
  «غرب « چیست     
فیصل دوجی

 وقتی از گاندی پرسیدند که درباره ی تمدن غربی چه فکر می کند او ظاهراً پاسخ داد که به گمانش ایده ی

هرچند تصور می شود که این اظهارنظر معروف نوعی رد کردِن همراه با طعن و کنایه. خوبی خواهد بود  

ماهاتمای آینده در. است، اما در واقع گاندی درباره ی موضوع تمدن غربی بسیار اندیشیده و سخن گفته است  

حکومت بومی هند»بیانیه ی  « [Swaraj Hind]  تمایل پادشاهی بریتانیا به بسط و گسترش 1909در سال  

چه، او فکر می کرد که این تمدن با. تمدن غربی را نه چندان مزّورانه بلکه بیشتر انتحاری معرفی می کند  

 نفِس این تالش برای تکثیِر خود به کمک ابزار سرمایه داری صنعتی، کم وبیش به همان شیوه ای که کاالهای

غرب: »به گفته ی او. اروپایی برای بازارهای مستعمراتی تولید انبوه می شدند، در معرض تهدید بوده است  

تمدن. ملت های اروپا تحت نفوذ این تمدن روز به روز تنزل می یابند و ویران می شوند. فقط اسماً تمدن است  

».در صدد افزایش راحتی های جسمانی است، و حتی در انجام این کار هم بدبختانه شکست می خورد



 آنچه گاندی تمدن مدرن سرمایه داری صنعتی می نامید در صدد بود که تولید، میل به کاالهایش و مصرف

:آن ها را در سراسر جهان چندبرابر کند

 راستش این است. آرزوی آن ها این است که کل جهان را به بازاری عظیم برای کاالهایشان بدل کنند

 چه، برای رسیدن به این هدف هر کاری که از. که نمی توانند چنین کنند، اما تقصیر آنها نیست

.دستشان برمی آید می کنند

 گسترش کامالً مکانیکی این فرایند به نظر گاندی تمدن غربی را در عین تالش برای اشاعه و انتشار آن از

 چرا؟ زیرا سرمایه داری به هیچ قوم یا تاریخی تعلق نداشت، و هر کسی می توانست آن را از. میان می برد

 تمدن مدرن، به عبارت دیگر، نوعی انگل بود که توسط میزبان اروپایی اش پرورش یافت و. آِن خود کند

 .اروپا به آن قدرت داد که جهانی شود و به بخش های دیگر جهان حمله کند. نیرومند و سپس منتشر شد

.آن فقط وسیله ای برای یک هدف بود: منطق پیش برنده اش سلطه ی اروپاییان نبود

 .دیگر اندیشمندان آسیایی و آفریقایی تمایز میان ویژگی خاص اروپا و تاریخ جهانی مدرنیته را تأیید کردند

ً  آن ها ادعا کردند که سرمایه داری صنعتی مدرن نوعی میراث انسانی بوده است که غرب برای آن صرفا

 چنین ادعایی به آن ها امکان داد که آن را بدون هیچ احساس تحقیر یا خطری نسبت به تمدن. یک قابله بود

 خود اختیار کنند، و در روزگار گاندی چنین متفکرانی اغلب به ژاپن به عنوان نمونه ای اشاره می کردند از

 پس از شکست. تناسب و سازگاری میان فرهنگ آسیایی و تمدن مدرن که به شیوه ای تکنیکی فهمیده می شد

 ژاپن در جنگ جهانی دوم، نظریه ی مدرنیزاسیون، که اکنون از تمدن اروپایی جدا شده بود، به ترویجِ رشد

 در همین اواخر، ایمن الظواهری، رهبر القاعده بعد از اسامه بن. و گسترش سرمایه داری استمرار بخشید

 در توجیه استفاده اش از فناوری مدرن به همین نکته اشاره 2008الدن، که شدیداً ضدغربی است در سال 

.کرد

 او نوشت که. با وجود این، ماهاتما جهان شمولِی ظاهری تمدن غربی را خطرناک ترین شکل آن می دانست

