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چكيده
ورود مدرنيته به ايران ،با استعمار و دخالتهاي گستردۀ غربيان همراه بود .اين همراهي در كنار ساير
ويژگيهاي جامعۀ ايران ،به برخوردها و نگرشهاي متفاوتي نسبتبه مدرنيته و غرب منجر شد .ازجملۀ
اين برخوردها و نگرشهاي متفاوت ،ميان دو گفتمان حاكم بر انديشۀ روشنفكرانِ مشروطهخواه
ازيکطرف و روشنفكران دهۀ چهل هجري شمسي ،ازطرفديگر ،اتفاق افتاد.
بر اين اساس ،در پژوهش حاضر با عنوان «بررسي مفهوم غرب در گفتمان روشنفكران مشروطهخواه در
قياس با گفتمان روشنفكران دهۀ چهل هجري شمسي» ،منابع متعددي ،خصوصاً منابع ادبي مطالعه شد
تا به سؤال اصلي اين پژوهش كه چگونگي تصوير غرب در دو گفتمان روشنفكران مشروطهخواه و
روشنفكران دهۀ چهل شمسي است ،پاسخ مناسب داده شود.
چارچوب نظري و روش اين تحقيق برگرفته از برخي مفروضات نظريروشيِ نظريهپردازان تحليل
گفتمان است .يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه روشنفكران مشروطهخواه ،غرب را تمدنِ مترقي
بهرهمند از ايدههاي آزادي ،برابري ،علم ،تكنولوژي و ...ميدانستند؛ حال آنكه اين تصوير از غرب ،در
دهۀ چهل ،با امپرياليسمي كه از راههاي مختلف به استثمار ايران ميپردازد و تمدني كه فاصلۀ آن از
ارزشهاي معنوي و اخالقيات بيشتر ميشد ،جايگزين گشت.
کليدواژگان
ايران ،غرب ،مشروطه ،دهۀ چهل ،روشنفكران ،ترقي ،امپرياليسم.

 .1پست الكترونيكي نويسنده
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مقدمه
مواجهۀ ايرانيان با غرب ،در دورۀ اخير و بعد از جنگهاي ايران و روسيه ،بهگونهاي بوده كه
بخشهاي مختلف جامعۀ ايران را تحتتأثير خود قرار داده است .حضور نظامي غربيان در ايران
و پديدۀ استعمار ،عالوهبر آثار سياسي و اقتصادي آن ،عرصۀ فرهنگ را بينصيب نگذاشته است.
بخشي از آثار اين مواجهه در حوزۀ فرهنگ ،در ادامۀ تالش فكري روشنفكران ايراني ،بهعنوان
پيشتازان شناخت غرب ،حاصل گشته است.
روشنفكران ايراني كه در نگاه اول ،از ترقي نظامي و تكنولوژيكي غرب بهشگفت آمده
بودند ،تالش كردند تا به شناخت غرب و داليل ترقي اجتماعي آن دست يابند .بدينترتيب،
درنتيجۀ حضور نظامي و استعماري غرب و تالش روشنفكران براي شناخت ابعاد مختلف اين
تمدن ،تصويري از غرب ايجاد شد .اما اين تلقي از غرب ،با گذشت زمان و تحوالتي كه در
حوزۀ سياست و اقتصاد و فرهنگ ايران رخ داد ،تغيير يافت.
با وجود تغيير در تلقي روشنفكران از غرب و تفاوت ميان درک روشنفكران مختلف،
ميتوان از چند گفتمان غالب نام برد كه در هر دورۀ تاريخي ،بر انديشۀ روشنفكران حاكم بوده
و در هر يک از آنها ،غرب بهصورت نسبتاً متمايزي ،تصوير شده است .از ميان اين گفتمانها،
بررسي و مقايسۀ مفهوم غرب در گفتمان روشنفكران مشروطهخواه و روشنفكران دهۀ چهل،
هدف اين مقاله را تشكيل ميدهد؛ چراكه اين دورهها ،دورههاي شكفتگي نظريات و
نظريهپردازان مختلف بودند كه تأثيري ماندگار بر زندگي فكري ايرانيان بهجاي گذاشتهاند.
البته ازآنجاكه درک غالب روشنفكران اين دو دوره از غرب مدنظر بوده و نه ديدگاههاي
افراد شاخص اين دورهها حول اين مفهوم ،تالش شد تاآنجاكه محدوديت زماني و دغدغۀ
كيفيت كار اجازه ميداد ،نوشتههاي بيشتري مطالعه و بررسي شود.

