حیات اقتصادی باشیم.

فصل هجدهم :تغییر و تحول سرنوشتساز
نویســنده معتقد است که اراده جمعی برای تغییر باید دارای مالحظات

در پنــج دهــه گذشــته زندگــی عمومــی در مصــر تحــت تأثیــر دو واقعیت
ً
بــوده اســت :اول رژیمــی کــه در  1952بــه قــدرت رســید و اصــا تحمــل

زیر باشد :تغییر باید از طریق یک فرایند اصالح تدریجی و نه خیزشهای

کوچکتریــن انتقــاد را نداشــت .دوم جنبــش مخالــف و اپوزســیون

انقالبــی صــورت گیرد .تغییــر نباید بر اســاس دســتورالعمل ایدئولوژیکی

زیرزمینی در کشــور مثل اخوانالمســلمین که هر نظر مخالف را ســرکوب

انجــام گیــرد .تغییــر بایــد شــرایطی را بــرای اجــرای مؤثــر مکانیس ـمهای

مینمود .در این جو دیکتاتوری افراد با سبک گفتگوی متمدنانه پرورش
ً
نمییابنــد و ارزشهایــی چون تحمل دیگران و پذیرش نقد اصال توســعه

اقتصــادی فراهــم آورد .با توجه بــه تغییراتی که در صحنــه جهانی بعد از
جنــگ جهانــی دوم رخ داد ،جهــان دریافتند که رشــد اقتصادی جامعه

نمییابد( .ص)118

نیــاز بــه مکانیس ـمهایی چــون پویایــی اقتصاد بــازار ،دموکراســی و حوق
بشــر دارد و بحــث دیگر اینکه چــه چیزی باید تغییر کنــد :فرد یا جامعه؟

فصل پانزدهم :ملزومات پیشرفت فناوری ـ ثروت یا مدیریت

مارکسیســتها بــر جامعــه تأ کیــد مینماینــد و دموکراس ـیهای غر بــی بر

بــه اعتقاد نویســنده دو دیــدگاه در مورد عدم توســعه یافتگــی مصر وجود

فرد .امروزه مدیریت مدرن بر منابع انســانی و افراد تأ کید دارد .نویســنده

دارد :دیــدگاه اول کــه منابــع را علــت اصلــی میدانــد و دیــدگاه دوم کــه
مشــکل را ناشــی از ّ
جــو تحقیقــات علمــی میداند؛ به این معنــا که عدم

ســپس به این پرســش میپردازد که کدامیک ،افراد یا ایدهها ،پیشــرفت
را ایجــاد مینماینــد؟ و جــواب میدهــد که کشــور نیاز به افــراد و مدیران

وجــود روحیــه کار تیمــی و نبــود یک چارچــوب نهــادی حمایتکننده از

ارشــد تجاری دارد تا ایدهها را عملیاتی ســازند .در کشــورهای پیشــرفته

محققین باعث بروز این مشــکالت شده اســت .به نظر نویسنده مشکل

هــرم اجتماعی به گونهای اســت که بهترین افــراد از لحاظ فکر و توانایی

اصلــی مربــوط بــه مدیریــت اســت و نــه منابــع و بــرای فائقآمدن بــه این

به ردههای باال میرسند و در جهان سوم افراد بر حسب وفاداری به نظام

مشــکل بایــد عناصــری که منجــر بــه عقبماندگی فعلی شــده را حذف

یشــوند .بحث دیگر اینکه کشــور نیاز به مکانیس ـمهای تغییر
انتخاب م 

نماییم( .ص)120

دارد .برای شروع رهبری سیاسی باید افراد ناکارآمد را کنار بگذارد.

فصــل شــانزدهم :آیــا روشــنفکری 14و عقالنیــت محــدود بــه ملیــت
است؟

فصل نوزدهم :تراژدی آموزش و فرهنگ در مصر

ً
معموال دانشجویان مصری که در کشورهای اروپایی تحصیل میکنند،

در نیمــه دوم دهــه  70در مصر این ایده به وجود آمد که کشــور در معرض

گهــا را ندارنــد و ترجیــح
توانایــی جــذب و تطبیــق خــود بــا ایــن فرهن 

یــک تهاجــم فرهنگی قــرار دارد .پس در یک اقدام اشــتباه تمدن غرب را

میدهنــد کــه از آن کنــاره بگیرند .نویســنده علــت آن را زمینه آموزشــی و

به دو قســمت مادی و معنوی تقســیم کردند و ســعی شــد که از قســمت

فرهنگی میداند .نویســنده میگوید که آموزش باید برای همه میباشد.