 اثر مرگبارش این است که مردم با این. برای قربانیانی که در آتش مدنیت نابود می شوند پایانی وجود ندارد»

 گاندی ژاپن را اسیر.« تصور که مدنیت همه ُحسن و فایده است در کام شعله های سوزان آن فرو می روند

 همان نیروهای خشونتی می دانست که از نظر او پایه های تمدن غربی را سست می کرد، و مدعی بود که

 محمد اقبال، فیلسوف و شاعر. احتماالً همان پرچم بریتانیا است که در باالی توکیو به پرواز درآمده است

 هم وطن و هم عصر او، در صدد بود که آرمان های اروپایی را که هر دو غالباً آن ها را به مسیحیت نسبت

 از نظر اقبال، این  آرمان ها شامل خوِد دنیای مسیحیت به. می دادند از چنگال مخرب سرمایه داری نجات دهد

.عنوان عرصه ای برای اخالق جهانی عیسی هم بود



 توصیه ی گاندی این بود که کشورهای مستعمره نباید آزادی خود را با تقلید یا کسب مهارت در فناوری و

 بلکه، آن ها باید مسیر ایاالت متحده و ژاپن را به نفع آرمان گرایی حقیقِی. مؤسسات غرب به دست آورند

 اگر آن ها چنین می کردند، آزادی جهان استعمارشده چه بسا حتی. مبارزه  ای خشونت پرهیز کنار بگذارند

 جهان غرب را با بازگرداندِن آن، به واسطه ی نیروی نمونه های آسیایی و آفریقایی، به شیوه ی بهتری از

 بنابراین، به جای دنبال کردن نمونه های اروپایی یا آمریکایی، آن گونه که در نظریه ی. زندگی نجات می داد

 مدرنیزاسیون آمده است، مبارزات خشونت پرهیز اقوام استعمارشده باید غرب را ترغیب می کرد تا

 به عبارت دیگر، ماهاتما از برتری تمدن آسیایی در مقابل. آرمان های از دست رفته ی خود را به خاطر آورد

 تمدن اروپایی دفاع نمی کرد بلکه فکر می کرد که تمدن آسیایی می تواند تمدن اروپایی را نجات دهد و آن را

 در واقع، غیر از ژاپنی ها که از مدرنیته ی اروپا تقلید کردند، غرب هیچگاه با. به حقیقت خودش بازگرداند

.هیچ دشمنی که خود را متعلق به شرق معرفی کند مواجه نشده است

 مشکل تمدن مدرن و نگرش جهان شمولش این بود که ناگزیر از چنگ خود غرب گریخت، همان طور که

 قدرت های پادشاهی اروپا از خطر. گسترش اقتصاد و امپراتوری ژاپن در روزگار خود گاندی ثابت کرد

 ناشی از جهان شمول بودن ادعاهایشان آگاهی یافتند، زیرا آن ها به کرات انکار می کردند که مردمی که در

 مستعمرات زندگی می کنند به مدرنیته دست یافته اند، و دلیل شان این بود که این ها به سبب فقر و بی سوادی و

 این استداللی بود که. نیز عادات و نفرت  متقابل شان هنوز برای حکومت کردن بر خود آماده نیستند

 بریتانیایی ها از پایان جنگ جهانی اول تا خاتمه ی جنگ جهانی دوم، زمانی که تصمیم گیری از ید اختیارشان

 خارج شد، به کار می بردند تا هندوستان را از حکومت بر خود، حتی تحت قیمومیت امپراتوری، محروم

 بنابراین، مستعمره برای اروپا مدرسه ی تمدن بود، مدرسه ای که غیراروپایی ها باید تا ابد در آن ثبت. کنند

.نام می شدند

 ضدامپریالیست ها ریاکاری این استدالل را تشخیص می دادند اما اکثراً استقالل را تنها برای این می خواستند

 برای مثال، جواهر لعل نهرو ــ اولین نخست وزیر پس از استقالل ــ. که ویرانی جامعه ی بومی را کامل کنند

 می گفت که بریتانیا به این سبب قادر بر مدرنیزه کردن هندوستان نبود که بیش از حد بر حمایت اشراف