سؤال پژوهش
سؤال اصلياي كه اين مقاله بهدنبال پاسخ به آن است ،اين است كه غرب در گفتمان
روشنفكران مشروطهخواه ،ازطرفي و گفتمان روشنفكران دهۀ چهل شمسي ،ازطرفديگر،
چگونه معنا مييابد.
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مباني نظري
براي پاسخ به سؤال پژوهش ،تالش ميشود از دريچۀ نگاه تحليلگران گفتمان ،به معنا و ارتباط
آن با زبان و گفتار توجه شود .البته نظريات تحليل گفتمان تنوع زيادي دارند كه هر يک از آنها
ميتواند راهنماي تحقيقات مجزايي قرار گيرد؛ اما آنچه با اهداف و انتظارات نظري اين مقاله
سازگارتر است ،تأكيد بر برخي مفروضات كليدي نظري و روشي تحليل گفتمان است.
تحليل گفتمان بهمثابه رويكردي پژوهشي ،در ادامۀ تحوالت در حوزۀ زبانشناسي و توجه
به زبان در شكلدهي معاني ذهني كنشگران اجتماعي ،تبلور يافته است .اما توجه به زبان و
ساختارهاي زباني ،راه را براي تحليلهاي ساختارگرايانۀ معاني ذهني كنشگران اجتماعي و
درنتيجه ،پديدههاي اجتماعي بازتر كرد و بهاينترتيب ،نظريات ساختارگرايانه و
پساساختارگرايانۀ اشتراوس ،بارت ،دريدا ،فوكو و ساير نظريهپردازان تحليل گفتمان شكل
گرفت .اما با وجود گستردگي و تنوع اين نظريات ،فرض كليدي و مشترکِ زبانشناسي سوسور
در تمام آنها تدوام يافت .اين فرض كه زبان ،منعكسكنندۀ واقعيتي ازپيشموجود نيست ،بلكه
فهم ما از واقعيت را سازمان ميدهد يا ميسازد ،بر تمام اين نظريات سايه افكند .بدينترتيب،
معنا ،محصول قراردادهاي فرهنگي و محصول خود زبان است و با كاوش در ساختارهاي زباني،
ميتوان به معناي ذهني كنشگران كه در اينجا روشنفكران هستند ،راه يافت.
البته در انديشۀ تحليلگران گفتمان ،برخالف ساختارگرايي سوسور ،صرفاً يک سيستم عام
معنايي وجود ندارد ،بلكه مجموعهاي از سيستمها يا گفتمانها وجود دارند كه براساس آنها،
معنا از يک گفتمان به گفتمان ديگر تغيير ميكند (يورگنسن و فيليپس  .)۳۴ ،1۳89بهاينترتيب،
در اين مقاله ،نظريات روشنفكران مختلف دربارۀ غرب را با قراردادن هر يک از آنها در ذيل
يک يا چند گفتمان ،قياس كردهايم.
اما همراهي با اين دو فرض ،مفروض ديگري را بههمراه ميآورد .بهاينترتيب كه ازآنجاكه
ادراكات انسان بهواسطۀ زبان حاصل ميشود و زبان نيز بازتابي از واقعيت ازپيشموجود نيست،
بلكه محصول مقولهبندي جهان و بهتعبير تحليل گفتمان ،محصول گفتمان است ،دانش و حقيقتي
وراي گفتمان وجود ندارد .اين فرض ،نوعي ادعاي معرفتشناسانه دربارۀ نسبيت شناخت
انساني است .بنابراين ،رويكرد متفاوتي را در تحقيق ايجاب ميكند و مانع قضاوتي فراگفتماني
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دربارۀ صحت دعاوي مطرحشده در هر يک از گفتمانهاي بررسيشده دربارۀ غرب و بررسي
انطباق تصاوير ساختهشده از غرب با واقعيت ميشود.
عالوهبر مفروضات مطرحشده ،يكي ديگر از مشتركات نظريات تحليل گفتمان ،اتخاذ
موضعي ضدبنيادگراست .اين نگرش ضدذاتگرا بر اين اساس استوار است كه جهان اجتماعي،
بهنحو اجتماعي ساخته شده است و درنتيجه ،شرايط خارجي نيستند كه ويژگيهاي جهان
اجتماعي را مشخص يا از پيش تعيين ميكنند ،انسانها نيز صاحب مجموعهاي از ويژگيهاي
ثابت و اصيل يا ذات نيستند (يورگنسن و فيليپس  .)25 ،1۳89اما توجه به خصلت تصادفي
دانش و هويتها ،تأكيد بر قدرت را بهعنوان مهمترين عامل شكلدهندۀ آنها بههمراه ميآورد.
توجه به قدرت ،درميان نظريهپردازان تحليل گفتمان ،برگرفته از آثار ديرينهشناختي فوكو است.
فوكو در اين آثار ،نظريهاي درباب قدرت/دانش ارائه كرد و بهجاي اينكه كنشگران و ساختارها
را مقوالت اصلي بهشمار آورد ،بر قدرت متمركز شده است .همچنين بهگمان او ،قدرت را نبايد
صرفاً سركوبگر بهشمار آورد ،بلكه ميتواند مولد هم باشد؛ قدرت گفتمانها و دانش ،بدنها و
ذهنيتها را ميسازد .اين رويكرد نظري در آثار پسااستعماري ادوارد سعيد ،با الهام از نظريات
فوكو دنبال شده است .سعيد در كتاب شرقشناسي خود ،مرتبطبا دغدغۀ اين مقاله ،به اين مطلب
ميپردازد كه چگونه گفتمان شرقشناسي از دل روابط قدرت/دانش بهوجود آمده و بر اين
روابط اثر ميگذارد .تحليل قدرت و نحوۀ اثرگذاري آن بر شكلگيري گفتمانها و هويتها،
يكي از مهمترين دستاوردهاي نظري و تجربي سعيد در تحليل روابط غرب و شرق است؛ اما
وجه ديگري از كار او ،تحليل و بررسي برساختهشدن ابژۀ غرب و شرق در گفتمان شرقشناسي
است كه متناظر با هدف اين مقاله است .غرب و شرق بهعنوان دو مفهوم ذهني در آثار ايرانيان و
ازجمله روشنفكران ايراني نيز برساخته شدهاند .اما در هر يک از دورههاي بررسيشده در اين
مقاله ،گفتمانهاي نسبتاً متفاوتي بهطور همزمان ،مفهوم غرب را درارتباطبا ساير مفاهيم ،تعريف
نمودهاند .باوجوداين ،بهرغم اختالف ميان اين گفتمانها ،نوعي تصور خاص از غرب در هر
زمان غالب بوده است.
ايجاد اين تصور غالب در انديشۀ تحليلگران گفتمان ،ناشي از هژمونيکشدن يک گفتمان
در هر دورۀ زماني دانسته شده است .الكالو و موفه ،دو تن از تحليلگران گفتمان ،بر اين نكته
تأكيد ميكنند كه در هر دورۀ زماني ،گفتمانهاي مختلف براي اينكه نظام معنايي خويش را در
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جامعه تثبيت كنند ،با يكديگر در كشمكش دائمي هستند و هيچ گفتماني نميتواند بهطور كامل
مستقر شود .اما ممكن است در برخي برهههاي تاريخي ،يكي از گفتمانها بر ديگران غالب شده
و هژمونيک شود .بهاينترتيب ،گفتمان هژمونيک ،گفتماني است كه طبيعي و عيني انگاشته شده
و توانسته است ساير نظامهاي معنايي را طرد كند (يورگنسن و فيليپس  .)89 ،1۳89در فضاي
اجتماعي ايران و در هر يک از دورههاي مشروطه و دهۀ چهل نيز در انديشۀ روشنفكران
ايراني ،نوعي اجماع در درک آنان از غرب ،با وجود اختالفاتي كه دربارۀ نحوۀ مواجهه با آن
داشتند ،شكل گرفته بود كه هدف اين مقاله ،بررسي اين درک غالب است.