مــادی ،یعنــی فنــاوری و علــم غــرب اســتفاده گــردد و قســمت معنوی و

به نظر نویســنده فروپاشــی واقعی آموزش در کشــور مصر با سقوط سیستم

فرهنگی آن کنار گذاشته شود که به نظر نویسنده این کار اشتباه است؛

تهــای ایــن
ارزشهــا و معیارهــای پیشــرفت شــروع شــد .یکــی از عل 

چــرا کــه مؤلفــه مــادی غــرب نتیجــه طبیعــی مولفــه غیرمــادی آن ،یعنی
ً
فرهنگ اســت و اینکه فراموش نشــود که تمدن غرب کامال غربی نیست

فروپاشی آموزش ،سیاستزدگی آموزش است .دلیل دیگر کاهش سطح
کیفــی معلمــان و اســاتید دانشــگاه بوده ،چرا کــه آنها تبدیل بــه کارکنان

و نتیجۀ تجربه جمعی تمدنهای دیگر است( .ص)123

دولتی شدند .دلیل سوم کاهش هشداردهنده در زندگی فرهنگی است
چرا که آن هم تحتالشــعاع سیاســت قرار گرفت .دلیل چهارم گسترش

فصل هفدهم :اصالح ضروری مدیریت

سیســتم آموزشــی در همه جای کشــور اســت .در هیچ کشوری تحصیل
13. Civilized debate.
14. Intellectuality.
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مصر مدرک دانشگاه را با یک احترام خاص نگاه میکنند و مدارک فنی

مراتب بیشتر هستند .بحث دیگر بحران اعتماد بین دولت و مردم است.

و حرفهای را با دید تحقیر نگاه( .ص)152

دولت وعده اصالح و بهبود اوضاع و آینده بهتر را میدهد و در عمل مردم

ســرکوب فکری و عدم آزادی در سیســتم بســته آموزش مؤثر بوده اســت و
همیــن عــدم آزادی مانع خالقیت در حوزه علوم انســانی و به تبع آن مانع

برعکس آن را مشــاهده میکنند ،بنابراین اعتماد از بین میرود و مردم در
حذف یارانهها همکاری نمیکنند.

پیشــرفت علمی و فناوری گردیده است .مطلب بعدی بیمنزلتشدن
معلمــان و اســتادان تحــت فشــار و محرومیــت اقتصــادی و هــرج و مرج

هنر کار ،هنری که ما از دست دادهایم
فصل دومِ :

به نظر نویسنده مشکل مصر نداشتن منابع طبیعی نیست ،بلکه نداشتن

اجتماعی اســت .به نظر نویســنده باید در اصالح سیســتم آموزشی موارد

یــک عامــل حیاتی اســت و آن هم کار اســت .فــرق بین ما و کشــورهایی

زیر مد نظر قرار بگیرد :سیستم آموزشی باید از سیطره سیاست رها شود،

چون ترکیه و یونان که مدام در حال رشد میباشند ،فقدان اخالق کاری

دوم بافت اجتماعی باید با ریشــهکنی یا کاهش بیســوادی بهروزرســانی

است که شامل بهرهوری ،کارایی و خالقیت است( .ص)168

شــود و جایــگاه و وضعیــت معلمــان بایــد ارتقــا داده شــود .آخــر اینکــه
سیاست اشتباه تحصیل رایگان باید به طور منطقی اصالح شود.

فصل سوم :چه کسانی سازنده تاریخ هستند :شرایط یا افراد
آرنولــد توینبی 15مورخ برجســته به بررســی علت پیدایــش و افول تمدنها

بخش سوم :مقاالتی در مورد مشکالت معاصر مصر

پرداخــت و عنــوان کــرد که علت پیشــرفت تمدنی ،پاســخ بــه چالشها

در ایــن بخــش بــه بیمــاری مصــر در دوران معاصــر پرداختــه شــد و

است .عباس العقاد متفکر معاصر عربی بر این ایده تأ کید کرد که افراد

راهحلهایی ارائه گردید که این راهحلها در دو گروه میتوانند طبقهبندی

اســتثنایی و برجسته هستند که تمدن و به طور کلی تاریخ را میسازند،

شــوند :سیســتم سیاســی آزاد و اقتصاد مدرن بازار که به وســیله داشــتن

اما مادیگرایان دیالکتیک که از شاگردان مکتب مارکس هستند نقش

یــک کادر انســانی پیشــرفته که مجهز بــه بهترین تکنیکهــای مدیریت

قهرمانــان و افــراد برجســته را حداقلی تصــور میکنند .مفســران مادیگرا

است قابل دسترسی میباشد.