 از نظر او، فقط حکومتی. هندی و بقیه ی محافظه کارانی تکیه می کرد که عالقه ای به این کار نداشتند

 دموکراتیک عزم و اراده و نیز مشروعیت دارد که بتواند آموزش را گسترش دهد، فقر را کاهش دهد، آداب

 به این طریق، او و دیگر. و رسوم زیان بخش را منسوخ کند و ستیزه های ویرانگر را به پایان برساند

 رهبران کشورهای تازه استقالل یافته دیدگاه گاندی را درین باره اثبات کردند که چگونه هر کسی در جهان

.اصوالً می تواند وعده ی جهانِی تمدن مدرن را تحقق بخشد

 غیر از ژاپنی ها که از مدرنیته ی اروپا تقلید کردند، غرب هیچگاه با هیچ دشمنی که خود

.را متعلق به شرق معرفی کند مواجه نشده است



 امپریالیسم اروپایی در ابتدا تالش کرد تا تمدن غربی را در خارج از اروپا گسترش دهد، هرچند گاه فعالیت

 مسیونرهای مسیحی از آن پیشی می گرفت، اما در عین حال خبر از اولین بحران غرب به مثابه ی یک ایده

 امپریالیسم جغرافیای غرب را به فراسوی اروپا گسترش داد تا مستعمره نشینان آمریکای شمالی و جنوبی. داد

.و اقیانوسیه را دربرگیرد، و به این ترتیب غرب را برای نخستین بار به شکل و شمایلی متحرک تبدیل کرد

حقوق دان آلمانی، هنگامی که شرح می دهد که امپراتوری بریتانیا چگونه موقع بسط و گسترش ،کارل اشمیت  

 این توصیه را از یکی از رمان های [de-territorialised] امپراتوری اش بی قلمرو و بی سرزمین شد

 نخست وزیر عصر ویکتوریا نقل می کند که اگر بریتانیا با [Benjamin Disraeli] بنجامین دیزرائلی

زیرا او با این عمل فقط سنت پادشاه پرتغال را دنبال. خطری مواجه شود ملکه به هندوستان نقل مکان می کند  

اشمیت فکر می کند که چنین نقل مکانی به. می کند، که در طی جنگ های ناپلئونی به برزیل نقل مکان کرد  

.واسطه ی فناوری صنعتی امکان پذیر شده است، آنچه به تشخیص گاندی در شالوده ی تمدن مدرن قرار داشت

 درین باره تأمل کرده است که چگونه کشتی، به عنوان مهم ترین( 1942) خشکی و دریا اشمیت در کتابش

 .نشان می دهد( مینیاتور)فناوری امپراتوری دریایی بریتانیا، تمدن مدرن را به صورت تصویری کوچک شده 

 .او متذکر می شود که کشتی تمام روابط و فعالیت های خدمه اش را تابع روابط تکنیکی یا ابزاری کرده است

 کشتی هیچ اصلی را جز کارآمدی و کارکرد داشتِن خالص برنمی تابد، و همه ی آرمان های دیگر را به قالب ها

 بنابراین، گسترش امپریالیستی غرب مستلزم تقلیل آرمان های تاریخی و. و رسوم پست تر تقلیل می دهد

 اشمیت، مثل گاندی، درک کرده بود که آنچه به درستی. معنوی خودش به شکلی همچون خودکشی  بوده است

 گرفته بود صرفاً ماشینی نبود که افراد در آن فروکاسته شده و بدل به چرخ دنده هایی شده« کشتی دولت»نام 

 باشند بلکه این کشتی قابل  جابه جایی و تکثیر شدن بوده است، و از این رو هرگز ممکن نبود که دارایی

 از این لحاظ، قوت هویت ملی در چنین دولت هایی چیزی.  انتقال ناپذیر هیچ قومی یا دوره ای از تاریخ باشد

 .بیش از تالشی مأیوسانه برای تصاحب کشور به مثابه ی قطعه ی متمایزی از دارایی جمعی را نشان نمی داد

 اما، مثل همه ی دارایی های سرمایه داری، انتقالش در اقتصادی که با جهان شمولِی مبادله تعریف می شود