روششناسي
با توجه به مفروضات بيانشده از نظريات تحليل گفتمان و لزوم هماهنگي ميان نظريه و روش
تحليل گفتمان ،روش تحليل گفتمان فوكو كه در كتاب نظم گفتار دربارۀ آن بحث شده ،راهنماي
اين تحقيق درنظر گرفته شده است .فوكو در اين كتاب ،به چهار اصل روشي براي تحليل
گفتمان اشاره ميكند كه اصل «واژگوني معنا» نخستين آنهاست .منظور اين است كه آنچه
بهطور سنتي منبع گفتار درنظر گرفته ميشد ،يعني مؤلف ،نظام يا ارادۀ معطوفبه حقيقت را
ميبايست رقيقسازي گفتمان تصور كرد .پس در اينجا ،نه با مؤلف سروكار داريم و نه نظامي
تاريخي و نه اينكه در گفتارها ،ارادۀ معطوفبه حقيقتي نهفته است .همچنين هدف از آوردن
مؤلفان مختلف دورههاي مدنظر در اين كار ،نشاندادن اين است كه آنان برخالف تنوع
فكريشان ،گفتمان واحدي را دنبال ميكردند.
اصل ديگر مدنظر در اين تحقيق ،اصل «ناپيوستگي» است .مطابق اين اصل ،گفتمانها،
كنشهاي ناپيوستهاي هستند كه با هم تالقي ميكنند ،كنار هم چيده ميشوند ،ولي درضمن از
كنار هم رد ميشوند ،بيآنكه خبر داشته باشند يكديگر را طرد ميكنند .اما اين ناپيوستگي ناظر
بر تعدد انواع سخنگويان نيست ،بلكه ناظر به برشها و انقطاعهايي است كه زمان را شكسته و
سخنگو را درمقابل انواع موقعيتها قرار ميدهد .بهاينترتيب ،ميان عناصر سازندۀ گفتمانها،
پيوندهاي علي و ضرورياي وجود ندارد .در اين كار نيز تالش ميشود در كنار هم چيدهشدن يا
تالقي و طرد گفتمانهاي مدنظر با ساير گفتمانها نشان داده شود .براي نمونه ،برخي عناصر
گفتمان مشروطه ،همچون گفتمان سنتي و برخي ديگر از عناصر آن ،درتقابل يا متفاوت از آن
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بوده است و اين موضوع دربارۀ گفتمان مشروطه و دهۀ چهل نيز صادق است كه بدان اشاره
خواهد شد.
سومين اصل نيز به «خاصبودن معنا» اشاره ميكند .به اين معنا كه نبايد گفتمان را كاربست
معاني ازپيشمعلوم درنظر گرفت ،بلكه قبل از مداخلۀ ما ،گفتماني وجود ندارد و اين ماييم كه
جهان را تحتگفتمان درميآوريم و درواقع ،گفتمان ،خشونتي است كه ما در حق جهان روا
ميداريم .درنتيجه ،غربي (يا ساير مفاهيم) كه در اينجا دربارۀ آنها بحث ميشود ،برداشتي از
غرب (يا ساير مفاهيم) است ،نه اينكه غرب حقيقياي وجود دارد كه برخي بيش از ديگران به
درک آن نزديک شدهاند .درواقع ،در هر يک از گفتمانها ،با كنار هم قرارگرفتن عناصر و مفاهيم
مختلف ،دركي از غرب ايجاد شده است كه هدف از اين مقاله ،درک اين منظومه و برداشت
است .ضمن اينكه سخنگفتن از اين گفتمانها نيز خود گفتماني است كه مشمول همين موضوع
است.
اصل آخر نيز اصل «بيرونيت» است .طبق اين اصل ،گفتمان معناي عميقي ندارد و نبايد
درصدد اين باشيم كه از گفتار به هستۀ دروني يا معنايي آن برسيم ،بلكه بايد حقيقت را در
سطح ،جستوجو كرد و خود گفتار را مبدأ تحليل قرار داد و با قاعدهمندي ،به شرايط بيروني و
حدود آن رسيد .بنابراين در اين كار ،نقلِ مستقيمِ گفتارِ مؤلفان ،مبدأ كار قرار گرفته و سپس
روابط ظاهري ميان مفاهيم مدنظر آنان تحليل خواهد شد.
بهاينترتيب ،مطابق با اصول چهارگانۀ فوكو ،چهار مفهوم وجود دارد كه بايد از آنها
بهعنوان اصول تنظيمكننده در تحليل استفاده كرد :مفهوم رخداد ،مفهوم سلسله ،مفهوم
قاعدهمندي و مفهوم شرايط امكان .هر يک از اين مفاهيم ،درمقابل مفهوم ديگر ،قرار ميگيرند.
مفهوم رخداد درمقابل مفهوم آفرينش ،اين نكته را ميرساند كه معناي مفاهيمي همچون غرب،
توسط مؤلفي خاص خلق نشده ،بلكه اتفاقي است كه در شرايط مختلف روي داده است .مفهوم
سلسله درمقابل وحدت ،به اين نكته اشاره ميكند كه عناصر گفتماني ،سلسلهاي از رخدادها
هستند كه برخالف قاعدهمنديشان ،واجد وحدت نيستند و ميان آنها ،پيوندهاي علي و
ضروري وجود ندارد .مفهوم نظم درمقابل اصالت نيز حاكي از اين موضوع است كه گفتمانها
واجد نظمي ميان عناصر خود هستند؛ اما اين گفتمانها در دورههاي زماني مختلف بهوجود
آمدهاند و اصالتي وجود ندارد كه با ارجاع به آن ،بتوان گفتمانهاي موردنظر را قضاوت كرد.
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درنهايت ،مفهوم شرايط امكان درمقابل معنا قرار ميگيرد و اين امر را ميرساند كه گفتمانها
تحتشرايطي ايجاد شدهاند و هستهاي ندارند كه بر آن داللت كنند .درنتيجه ،بهجاي تحليل
هرمنوتيكي گفتار ،بايد از شرايط امكان آن پرسيد .حال ،با توجه به مباني نظري و روشي بيان
شده ،نتايج حاصلشده از اين تحقيق بيان خواهد شد.