معتقدنــد کــه شــرایط اجتماعی اقتصادی بــر تاریخ تأثیرگذار اســت ،اما

16

17

یســازد .اختراع
مــواردی را میتــوان بر شــمرد که نقــش افراد را برجســته م 

فصل اول :تراژدی سوبسیدها (یارانهها)
نویســنده ضمــن اشــاره به شــروع پرداخــت یارانــه در دهه  60در مصر ســه
مکتــب فکــری موجــود در مــورد رایانههــا را مطــرح مینمایــد :اول جنــاح
راست که خواستار برداشتهشدن یارانه هستند؛ چرا که آن بار سنگینی را
بــر دوش دولت میگذارد .دوم باقیماندههای نهضت ناصری و طرفداران
سوسیالیســم و کمونیســم کــه یارانــه را به عنــوان یک حق مســلم طبقات

موتــور بخــار نتیجه شــرایط و تحلیل ماتریالیســتی نیســت ،بلکــه نتیجه
عملکــرد یــک تحــول فکــری اســت .پیشــرفت ســنگاپور از ســال 1965
مدیــون نخســت وز یــرش لی کوان یو میباشــد .پــس دو عامــل در تاریخ
یشــود و
مؤثرنــد :یکــی عامــل مادی کــه از آن به عنوان شــرایط کلی یاد م 
دیگری عامل غیرمادی که در واقع همان افراد هستند.

پاییــن اجتماعــی میداننــد .گروه ســوم ترکیبــی از مردم و صاحبــان افکار

فصل چهارم :معادله تغییر در برابر ثبات

عمومــی هســتند کــه یارانههــا را بــه عنوان کمــک و حمایت اقتصــادی از

بــه نظــر نویســنده درهنــگام تــاش بــرای تغییــر ،حفــظ ثبــات و امنیــت

طبقــات پایینتــر میدانند که به آنهــا در تأمین نیازهــای اولیه آنها کمک

ضروری اســت ،اما با این وجود تغییــرات باید در یک زمانبندی خاص
ً
انجــام گیــرد و تعویق آن میتواند ثبــات امنیتی را به خطر اندازد .مثال اگر

میتوانــد در تکمیــل پروژههــا اســتفاده شــود (ص .)166خروج ســرمایه به

حکومت فرانســه در سال  1789از اصالحات دموکراتیک سرباز نمیزد،

ســمت تأمیــن یارانه شــهروندان باعث میشــود کــه شــهروندان از منافع و

انقــاب فرانســه اتفــاق نمیافتــاد .تعویق در اتخــاذ تصمیمــات در مورد

سودی که میتوانست نصیب آنها شود محروم میشوند و از بودجههایی

مســائل حیاتی ،تهدیدکننده ثبات میباشــد ،پس در هنگام هر تغییری

که به وســیله بخشهای ســودآور ایجاد میشــود که به جای اینکه صرف

باید ثبات و امنیت تضمین گردد( .ص)182

مینمایــد .بــه نظر نویســنده بودجههایی که صرف برنامه یارانه میشــود،

نجات بخشهای راکد
ایجاد شغل و بهبود خدمات عمومی شود ،صرف
ِ
اقتصاد و شــرکتهای دولتی و سرپانگهداشــتن آنها میشــود .طرفداران
لیبرالیســم سیاسی و اقتصاد بازار آزاد معتقدند که تنها با حذف یارانهها
میتوان امیدوار بود که مصر از این وضعیت خارج شود .معیار موفقیت در
حذف یارانهها این است که این پول چگونه در حوزههای سرمایهگذاری

فصل پنجم :افراطیگری مذهبی در مصر
به نظر نویســنده ریشــه افراطیگری در مصر از ســه منبع نشــات میگیرد:
اول اســامگرایی در مصر که منجر به اســتفاده از زور و شــکنجه در قبال
آنان توســط رژیم ناصر گردید .دوم موقعیت اجتماعی و اقتصادی مصر،

صــرف مــی شــود و باعــث ایجــاد درآمدهــای بیشــتر و شــغلهای جدیــد

15. Arnold Toynbee.

یشــود ،اما در مصر مدافعین یارانهها در مقابل طرفداران اقتصاد آزاد به
م 

16. Abbas al-aqad.
17. Dialectic materialism.
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محرومیــت و کاهــش اســتانداردهای زندگی و پیدایــش اقلیت ثروتمند.