.همیشه امکان پذیر بود

 اما با جهانی شدنش در. تا زمانی که غرب به جغرافیای اروپا تعلق داشت، نامش قدری معنا داشت

 اشمیت پیامدهای جهانی شدِن. باید از نو وضع می شد« غرب»و « شرق»امپراتوری، اصطالحاتی مثل 

 امپراتوری های اروپایی مستعمره نشینان را. بررسی کرده است( 1950) ناموس زمین غرب را در کتابش

 در بخش های مختلف جهان به آغوش غرب وارد کردند اما این ایاالت متحده بود که غرب را به مقوله ی

 امپراتوری هایی مثل بریتانیا، که در سراسر جهان پراکنده بودند، تمامیت و. کامالً سیاسی تبدیل کرد

 یکپارچگی جغرافیایی نداشتند، و بنابراین نمی توانستند از حیث سیاسی به قلمروهای شرقی و غربی تقسیم

.شوند

https://aeon.co/essays/carl-schmitts-legal-theory-legitimises-the-rule-of-the-strongman
https://aeon.co/essays/carl-schmitts-legal-theory-legitimises-the-rule-of-the-strongman


 کره ی زمین را به دو نیم تقسیم کرد تا یک 1823اما، رئیس جمهور آمریکا با دکترین مونرو در سال 

 این قلمرو، که نیمکره ی غربی خوانده شد، قاره ی. نیمکره را تحت نفوذ بی چون وچرای کشورش درآورد

 آمریکا را در مرکز خود داشت و اروپا را به همراه امپراتوری های آسیایی و آفریقایی اش به منزله ی بخشی

 برای نخستین بار، اروپا از غرب بیرون رانده و از مستعمرات آمریکایی. از نیمکره ی شرقی بیرون کرد

.پیشین اش جدا شد، و دیگر اجازه ی دخالت در امور مستعمراتش را نداشت

 در هفتمین پیام ساالنه ی رئیس جمهور جیمز مونرو به 1823دسامبر  2این دکترین که نخستین بار در 

 کنگره اعالم شد اروپا را با نظام پادشاهی و استبدادی اش که درگیر جنگ های استعماری و ویرانگر بود

 قاره های آمریکای»مونرو ادعا کرد که . کانون جدید آزادی در قاره ی آمریکا بود. برای همیشه متمایز کرد

 شمالی و جنوبی، به واسطه ی وضعیت مستقل و آزادانه ای که به خود گرفته اند و آن را حفظ می کنند، نباید

 او اروپا را به همان شیوه ای معرفی کرد که.« توسط هیچ قدرت اروپایی ای در آینده تحت استعمار درآیند

 قدرت های سلطنتی اروپا مستعمره های آسیایی و آفریقایی را توصیف می کردند، البته با این وعده که در امور

 ایاالت متحده همچنین سلطه ی فرمانروایی خود را بر آمریکای جنوبی و مرکزی. داخلی شان دخالت نمی کند

.گسترد

 ظهور ایاالت متحده مستقیماً به بحران غرب انجامید، به مضاعف شدن و جابه جایی آن به عنوان مکانی

 ایده ی غرب. این بحران از آن زمان در ایده ی غرب ادغام شد. جغرافیایی و نیز مقوله ای سیاسی یا تمدنی

.همواره در بحران و تغییر دائمی، و اغلب در حرکت و انتقال است

 پایان جنگ جهانی دوم و از میان رفتن استعمار در آسیا و آفریقا بار دیگر مستلزم تغییر معنا و مکان غرب

 اکنون غرب شامل هر دو سویه ی اقیانوس اطلس شمالی بود، و اتحاد شوروی و متحدان آسیایی اش به. بود

 منزله ی بخشی از شرق در تقسیم جدید کره ی ارض بر اثر جنگ سرد به نیمکره های رقیب، بیرون از آن

 و بنابراین غرب اکنون حاکمیتی بود که ناتو مدعی آن بود، در حالی که شرق تحت حاکمیت پیمان. بودند

.ورشو بود

 به آخرین بحران غرب با پایان گرفتن جنگ( 1992) پایان تاریخ و آخرین انسان فرانسیس فوکویاما کتاب