یافتههاي تحقيق
يافتههاي اين تحقيق با توجه به مفاهيمي كه در هر يک از دو گفتمان مدنظر درارتباطبا مفهوم
غرب ،كليدي بودهاند ،ارائه ميشود؛ ضمن اينكه تالش ميشود تا سرنوشت ايدههاي مطرحشده
در دورۀ مشروطه ،در گفتمان دهۀ چهل پي گرفته شود .همچنين در هر گفتمان ،برساخت هويت
ايراني درارتباطبا هويت غربي تحليل خواهد شد.

روشنفكران مشروطهخواه و غرب :چشمانداز تاریخي
مواجهۀ ايرانيان با غرب ،تاريخي بس طوالني دارد؛ اما در اين روند ،تماس و ارتباطات اين دو
در سدۀ نوزدهم ميالدي وارد مرحلۀ جديدي شد .درحاليكه ايران عصر قاجاريه انباشتي از
عقبماندگي و ضعف و ناتواناييهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بود ،فرهنگ و
تمدن بورژوازي نوين غربي در سدۀ نوزدهم ميالدي ،از دو سو در حال اوجگرفتن و پيشرفت
بود .غرب سدۀ نوزدهم ازسويي ،پيشرفتهاي چشمگير و روزافزوني در حوزههاي مختلفي
همچون علم ،فلسفه ،فناوري ،صنعت ،تجارت ،اقتصاد ،جامعه ،سياست ،حكومت ،نهادهاي
سياسي و مدني را در داخل جوامع غربي تجربه ميكرد .ازسويديگر ،با سرعت و قدرت فراوان،
در حال افزايش نفوذ و سلطهطلبيهاي استعماري و امپرياليستي خود در خارج از جوامع غربي
بود .البته ،چهرۀ استعماري غرب ،چهرۀ جديدي نبود ،بلكه ايرانيان از ديرباز و در ادوار مختلف
تاريخي قبل از عصر قاجاريه ،با چهرۀ سلطهطلبانۀ استعمارگران غربي كموبيش آشنا بودند.
ازطرفديگر ،برخي ايرانيان با بعضي پيشرفتهاي مادي غرب در ادوار تاريخي قبل از عصر
قاجاريه ،بهويژه در عصر صفويه ،آشنايي بسيار محدودي نيز داشتند .اما ،هم آشنايي ايرانيان قبل
از عصر قاجاريه با پيشرفتهاي جوامع غربي محدود بود و هم پيشرفتهايي كه در غرب مقارن
عصر صفويه وجود داشت ،درمقايسهبا پيشرفتهاي غرب در اواخر سدۀ هجدهم و اوايل قرن
نوزدهم ميالدي ،بسيار ناچيز بود .در چنين وضعي ،نخستين آشناييها و آگاهيهاي گروهي از

 56مطالعات جامعهشناختی دوره  ،19شماره دوم ،پاييز و زمستان 1391

ايرانيان با نوآوري و پيشرفتهاي فرهنگ و تمدن بورژوازي غرب ،در سدۀ نوزدهم ميالدي و
مقارنبا عصر قاجاريه ،در ايران شكل گرفت .درنتيجه ،ازآنجاكه اين مواجهه با ضعف ايرانيان
همراه بود و آنها بهناچار ،درقياسبا تمدن غربي به بررسي جامعۀ خود پرداختند ،نوعي
الگوگيري و خوشبيني به غرب در اذهان انديشمندان اين دوره حضور داشت كه حتي بر نقد
چهرۀ استعماري غرب نيز غالب ميآمد.
همچنين در اين دوره ،بهدنبال غلبۀ نظامي روسيه و سپس انگلستان و بستن قراردادهاي
گلستان و تركمانچاي و پاريس ،راههاي نفوذ اقتصادي غربيان به ايران هموار شد .اما در كنار
نفوذ اقتصادي« ،برخورد و ارتباط با غرب ،بهويژه تماس فكري و ايدئولوژيكي ازطريق نهادهاي
نوين آموزشي ،زمينۀ رواج مفاهيم و انديشههاي جديد ،گرايشهاي نو و مشاغل جديد را فراهم
ساخت و طبقۀ متوسط حرفهاي جديدي به نام طبقۀ روشنفكر بهوجود آورد» (آبراهاميان ،1۳8۴
 .)۶۶اين روشنفكران كه از پيشرفت غرب آگاه بودند ،ميخواستند جامعۀ خود را متوجه اين
پيشرفت كنند .در چنين فضايي ،طبقۀ روشنفكر سر برآورد و اقدامات اصالحي خويش را آغاز
كرد .روشنفكران در نابسامانيها و ناكارآمديهاي ايران دورۀ قاجاريه ،با غربي مواجه شدند كه
بهسرعت و با روندي رو به رشد ،افقهاي جديدي از پيشرفت و ترقي در زمينههاي مختلف
علوم و تكنولوژي و مفاهيم و نهادهاي نوين سياسي ،اجتماعي ،افتصادي و فرهنگي را پيش
روي خود داشت .در نتيجۀ اين اوضاع ،انديشۀ ترقي ،نوگرايي و اصالحات ،ذهن روشنفكران
را به خود مشغول كرد .اما همانطوركه گفته شد ،ازآنجاكه تنها الگوي پيش روي پيشگامان
نوگرايي و اصالحات در ايران عصر قاجاريه ،پيشرفتهاي چشمگير جوامع غربي بود،
غربگرايي آنها چندان دور از انتظار نبود (آجداني  .)11 ،1۳8۶درنتيجه ،توجه به تمدن غربي،
همواره در مسير ترقيخواهي آنان حضور داشت.