میکند .اول از دیدگاه فرد مطالعهکننده و اینکه برخی به دلیل تمایل به

منبع ســوم عوامل بیرونی اســت .مصر از هر طرف در خاورمیانه در مســیر

برتــری و بــرای فرار از محدودیتهــای زندگی به مطالعه بیشــتر از دیگران

بنیادگرایی قرار دارد .حفظ مصر از عوامل بیرونی وظیفه نیروهای امنیتی

تمایل نشان میدهند .دوم گسترش مطالعه نتیجه سیستمهای خاص

است ،اما در مورد دو منبع دیگر باید کار سیاسی انجام گیرد.

آموزشــی اســت و ســوم رابطه نقش رســانههای جمعی و عادات مطالعه
اســت که هرچه مؤلفه ســرگرمیبودن تلویزیون بیشــتر باشــد ،نقش آن در

فصل ششم :مسئله مصر ،ریشهها و آنالیز
نویســنده معتقد اســت مشــکالتی که در جامعه مصر در هر طرف مشهود

کمارزشکردن مطالعه و کتابخوانی بیشتر میگردد.

اســت ،تنها عالئم تعداد معدودی از بیمار یها هســتند و بنابراین هدف

فصل دهم :مصریها میان حقوق و وظایف

اصلــی بایــد شناســایی ایــن بیمار یهــا ،ریشــهیابی و ســپس درمــان آنهــا

بــه اعتقاد نویســنده بیشــتر شــهروندان مصــری منفعل هســتند و آ گاهی

باشــد .بــه نظر نویســنده وظیفــه اصلی دولــت و رئیس جمهور تشــخیص

مناســبی از حقــوق و وظایــف خــود ندارنــد و نمیداننــد کــه ابتــدا بایــد

بیمار یهاست و نه نگاهکردن به عالئم .در سطح سیاسی بیماری اصلی

بــه وظایــف خــود نظیــر مشــارکت در تولیــد ،حفــظ محیــط زیســت و

عدم دموکراســی و در ســطح اقتصادی ،بیماری اصلی اقتصاد دســتوری

حــل مســائل اجتماعــی عمــل نماینــد و موضوعاتــی چــون شــرکت در

است که عالمت آن تسلط بخش دولتی بر اقتصاد است و در مورد اینکه

تصمیمــات سرنوشتســاز و انتخاب رهبر را حق خــود بدانند .برای این

چه کسی مقصر فروپاشی نظم و قانون در سطح شهر است ،مردم یا دولت،

آ گاهیبخشــی ،دولت و مردم باید هر دو دست به کار شوند .دولت باید

نویســنده دولــت را مقصــر اصلــی میدانــد و عقیــده دارد کــه عــدم کنترل

بــه موقعیــت ضعیــف سیاســی و اقتصــادی خود اذعان داشــته باشــد و

مرکــزی ،عــدم وجــود معیارهای اســتاندارد و کدهایهــای اخالقی باعث

مــردم نیــز باید نســبت به وظایــف خود در قبــال جامعه و دولت بیشــتر از

میشود که هر کس بر طبق دیدگاه خود عمل نماید( .ص)193

حقوق عالقه نشان دهند و روحیه ملیگرایی مثبت در واقع همین است
که باید از طریق رسانهها و سیستم آموزشی تقویت شود.

فصل هفتم :چه باید کرد؟
در ایــن فصــل نویســنده بــه راهحلهــای مشــکالت در مصــر میپــردازد و

فصل یازدهم :سعد زغلول و اتحاد بین دوگروه در ملت مصر

معتقــد اســت که راهحلها باید در دو ســطح سیاســی و اقتصــادی ارائه
گردد ،در ســطح سیاســی برای مثــال باید یک سیســتم آزاد و دمکراتیک

انسانی هر تمدنی نحوه رفتار آن
به نظر نویســنده یکی از عالئم پیشــرفت
ِ

با اقلیتها اســت .مســلمانان با افتخــار میتوانند بگویند که که اســام

جا گزین گردد و کنترل شــدید دولت برمطبوعات برداشــته شود .مطلب

بــه اقلیتهایــی چــون مســیحیان ،متمدنانــه برخــورد میکنــد .در متون

دیگر اینکه در کشــورهای دموکرتیک بیشــتر وزرا سیاســی هســتند و این

اســامی از جمله قرآن آمده که هیچ اکراه و اجباری در دین وجود ندارد

باعــث میشــود که توانایــی نظارت بــر تحقق اســتراتژی دولت را داشــته
ً
باشند ،ولی در کشورهای جهان سوم اکثرا تکنوکرات هستند( .ص)200