 ستیزه ی بزرگ، و بنابراین روایت های. غرب از جنگ با کمونیسم پیروز بیرون آمد. سرد اشاره می کند

 از این رو، هر سیاستی به نوعی. ایدئولوژیک عالوه بر روایت های رقابت تاریخی تمدن، پایان یافته بود

 عملیات پاکسازی درونی در نظم جهانی لیبرالی تبدیل می شد که دیگر به شرق و غرب تقسیم نمی شد و

 سیاست باید وابسته و تابع اقتصاد می شد، و فتح جهانی. بنابراین امنیتی برای سرمایه داری ایجاد می کرد

 انقالب های. نئولیبرالیسم این منظر از جهان را نشان می داد که برای بازار و سازوکارهای آن امن شده بود

 تو گویی که نظر گاندی. در اروپای شرقی به طرز چشمگیری به دنبال برابری نبودند( یا مخملی)رنگی 

.درباره ی انگلی که بر میزبانش مسلط می شود تحقق یافته بود
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 کره ی زمین را به دو نیم تقسیم 1823رئیس جمهور آمریکا با دکترین مونرو در سال 

.کرد تا یک نیمکره را تحت نفوذ بی چون وچرای کشورش درآورد

 در بحث فوکویاما چیزی پارادوکسی یا متناقض نما در رابطه با شوروی وجود داشت، که به نظر می رسید از

 اندیشه ی والدیمیر لنین درباره ی پیروزی کمونیسم تقلید می کند، این تصور لنین که پیروزی کمونیسم به

 جایگزینی سیاست با آن چیزی می انجامد که او، به نقل از فردریش انگلس، اداره ی امور توسط اشیا

)administration of things( این تصور بخشی از نظریه ی لنین درباره ی پایان گرفتن تاریخ. می خواند  

خود که محبوب همگان است-بر-با از میان رفتن دولت به منزله ی ابزار سرمایه بود تا آنکه حاکمیت  

اما، حرکت فوکویاما از تاریخ سیاسی به حاکمیت نئولیبرال صرفاً مشکلی را در کانون. جایگزین آن شود  

 توجه قرار می دهد که دشمنان جدیداً داخلی، و نه دشمناِن بنا به سنت خارجی، در یک نظم نوین جهانی که

.دیگر به شرق و غرب تقسیم نمی شود آن را به وجود آورده اند

 بر رّد( 1996) برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی ساموئل هانتینگتون در کتاب پرفروش خود

 فوکویاما چنین استدالل می کند که این دشمنی، و بنابراین سیاست یا تاریخ، بعید است که در دل مشکالت

 بلکه، سیاست در نبردهای تعیین شده توسط فرهنگ و تمدن که به وسیله ی دولت ها. حکمرانی ناپدید شود

 در این بازگویی جدید، غرب، که به تازگی به ریشه های مذهبی اش در. کنترل نمی شود از نو ظاهر می شود

 یهودیت و مسیحیت دوباره گره خورده است، در مبارزه ی تمدنی با نیروهایی مثل اسالم، بودیسم و هندوئیسم

.در اینجا، دولت ها و حتی جغرافیا نقش کمتری ایفا می کنند. درگیر شده است

 به ایاالت متحده، توجه هانتینگتون به کنشگران غیردولتی و دین 2001سپتامبر  11با حمله های تروریستی 

 مورخ فرانسوی، درباره ی واگذاری قدرت از حاکم مطلق و ،میشل فوکو .معنای اضطراری پیدا کرد

 سیاست از باال به پایین به رویّه های سازمانِی روزمره ی انضباط و نظارت و کنترل که کودکان،

 دانش آموزان، سربازان، زندانیان یا بیماران را به صورت شهروندانی خوب و عادی درمی آورد مفصالً

 او نشان داد که چگونه، در این تبارشناسی، دشمناِن جامعه کشورهای خارجی نیستند بلکه. نوشته بود

.مخالفاِن درونی هستند از قبیل منحرفان جنسی، مجرمان و، البته، جزم اندیشان مذهبی و تروریست ها