ترقي ایران
در گفتمان مشروطهخواهان ،آنچه ذهن روشنفكران را بيش از ساير مفاهيم به خود مشغول
ميكرد ،ترقي اجتماعي بود .اما ترقي و پيشرفت مفهومي است كه با مفهوم تاريخ در ارتباط
است .بهعبارتديگر ،بستهبه تلقي افراد از تاريخ و جهت حركت وقايع تاريخي ،ميتوان درک
متفاوتي از ترقي اجتماعي و امكان آن ،ارائه داد .در ايرانِ پيش از مشروطه نيز ،با توجهبه نظر
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آبراهاميان ،دو درک از تاريخ وجود داشته است :يكي ،در گفتمان مذهبي كه تاريخ ،مشيت
خداوندي دانسته ميشد و ديگري ،در گفتمان مورخان درباري ،محمل ظهور و سقوط ادواري
سلسلههاي پادشاهي .اما در انديشۀ متفكران روشنگري فرانسه ،تاريخ ،جريان پيشرفت بيوقفۀ
بشري بوده و درنتيجه ،روشنفكران دورۀ مشروطه ،بهجهت آشنايي با تفكرات انديشمندان
فرانسوي و مشاهدۀ ترقي ملل مغربزمين ،ترقي بشر را امري ممكن و مطلوب دانستند و
درجهت تحقق آن تالش ميكردند (آبراهاميان  .)۷9 ،1۳8۴اما جدا از بررسي صحت اين گفتار،
آنچه دربارۀ روشنفكران اين دوره ميتوان گفت ،اين است كه آنان به ترقي اجتماعي دلبسته و
اميدوار بودند .ضمن اينكه اين مفهوم ،در اين گفتمان ،صورتبندي جديدي پيدا كرد و با نوعي
خوشبيني به ترقي مغربزمين و علم و عقل بشري همراه شد و مهمتر اينكه آنان مسير نسبتاً
واحدي را براي اين ترقي مدنظر داشتند .اما معياري كه روشنفكران براي ترقي ايران ترسيم
ميكردند ،معياري معطوفبه غرب و ارزشها و دستاوردهاي آن بوده است .البته اين به آن معنا
نيست كه اين معيارها ،معيارهاي كامالً جديدي بودند ،بلكه مناقشات زيادي در اين دوره ،بر سر
معناي اين معيارها و غربي يا ايراني بودن آنها درگرفت .اين امر نشاندهندۀ رواج رويكردهاي
متفاوت دربارۀ غرب در اين دوره است :ازطرفي ،روشنفكراني همچون آخوندزاده حضور دارند
كه تالش ميكنند مفاهيمي همچون آزادي ،قانون و ...را در معناي استفادهشده در فلسفۀ
مغربزمين استفاده و بر تفاوت معناي آنها ميان ايرانيان و غربيان پافشاري كنند و ازطرفديگر،
سيدجمالالدين اسدآبادي اين مفاهيم را مفاهيمي ميداند كه در سنت ايراني و اسالمي سابقه
داشته و معيار بودهاند و با توجه به اين معيارهاي خودي ،به ستايش غرب ميپردازد.
با وجود اين تمايزات ،انديشۀ ترقي در نگاه آنان« ،با پيشرفتهاي تكنولوژيک غرب سدۀ
نوزدهم ميالدي و مفاهيمي چون دموكراسي ،پارلمان ،قانون ،آزاديها و برابريهاي اجتماعي
دموكراتيک در فلسفۀ سياسي غرب و جوامع غربي ،در پيوندي تنگاتنگ قرار داشت» (آجداني
 .)1۴ ،1۳8۶بهعبارتديگر ،ترقيداشتن بهمعناي برخورداري از دستاوردهاي تمدن مغربزمين،
اعم از دستاوردهاي علمي ،تكنولوژيكي و حتي ايدههاي سياسي آن بود .آنان در تالش براي
ترقي ايران ،به موانعي كه براي تحقق اين ايدهها ميديدند ،توجه كردند.
بهاينترتيب ،آنان بهدنبال ترقي ايران با الگوگيري از غرب ،بهعنوان مهد تمدن بودهاند و اين
دغدغه است كه گفتمان آنان را وحدت ميبخشد .همچنين اين امر در اشعار و نوشتهها غالباً
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بهصورت دغدغهاي براي رسيدن به قافلۀ تمدن كه غربيان پرچمدار آن هستند ،منعكس ميشد.
درنتيجه ،آنان به انتقاد از عقبماندگي ايران و ايرانيان پرداخته و با پذيرش ايدههاي مدرن
بهعنوان ايدههاي ترقيزا ،مردم ايران را بهسبب برخوردارنبودن از اين ايدهها ،سرزنش كرده و
حتي اخالق فاسد آنان را يكي از علل عقبماندگي ايران ميدانستند .مثالً ميرزادۀ عشقي با اينكه
فعاليتهاي خود را در دوران جنگ جهاني اول و دستاندازيها و دخالتهاي گستردۀ غربيان
در ايران آغاز كرده بود ،اخذ تمدن غرب و بهتعبير بهتر (براي او) تقليد از غرب را بسيار مهم
ميدانست .او در شعر «درد وطن» و در غم امضاي معاهدۀ  1919ميان ايران و انگليس ميگويد:
ايراني گر بهسان اروپاييان نشد