و اینکه اگر خدا میخواســت همه را بر هدایت خود جمع میکرد و متون
قرانــی و نیــز احادیــث نبــوی جنــگ علیــه غیرمســلمانان را منــع میکرد،
مگــر اینکــه آنهــا اقدام بــه جنگ نماینــد ،اما با وجــود این آموزههــا بعد از

فصل هشتم :چهار ُبت
از دیــدگاه نویســنده تمام عال ئم مشاهدهشــده در مصــر از چهار بیماری
کــه نویســنده آنهــا را بت مینامد نشــأت میگیــرد .اولین بیمــاری بخش
دولتــی اســت کــه بایــد واحدهــای زیــانده بخــش دولتــی منحــل شــود.
دومیــن بیمــاری مســئله آموزش اســت کــه این سیســتم فعلــی نمیتواند
دانشــمندان بزرگی را پرورش دهد ،چیزی که کشــور به آن نیاز مبرم دارد.
ســومین بیمــاری وضعیــت کلــی کشــاورزی در مصــر اســت کــه قوانیــن

سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن اروپاییها ،در مصر بین مسلمانان
ِ

و عیســویها (یعقوبیهــا) 18درگیــری راه افتــاد .ســعد زغلول تنها کســی
شهــا را متوقف ســازد و علــت آن این بود کــه او یک
بــود کــه توانســت تن 
وکیــل باصداقــت و دارای فرهنگ اســامی و و متأثر از فرهنگ فرانســوی
بــود و تالش کــرد روحیه ملیگرایــی را به جای تعصبگرایــی جا اندازد و
یعقوبیها را در کابینه دولت مشارکت بیشتری داد( .ص)237

دســتوپا گیری بــر رابطه کشــاورزان و صاحبان زمینها حکفرما اســت.

فصل دوازدهم :مدیریت و جامعه

چهارمیــن بیماری مســکن اســت که در ایــن حوزه نیز قوانین مناســبی بر

نویســنده در این فصل به عناصر مدیریت مؤثر اشــاره مینماید که اولین

رابطه صاحبخانه و مســتأجر جاری نیســت ،از جملــه قوانین ثابتبودن

آن نظــارت اســت کــه برخــی ویژگیهــای مدیــر ذاتــی و برخــی اکتســابی

اجاره مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا.

تهــای رهبــری کــه ایجاد روحیــه رقابــت میتواند به ما
اســت .دوم مهار 

فصــل نهم :گســترش مطالعه به عنوان یک ســرگرمی یــا یک فعالیت
هدفمند

در پیداکــردن افــرادی بــا ایــن قابلیت کمک نماید .ســوم افق دید اســت
که در وقع توانایی حدس آینده با توجه به اطالعات و آمار موجود است.

نویسنده از سه زاویه بحث چگونگی ترغیب جامعه به مطالعه را مطرح
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چهارم انگیزه و خالقیت میباشــد اســت .پنجم داشتن ّ
شم اقتصادی و

بود ،اما در کشــورهای جهان ســوم که فقیر بودند و استانداردهای آموزش

تجاری .ششــم توانایی تفویض وســپردن مســئولیتها به کارکنان است

عمومی در آنها پایین بوده ،ایدههای مارکسیست بر خالف بقیه جهان از

که الزمه آن این است که از مدیریت متمرکز فاصله بگیریم .هفتم اینکه

اعتبار نیفتاد و این ایده بیشتر در میان جوانان که طالب تغییر و انقالب

بــاور بــه کاری را که کارکنــان میخواهند انجــام بدهند در آنــان به وجود

بودند رواج پیدا کرد و ایده کمونیســم جنســی و آزادی جنســی نیز مزید بر

آوریم .هشتم کاریزما و توانایی تأثیر بر دیگران است .نهم اینکه مدیر باید

علت شد.

توانایی آموزش دیگران و انتقال تجربه را داشته باشد.