 در روزگار خود ما، تروریسم و اسالم نقش چنین دشمنی را ایفا می کنند، دشمنی که تهدیدکننده است زیرا،

 کوشش هایی صورت. مثل دشمن نژادی یا طبقاتی قدیم، برای جوامع غربی هم درونی و هم بیرونی  است

 می گیرد برای انکار ارتباطات متقابل میان غرب و دشمن جدیدش با بیرونی تلقی کردن این دشمن از طریق

 جنگ هایی در افغانستان یا عراق، محدودیت هایی بر مهاجرت، مراقبت و نظارت بر مساجد و جرم تلقی

 بااین همه، اسالم برای جوامع غربی. کردن اعمالی از قبیل پوشیدن حجاب یا ذبح کردن حیوانات در مناسک

 درونی است نه به سبب مهاجرت یا نوکیشی بلکه به این علت که روندهای متغیر ستیزه جویی غیردولتی به

 یک تروریست به رغم. ما اجازه نمی دهد که آن را از حیث جغرافیایی متعلق به غیرغرب تعریف کنیم
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 آشنایی با جهاد در سوریه، ممکن است در ناآگاهی و بی خبری از آن کشور و زبانش به سر برد، در حالی که

 هیچ قدرت خارجی ای وجود ندارد که او بتواند به خاطرش به غرب که. در مورد اروپا همه چیز را می داند

 ستیزه ی دوقطبی میان شرق و غرب در پایان جنگ سرد کامالً از بین رفت، و. به آن تعلق دارد خیانت کند

.دیگر ممکن نیست که احیا شود

 اگر اسالم همچون نوع جدیدی از دشمن مدنیت در قرن بیست ویکم ظاهر شده است، در عین حال از آن

 اسالم در حالی. را ایفا کند( وابسته به جغرافیای سیاسی)روست که دیگر نمی تواند نقش رقیب ژئوپولیتیک 

  که در میان گروه ها و افراد در سراسر جهان گسترش می یافت هدف خود را نه کشورها بلکه عرصه ای

 این جهاِن پس از جنگ سرد را. جهانی گرفت که با جریان سرمایه، کاالها و مهاجرت تعریف می شد

 می توان بازاری دانست که سیاست را به مجموعه ای از تالش های رقابتی تبدیل کرده است که دولت ها و

 اجناسی که تابع چنین رقابتی هستند از. کنشگراِن دیگر برای تنظیم یا از تنظیم خارج کردن آن انجام می دهند

 منابع طبیعی مثل نفت و ماهی، کاالهایی از قبیل تسلیحات و فناوری هسته ای، تا حقوق فردی نظیر حق

.زندگی، حرمت حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی جابه جایی را در بر می گیرند

 ستیزه جویان مسلمان، مثل دشمنان شان گرچه بر ضد آن ها، می خواهند برخی از این اجناس را برای بازاری

 اما به جای آنکه فعالیت های. جهانی تنظیم و کنترل کنند و برخی دیگر را از محدودیت و تنظیم خارج سازند

 خود را با واژه شناسی اقتصادی نفع شخصی تعریف کنند، به نظر می رسد که برای دستیابی به اهداف شان

 تروریسم اسالمی تهدیدی را متوجه هیچ. خواهان قربانی کردِن هم بدن های خود و هم جوامع خود هستند

 دولتی نمی کند؛ بلکه، آنچه باعث اهمیتش می شود آن است که خودش نشانه ی نزاع و کشمکش مدنی به

 تأسیس شده به دست داعش در عراق کمکی به تحدید« دولت اسالمی»حتی . منزله ی تهدیدی درونی است

 حدود جنگ آن از حیث جغرافیایی نکرد زیرا ستیزه جویان حمله  به اهدافی را در بخش های مختلف و

 ستیزه جویی داعش اساساً شامل زیر پا گذاشتن ظاهراً نیست انگارانه ی نفع. پراکنده ی جهان ادامه دادند

.شخصی به منزله ی عقالنیت اقتصادِی حاکم بر رفتار انسانی است

 شکل قربانی که ستیزه جویی اسالمی به خود گرفته است نه فقط تالش هایی در مخالفت با آن را برانگیخته