ايرانزمين بهسان اروپا نميشود
(عشقي )۳۳9 ،1۳5۷

او در اين بيت ،گرچه مشكل كار ايران را در نبود تالش و ترقي در مردم ايران ميبيند ،مهم
اين است كه به الگوگيري ايرانيان از اروپاييان براي رسيدن به ترقي اروپا اشاره ميكند .درنتيجه،
در نگاه او ،جز با تبعيت از آنان ،نميتوان به ترقي مدنظر رسيد.
فرخي نيز در انتقاد از عقبماندگي ايران ،معتقد است كه اهل جهان (غربيان) گوي تمدن را
پيش بردهاند و ايرانيان در غفلت بهسر ميبرند:
تازند و برند اهل جهان گوي تمدن

اي فارس مگر فارِس ما را فَرَسي نيست
(فرخي يزدي )98 ،1۳5۷

يا ميگويد:
پوشيد جهان خلعت زيباي تمدن

ما لُخت و فرومايه از آنيم كه لَختيم
(فرخي يزدي )155 ،1۳5۷

بهار هم با وجود تالش در تطبيق ايدههاي برگرفته از غرب و سنت ايرانياسالمي ،همچنان
دغدغۀ ترقيخواهي خود را با توجه به قافلهاي (قافلۀ تمدن غرب) كه ايران از آن عقب مانده
است ،بيان ميكند:
اينچنين مُلكي پريشان مانده دور از قافله

كي شود اصالح با صوم و صالت نافله
(بهار )9۶ ،1۳۷8
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او حتي در دوران نااميدي از اوضاع ايران ،براي اصالح امور ايران ،راهي بهجز تجدد را
نمييابد و ميگويد:
يا مرگ يا تجدد و اصالح

راهي جز اين دو پيش وطن نيست
(بهار )2۳۳ ،1۳۷8

همچنين آنان براي تحقق اين ترقي اجتماعي ،پذيرش و اجراي برخي ايدههاي مدرن را الزم
ميدانستند ،ولي بستهبه شرايط مختلف ،اولويت متفاوتي براي اين ايدهها قائل بودند .براي
نمونه ،دغدغۀ رشد علم و تكنولوژي در جريان انقالب مشروطيت ،كمرنگتر شده و ايدههاي
سياسي ،مشروطهخواهي ،سوسياليسم و بعد از آن ،ايدههاي ناسيوناليستي معطوفبه حفظ
استقالل ايران ـ كه با دخالتهاي سياسي مستقيمِ دول اروپايي در سالهاي بعد از انقالب و در
جريان جنگ جهاني اول همراه بود ـ اولويت اول را بهخود اختصاص ميداد .بااينحال ،غالب
اين ايدهها با تفاوتهايي در برهههاي زماني مختلف و در تفكر روشنفكران با گرايشهاي
مختلف ،موردتوجه قرار ميگرفتند كه ترقي علم و تكنولوژي يكي از ايدههاي غالب در اين
دوران است.

ترقي و علم و تكنولوژي
بهرهمندي از علم و تكنولوژي ،دغدغهاي بود كه پيش از انقالب مشروطه و پس از آن ،فراموش
نشد و كموبيش تمام روشنفكران بر لزوم آن رأي يكساني داشتند .آنان علم و تكنولوژي را
براي تحقق ترقي اجتماعي الزم و ضروري شمرده و حتي در برخي نوشتههاي اين دوره،
ترقيداشتن و بهرهمندي از علم و تكنولوژي يكسان دانسته ميشد .بااينحال ،آنان در پسِ
ستايش علم و تكنولوژي ،غرب را بهواسطۀ بهرهمندي از آن ،مترقي و الگوي خود ميدانستند.
همچنين لزوم بهرهمندي از اين ايدهها ،بهتنهايي موردتوافق آنان نبود ،بلكه نوعي خوشبيني
دربارۀ علم مدرن و خصوصاً علم تجربي برگرفته از غرب و تكنولوژي و عقل بشري بر گفتمان
آنان حاكم بود .اين خوشبيني به علم مدرن و لزوم بهرهمندي از آن ،باعث شد تا برخي
روشنفكران متقدم ،ازجمله آخوندزاده ،به فكر تغيير خط مسلمانان بيفتند .او داليل خود را براي
اين امر ،اينگونه بيان ميكند كه« :غرض من از تغيير خط اسالم اين بود كه آلت تعليم علوم و
صنايع سهولت پيدا كرده ،كافۀ ملت اسالم ،شهري يا دهاتي ،حضري يا بدوي ،ذكوراً يا اناثاً،
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مانند ملت پروس به تحصيل سواد و تعليم علوم و صنايع امكان يافته ،پا به دايرۀ ترقي گذارد و
رفتهرفته در عالم تمدن ،خود را به اهالي اروپا برساند» (آدميت  .)۷۶ ،1۳۴9بهاينترتيب ،در
تعبيرات او ،برخورداري از علم و تكنولوژي ،يكي از مظاهر مهم ترقي و غرب ،الگوي اين ترقي
مطرح شده است و بههميندليل است كه او خواهان تغيير خط ،يكي ديگر از مظاهر سنت
ايراني ،ميشود.
سيدجمال نيز همچون او و ديگران ،با هدف ترقي ايران ،كسب علم و دانش را ضروري
دانست و معتقد بود كه مسلمانان ميتوانند با كسب دانش ازطريق خردورزي و استدالل و الهام
و مكاشفه ،تمدن ازدسترفتۀ خود را بازيابند (آبراهاميان  .)81 ،1۳8۴مهم اينكه او علم مدرن را
علمي نافع و حقيقتي جهانشمول ميدانست كه به هيچ گروهي منسوب نيست .اين تلقي از علم
در انديشۀ ديگر روشنفكران فعال در انقالب مشروطه نيز دنبال ميشود .براي نمونه ،محمدتقي
بهار ،حتي تالشهاي غربيان براي يافتن مشتري براي بازارهايشان را كه نهايتاً ،به استعمار و
دخالت گسترده در ممالک ديگر منجر شده بود ،ستايش كرده و غربيان را الگوي ترقي در علم و
صنعت و رعيتپروري معرفي ميكند و درمقابل ،از عقبماندگي و جهل ايرانيان در زمان جنبش
علمي آنان ميگويد:
وز دگر سو جنبش علمي به عالم يافت بار