فصل دو  :دیکتاتوری پرولتاریا

بحــث دیگــر نقــش مدیریــت در اصــاح جامعه اســت .با مدیریــت مؤثر

یکــی از موضوعــات مربوط به انتقال قدرت به سوسیالیســم ،دیکتاتوری

خــاق و کارآمــد میتــوان خود را به کشــورهای پیشــرفته رســاند .البته در

پرولتاریــا اســت کــه ایــن نظریه در واقــع به معنای کشــمکش بیــن طبقه

مصر موانعی بر سر مدیریت مؤثر وجود دارد .از جمله این موانع حس قوی

بــورژوازی و طبقــه کارگــر اســت .بر طبق ایــن نظریه دیکتاتــوری تا حذف

حقوق بدون داشــتن حس وظیفه اســت .مانع دیگر اینکه در کشــورهای

همــه طبقــات دیگــر ادامــه مییابــد ،البتــه در عمــل بــر خــاف نظریــه

پیشــرفته شــغل بخشــی از فرایند تولید اســت ،امــا اینجا چنین نگرشــی

یهــای بهوجودآمــده هیــچ رهبــری از طبقــه
مارکسیســت ،در دیکتاتور 

وجــود نــدارد .مانع دیگر آموزش عمومی و فنی و اســتانداردهای حرفهای

کارگــر در ایــن حکومتها نبوده اســت .در کشــورهای صنعتــی این ایده

نامطلــوب اســت .عدم وجــود روحیــه رقابتی و ضعف آمــوزش حرفهای،

دیکتاتــوری پرولتاریا رد شــد .ویژگیهای اصلــی ایدئولوژی مارکس نظیر

عدم آشــنایی با مــدل غربی مدیریت اجرایی ،گرایش به شــخصیکردن

ایــده دیکتاتــوری ،عدم وجــود قانون و نقض دولت بــه دلیل پیدایش جو

عوامــل عینــی و هدفمنــد و نیــز نگرشــی که به ترفیــع وجــود دارد .در یک

دموکراتیــک و آزادی اندیشــه از بیــن رفت و خود را بر احزاب کمونیســتی

نگــرش صحیــح ،ترفیعهــا و اعطــای مدیریــت بایــد بر اســاس عملکرد و

غربی تحمیل کرد .دومین دلیل برای از بین رفتن ایدههای مارکسیستی،

توانایی باشد.

فاصلــه تئــوری و عمــل بــود .بــرای مثــال برخــاف نظر یــه مارکــس دولت

فصل سیزده :بازتابها در مورد مسخرهخواندن سیستم امنیتی و اقرار
به شکست
نویســنده بــه قتــل عام تروریســتی  17نوامبر  1997که جــان تعداد زیادی
از خارجیــان را گرفــت اشــاره میکنــد که بعــد از این جریــان ،مطبوعات
شــروع به توجیه و ســخنپراکنی نمودند و این حمله را به موساد و آمریکا

یتــر شــد .به نظر نویســنده دو عامل
و قانــون در جوامــع سوسیالیســتی قو 
ً
شکســت نظر یــه دیکتاتــوری پرولتاریا این بوده که اوال ســطح اســتاندارد
زندگــی در جوامــع ســرمایهداری بیشــتر از جوامــع سوسیالیســتی بــوده و
ً
ثانیــا طبقات اجتماعی در این جوامع ،یعنــی پرولتاریا و بورژوازی به هم
نزدیک میشدند( .ص)277

نســبت دادنــد ،امــا رئیس جمهور با کمــال تعجب به حقیقت امر اشــاره

فصل سوم :کمونیسم اروپایی

نمود و سیســتم امنیتی را مســخره و مســئولین را ناکارآمد بر شــمرد و این

در این فصل نویسنده به ویژگیها کمونیسم اروپایی میپردازد .کمونیسم

خودانتقادی ،برای مطبوعات تعجبآور بود؛ چرا که اولین بار بود چنین

اروپایی شــاخصههای کمونیسم ســنتی را از جمله دیدگاه رژیم سیاسی

اقراری در تاریخ مصر اتفاق میافتاد .نویسنده هم اذعان دارد که اگرچه

سوسیالیســتی ،انتقال قدرت ،عدم مالکیت خصوصی و مفهوم سنتی

ممکن اســت عوامل خارجی دخیل بودند ،اما سیســتم امنیتی ضعیف

پرولتاریا رد کرد و در عوض پلورالیســم سیاســی ،حقوق بشــر ،دموکراسی

بــود و عــدم خودانتقــادی باعــث شــده که مــا بــه توجیهــات روی آوریم و

و حمایــت از احــزاب کمونیســم جهانــی را پذیرفــت .کمونیســم اروپایی

تقصیر را گردن عوامل خارجی بگذاریم.