 از جمله ی این تالش ها اکنون بازگشت. است بلکه به تقلیدهای شگفت آوری از روش اخالقی آن انجامیده است

 اما غرب، به جای به. غرب به منزله ی مقوله ای تمدنی است که آشکارا در تقابل با اسالم قرار گرفته است

 نمایش گذاشتِن جهان شمولی و عقالنیت تکنیکی تمدن مدرن خود که گاندی از آن انتقاد می کرد، همان طور که

 این رجعت را، که در جنگ بر ضد. هانتینگتون گفته، در قالب خاص فرهنگی و حتی الهیاتی بازگشته است

 نظم جهانِی»ترور پیشگام شده است، می توان در طرد و نفی پوپولیستی یا ناسیونالیستی افراطِی 

 این نظرگاه، که در تمام اروپا و ایاالت متحده. عام و آزادی جابه جایی و یکدست سازی اش دید« قاعده محوِر



 در حال رشد و قوت گرفتن است، تماماً عبارت از نفی خود غرب است که در قالب نئولیبرالش به عنوان

.بازاری آزاد برای کاالها و کار ظاهر شده است

 طرفداران جدی آن. این شکل قربانی یا نفی را نشان داده است( خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا)برگزیت 

 خواهان پذیرفتن ضررهای اقتصادی و دیگر زیان ها هستند تا بتوانند بار دیگر چیزی را به دست آورند که

 خودمختاری و استقالل خود از اتحادیه ی اروپا تلقی می کنند، تو گویی که از مبارزات مستعمرات پیشین

 آن ها در حالی  که صراحتاً اصل نفع شخصی را رد نمی کنند، از رؤیای جهاِن پس از. خودشان تقلید می کنند

 این. جنگ سرد به منزله ی بازاری نئولیبرال از کاالها و ایده ها که می تواند رونق یابد فاصله گرفته اند

 هم ذات پندارِی ناگهانی با اتباع سرزمین هایی که در گذشته مستعمره ی خود بریتانیا بودند، گرچه خود

 بریتانیایی ها آن را نمی پذیرند، در تمام اروپای غربی تکرار شده است، آنجا که حکومت ها و احزاب دست

 راستی ادعا می کنند که به یک اندازه برای استقالل و فرهنگ خود در مقابل اتحادیه ی اروپا، و بر ضد قوای

 آیا این واژگونی عجیب تاریخی حاکی از. استعماری مهاجرت، اسالم و دیگر شکل های جهانی شدن می جنگند

تحقق سرسختانه ی این پیش بینی گاندی است که می گفت تمدن سرمایه داری مدرن از غرب جدا خواهد شد؟

 تالش غرب برای کسب سلطه ی جهانی در جنگ با ترور، مانند تمدن مدرنی که گاندی از آن انتقاد کرده

 بود، از طریق جهان شمول بودِن رویّه هایش، که به دولت های خودکامه در سراسر جهان مشروعیت بخشیده

 از ترکیه و روسیه تا هندوستان و چین، جنگ با ترور دیگر یک پروژه ی غربی نیست. بود شکست خورد

 و بنابراین،. بلکه برای این به کار گرفته شده است که اقتصاد موافق بازار را به سرکوب سیاسی گره بزند

 در همین حال،. آخرین پروژه برای پیکربندی مجدد غرب در عین حال از میدان دسترسی آن گریخته است

 ما شاهد بر هم خوردن شکل های نهادین غرب بوده ایم، خواه با جدایی دونالد ترامپ از متحدان و پیمان ها،

 بااین همه، این پیوندهای. خواه با برگزیت و وضع مجدد کنترل های مرزی در بخش هایی از اتحادیه ی اروپا

 پوسیده با از نو کشف کردن تمام و کمال غرب به منزله ی موجودیتی تمدنی، تو گویی از طریق جبران

 یا آنکه ما در واقع شاهد رجعت غرب به منزله ی پدیده ای روحی، و نه سیاسی یا. مافات تکمیل شده است

اقتصادی هستیم؟
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