ليک ايران بود غرق خواب جهل و اضطرار

مردم هشيار دنيا در خيال سروري

روز و شب مستغرق تدبير و حيلتگستري

گرم نشر صنعت و علم و رعيتپروري

بهر كاالي وطن در جستوجوي مشتري
(بهار )9۳ ،1۳۷8

بهعنوان نمونهاي ديگر ،عارف ،اصل سعادت و پيشرفت را در بهرهمندي از علم ميبيند و
ميگويد:
در شاهراه علم كه اصل سعادت است

هركس نرفت پيش ،ز مقصود پس بماند
(فرخي يزدي )1۳9 ،1۳5۷

و نبايد از قافلۀ علم و تكنولوژي عقب ماند:
در قرن طاليي نكند آدم روي

در مملكتي كه راهآهن نبود
(فرخي يزدي )2۳2 ،1۳5۷
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بااينحال ،علم و تكنولوژي ،يكي از ايدههايي كه غرب را به ترقي و جايگاه برتر رسانيده،
در گفتار ترقيخواهان متأخر ،كمتر مورد توجه قرار ميگرفت و بهجاي آن ،تبعيت از آرمانهاي
سياسي برگرفته از غرب ،محور ترقيخواهي آنان را تشكيل ميداد.

تغيير نظام سياسي و مشروطهخواهي
تغيير در نظام سياسي ،از دغدغههاي مهم روشنفكران ايراني از ابتداي قرن نوزدهم بود تا اينكه
در انقالب مشروطه در سال  190۶بهثمر نشست .اين تغييرات از ابتدا ،مسير ثابت و مشخصي
نداشت و در انديشۀ روشنفكران مختلف ،به صورتهاي نسبتاً متفاوتي طرح شده بود.
بااينحال ،انتقاد از نظام سياسي موجود و تغيير آن در جهت ايدههاي سياسي مدرن ،مشتركاً
موردتأييد بود .اما آنچه اين دغدغه را با دغدغۀ اصلي اين گفتمان نزديک ميكرد ،ترقيخواهي
آنان بود .بهاينترتيب ،اغلب انديشمندان اين دوره ،گرۀ اصلي عدمترقي ايران را در نظام سياسي
موجود ميدانستند و خواهان تغيير آن بودند و همين امر ،اين گفتمان را در تمايز اساسي با
مخالفتهاي سياسي موجود در دورههاي گذشته قرار ميداد.
البته ،خواست تغييرات سياسي كه محصول قياس ميان ايران و غرب مترقي بود ،با تغيير
معناي مفاهيم سنتي همراه شد .بهاينترتيب ،مفاهيمي همچون آزادي ،برابري ،عدالت ،استبداد،
قانون ،حق ،حقوق زنان ،ملت و ...در منظومۀ گفتمان سياسي روشنفكران اين دوره ،مطرح
(اهميت سياسي يافت) و بازتعريف شد و مهمتر اينكه درجهت هدف ترقي اجتماعي ستوده شد.
از ميان اين مفاهيم ،مخالفت با استبداد ،وحدتبخشِ خواستِ سياسي روشنفكران اين دوره
بود .آنان استبداد را مانع اصلي ترقي اجتماعي ايران ميدانستند و مخالفت خود را درارتباطبا
مفاهيم عدالت و قانون و آزادي مطرح ميكردند .اما معناي اين مفاهيم در برخي موارد ،بهمعناي
سنتي نزديکتر بود و بهتعبير فوكو ،با گفتمان سنتي تالقي پيدا ميكرد .براي نمونه ،در برخي
نوشتهها ،استبداد بهمعناي حكومت ناعادالنه و در معناي ظلم و ستم و تجاوز به حقوق
سنتيمذهبي مردم ،اعم از حق حفظ جان و مال شخصي ،بهكار ميرفت و حتي خواست اوليۀ
بسياري از مشروطهخواهان ،برقراري عدالتخانه عنوان ميشد .همچنين خواستههاي اغلب آنان
دربارۀ ايجاد عدالتخانه يا مجلس شورا مغشوش بود و در مرحلۀ اول ،خواست عدالتخانه،
خواستۀ اصلي انقالبيون عنوان شده بود .عدالتخانه نيز در نگاه آنان ،درارتباطبا درک سنتي از
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مفهوم عدالت ،نهادي بود كه در آن ،شكايتها طرح و به تظّلمات رسيدگي ميشد (آفاري
 .)80 ،1۳85مثالً بهار در ابتداي پيوستن به جنبش آزاديخواهان و آنگاه كه در ستايش
مشروطيت سخن ميگفت ،چيزي جز مفهوم عام و كلي عدل را بهكار نميبرد و در دو قطعۀ
معروفي كه در همين دوران ساخته بود« ،به شكرانۀ توضيح قانون اساسي» و «عدل مظفر» ،از
همان منشهاي كهن تقليد ميكرد؛ گويي اميري مقتدر ،اما مهربان را با انوشيروان مقايسه ميكند
(سپانلو  .)1۴ ،1۳82همچنين با ارجاع به همين معنا ،ضمن ستايش مظفرالدينشاه بهخاطر
پذيرش مشروطيت ،او را عدالتگستر و مجلس مشروطه را مجلس عدل ميخواند:
پادشه