مکانیســم ســرکوب را که در شوروی حاکم بود مورد نقد قرار میدهد و نیز

19

معتقد اســت که هر حزب کمونیســت حق دارد که سیاستهای خود را

بخش چهارم :مقاالتی در مورد سقوط حتمی سوسیالیسم ـ نقد
مارکسیسم
فصل اول :مارکسیسم به کجا میرود؟

فصل چهارم :نور آشکار دموکراسی و تاریکی حاکمکردن یک عقیده

نظریه مارکسیســم ســنتی شــامل چندین نظریه و ترکیبــی از دیدگاههای

در این فصل نویسنده به شکست ژوئن  1967اشاره میکند و آن را بیشتر

فلســفی ،سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی اســت .ارتباط بینابینی ابعاد

یک شکست سیاسی میداند تا نظامی .نویسنده علت این شکست را

ایدئولوژی مارکسیســت ،دلیل بحران فعلی مارکسیسم سنتی است و در

عدم وجود نور میداند و این نور همان نور دموکراســی اســت که میتواند

صحنه عمل ،ابعاد این نظریه خوب عمل نکرد و این شکســت تجارب

مانع فروپاشی کامل یک ساختار شود .لنین و مارکس این را القاء کردند

سوسیالیســم باعث ایجاد کمونیســم اروپایی شــد که تعــدادی از اصول

کــه دولــت و آزادی و دموکراســی نمیتوانــد یــک جا جمع شــود ،امــا باید

مستقل از مسکو انجام دهد.

مارکسیست را کنار گذاشت و این یکی از نشانههای سقوط مارکسیست
19. Eurocommunism.
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دیگــرناگشتهها
گفت که در واقع دکترین مارکسیســت برخشونت و حذف طبقات دیگر

'گزارش کتاب فرهنگ،تمدن و بشریت

فصل شش :فرد و جامعه

تاکیــد مینمایــد و در حوزه مطبوعات و ادبیات نیز همین محدودیتها

مارکــس معتقد اســت کــه حرکت تار یــخ به وســیله ماهیت ماتریالســتی

حا کم اســت و باید این بخشها در دســتان پرولتاریا باشند .بحث دیگر

اداره میشــود و جایی برای اراده انســانی وجود ندارد و فرد نقش ضعیفی

مشــروعیت انقالبــی 20اســت کــه تحــت این عنــوان اســتالین ،مائو تســه

را در تأثیرگــذاری بــر روند تار یــخ دارد و نتیجه ناگزیر قوانین ماتریالیســتی

دونــگ و در لیبــی قذافــی و در مصــر جمــال عبدالناصــر تعــداد زیادی را

است .برای مثال شرایط اجتماعی و اقتصادی بود که لنین را به رهبری

کشــتند و مخالفان را ســرکوب کردند و برای ســرکوب از واژههای زیبایی

انقالب پرولتاریا رســاند .البته افرادی چون آرنولد توینبی و برتراند راســل

چــون عدالــت و آزادی اســتفاده نمودنــد .در دکتریــن مارکسیســت هــر

نقــش فــرد را در تار یــخ مهم میداننــد که مخالف دیدگاه مارکس اســت.

چیــزی کــه به انقــاب کمک نماید ،اخالقــی و معنوی اســت و در اینجا
ً
نویســنده به این مسئله اشاره میکند که اسالم کامال مخالف این نظریه

مثالهای زیادی را میتوان در تأیید اهمیت نقش فرد ذکر کرد؛ از جمله

مارکسیســت اســت که هدف وســیله را توجیــه مینماید .بــرای مثال اگر

اینکــه اگــر هیتلــر نبود ،نقشــه سیاســی عصر ما خیلــی متفــاوت میبود.
ً
ً
مطلــب دیگــر اینکــه مارکس نقش شــانس را کامــا نادیده میگیــرد؛ مثال

علــی بــن ابی طالب؟ع؟ میخواســت بر خالف عقیــدهاش عمل نماید،

اگــر آلمــان بــه لنین اجــازه نم ـیداد که به روســیه برگــردد ،حوادث مســیر

میتوانســت دنیــا را فتــح نمایــد و فتــوت و جوانمــردی مســلمانان صــدر

دیگری را طی میکرد .در خصوص ایده روبنا و زیربنا نویســنده بر خالف
ً
نظر مارکسیســت معتقد اســت که گاهی روبنا (مثال ایده انقالبی) اســت

کمونیست ،مشروعیت انقالبی جا گزین حکومت قانون است.

کــه زیربنــا را هدایــت مینمایــد .برای مثــال ایدهای انقالبی کمونیســتی

اســام در جنــگ بــدر نیــز مؤید ایــن مطلب اســت .در دیــدگاه طرفداران

بولشــویک بــود کــه باعث خیزش و قیام در روســیه شــد و نیز تســه دونگ

فصل پنجم :اقتصاد مارکسیست بین تئوری و عمل
طبــق نظــر مارکــس ،بنیــاد مــادی در تمــام ابعــاد زندگــی انســانی ،بنیــاد
اقتصــادی اســت کــه شــامل دو عنصــر اصلــی اســت :نیــروی تولیــد و
روابــط تولیــد .همین مســئله ماتریالیســم تاریخــی و ایده روبنــا و زیربنا را

و خــود انقــاب لنیــن نیــز مؤید ایــن مطلب اســت .پس نویســنده تئوری
ماتریالیسم تاریخی و نظریه فرد در تاریخ مارکس را رد میکند( .ص)346

فصل هفت :مارکسیسم بین پروتستان و کاتولیک

شــکل میدهــد .طبــق این نظریه هیــچ وجود مســتقلی را نمیتــوان برای

در ایــن فصــل نویســنده بــه چگونگــی رواج کمونیســم در ارو پــای غر بــی

سیســتمهای سیاســی ،اخالقــی ،قانونــی و ...فــرض نمــود ،جــز اینکــه

میپــردازد .چهــار تــا از بزرگتریــن احــزاب در فرانســه ،ایتالیــا ،اســپانیا و

آنهــا بازتابهــا و نتیجــه واقعیــت اقتصــادی و مــادی هســتند و تمــام

پرتقــال بودنــد کــه در ایــن کشــورها اعتقــاد بــه کاتولیک برجســته بــود .در

نظریههــای مارکــس روی ایــن نظریــه اســتوار اســت .تالش مارکــس برای

کشــورهای پروتســتانی نظیر اسپانیا ،بریتانیا ،ســوئد ،نروژ و هلند ،احزاب

اقتصادیشــمردن نظریــهاش ایــن اســت کــه نظریه خــود را عملــی جلوه

کمونیستی در حاشیه و زندگی سیاسی توسط جناح راست اداره میشد.

دهــد .دکتریــن مارکــس یــک دکتریــن فلســفی اســت و او بــرای اینکــه

قرنهــا اروپای غربی تحت اســتبداد کلیســای کاتولیک بــوده و برای آنها

دکترینــش را کامــل و جهانشــمول نمایــد ،بعدهــا تئور یهــای اقتصادی

کاتولیک مساوی با استبداد و سرکوب بود ،بنابراین آنهایی که پروتستان

ارزش و ارزش افزوده را نیز به آن اضافه نمود.

را انتخاب کردند ،مخالف افراطیگری بودند .از اینرو در میان پروتستان

تئــوری ارزش مارکــس میگوید کــه ارزش کاالها به مقدار کاری اســت که
صــرف آنها شــده اســت .به نظــر نویســنده هدف مارکــس برای طــرح این
تئوری ،استفاده از آن در تئوری ارزش افزوده و توجیه دکترین سیاسیاش

نظریات مارکس که آمیخته با سرکوب و خشونت بود ،با اقبال روبرو نشد،
اما در اروپای کاتولیک با اقبال بیشتری روبرو شد( .ص)350

فصل هشت :تبلیغات کمونیستی در تعادل واقعیت

است .تئوری دیگر تئوری ارزش افزوده است که هدف از طرح این تئوری،

نویســنده قویتر یــن و خطرنا کتریــن ســاح کمونیس ـتها را تبلیغــات

غیرقابلتوجیه نشــاندادن سود ســرمایهدار یا کارفرماست و اینکه بخشی

میداند.کمونیس ـتها از تبلیغــات ماننــد مینروب اســتفاده میکنند و

از این سود حق کارگر است؛ چرا که کارگر کار بیشتر را انجام میدهد ،اما
ً
ایــده او در مــورد اینکــه کار تنها منبع ارزش اســت رد میشــود .مثال ارزش

بعد از پا کسازی بذر خود را میپاشند .تبلیغات آنها دو ویژگی دارد :یکی
اســتفاده از تکــرار مدام برای القاء اندیش ـههای کمونیســتی اســت .برای

بــازاری نفــت از ارزش کاری کــه صــرف آن میشــود بیشــتر اســت .نقص

مثــال لنین میلیونها روبل صرف تبلیغ آثارش نمود .دیگری اســتفاده از

تئوری ارزش این است که دیگر عوامل نظیر طبیعت ،استعداد ،مهارت و

واقعیتهــا و آمــار فریبنده درباره خود و دشــمنانش .برای مثال آماری را

سازمان را نادیده میگیرد و نقص تئوری ارزش افزوده این است که در آن

نشــان میدهند که اثبات کند کیفیت زندگی در جوامع کاپیتالیســت و

برداشت ناقصی از نقش کارفرما یا سرمایهدار ارائه شده است( .ص)340

غیرکمونیســتی خیلی پایین است و هدف تبلیغات بیشتر دانش آموزان
و جوانترها هستند که اطالعات و تجربه کمتری دارند( .ص)355

20. Revolutionary legitimacy.
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