دادگر

مظفر

دين

شاه

انجمن عدل را به ملک بياراست

خسرو

روشندل

عدالتگستر

دست ستم را ببست و پاي ستمگر
(بهار )5۶ ،1۳۷8

او با همين تلقي از مشروطيت ،نتيجۀ استبداد را جز بازماندن از ترقي و ادبار نميداند.
درنتيجه ،خطاب به محمدعليشاه كه از اساس با حكومت مردم مخالف است ،ميگويد:
خيز و از داد و دهش آباد كن اين خانه را

اندکاندک دور كن از خانهات بيگانه را

پادشاها ز استبداد چه داري مقصود

كه از اين كار جز ادبار نگردد مشهور
(بهار )59 ،1۳۷8

نمونۀ ديگر ،فرخي است كه از همان آغاز جنبش مشروطه و پيدايش حزب دموكرات ،به
دموكراتهاي يزد پيوسته بود و با استبداد و اعمال مستبدانۀ محمدعليشاه مخالفت ميكرد و
ميگفت:
زين بيشتر به ريختن خون مردمان

فرصت مباد مردم چشم سياه را

تو مست خواب غفلتي اي پادشاه حسن

مينشنوي خروش دل دادخواه را
(بهار )88 ،1۳۷8

پس براي او نيز نداي مشروطهخواهي ،نداي دادخواهي درمقابل اعمال ظالمانۀ پادشاه بود و
اين ظلم و جور ،باعث نابودي ايران و عدمترقي آن ميشد و درنتيجه ،ارتباط ظلم با ويراني را
در بستر مفاهيم سنتي اينگونه بيان ميكرد:
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به ويراني اين اوضاع هستم مطمئن ز آنرو

كه بنيان جفا و جور بيبنياد ميگردد
(بهار )120 ،1۳۷8

ازطرفديگر ،در گفتمان اين دوره ،استبداد درارتباطبا مفهوم قانون نيز قرار ميگيرد .البته،
قانون به اين دليل كه مانع ظلم حاكم ميشود ،ستايش ميشود و درنتيجه ،ارتباط معنايي ميان
استبداد و بيعدالتي ،همچنان برقرار ميماند .براي نمونه ،بهار ،قانون را براي هدف اصلي عدالت
موردتوجه قرار ميدهد:
وانكه شد تسليم عدل و پيش قانون سر نهاد پايۀ قدرش به كاخ مهر پهلو ميزند
(بهار )12۴ ،1۳۷8
عالوه بر او ،در انديشۀ روشنفكراني همچون طالبوف كه سعي ميكردند براساس
گفتمانهاي سياسي غرب به تعريف مفاهيم استبداد و مشروطيت بپردازند ،توجه به نتايج
حكومت استبدادي (بهمعناي حكومت بدون قانون يا با قانون شخصي) كه ظلم و عدمترقي
است ،محوري بوده است .البته قانون مدنظر او ،همچون آخوندزاده ،قانون اساسي تصويبشده
در پارلمان بود و راز ترقي و بهبود جامعه ،عالوهبر نشر دانش و فن ،حكومت قانون بود كه
«امنيت مالي و جاني ،نوعپروري ،برابري ،انتشار معارف ،وطندوستي ،ترقي صنعت ،افزايش
ثروت عمومي ،رونق بازرگاني ،پيشبندي نفوذ و سلطۀ اجانب و تحديد قدرت زبردستان ،همه
از آثار حكومت قانون است» (آدميت ۴۶ ،1۳۴9و .)۴۷درواقع ،او ضمن اينكه اهميت وااليي به
حكومت قانون ميدهد و بهنوعي ،آن را حلّال تمامي مشكالت اجتماعي و عامل اصلي پيشرفت
و ترقي (كه رسيدن به بسياري از آرمانها و ايدههاي مدرن است) معرفي ميكند ،اهميت اصلي
آن را در تحقق ترقي اجتماعي ميداند و به ارزشمندي ذاتي آن اشاره نميكند .سيدجمال نيز در
نقد استبداد ،از محدودنبودن حاكم توسط قانون ،ميگويد« :ملتي كه حلوفصل امور خود را با
خود ندارد و در منافع وي ،از وي مشورت گرفته نميشود و در مصالح محاطۀ وي ،ارادۀ آن را
تأثيري نيست و آنهمه تابع حاكم واحدي است كه ارادۀ قانون و خواست وي ،همان نظام است.
آن ملتي است كه وضع ثابت و سير منظمي ندارد ،وليک نصيبي بههم ميپيوندد» (منوچهري
 .)۳۳8 ،1۳8۴البته با وجود تلقي مشابه دربارۀ ارتباط استبداد با نبود قانون ،سيدجمال تالش
ميكند تا اصول حكومت مشروطه را در منطق سياست اسالمي جستوجو كند و قانون
محدودكنندۀ قدرت در نظام مشروطيت را همان قانون اسالمي معرفي كند (آدميت .)15۳ ،1۳۴9
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اما مفهوم قانون در ميان روشنفكران متأخر بيشتر ،درارتباطبا ايدۀ آزادي بهعنوان يكي از
مهمترين ايدههاي مورددفاع اين دوره قرار ميگيرد و بهواسطۀ كمكي كه به تحقق آزادي و
درنتيجه ،ترقي ناشي از آن ميكند ،موردستايش قرار ميگيرد .مفهوم آزادي نيز در اين گفتمان ،با
مفهوم استبداد آميختهشده بود چرا كه «انديشۀ آزادي و آزاديخواهي يكي از مهمترين اهداف و
مطالبات مخالفان حكومت استبدادي قاجاريه بوده»(آجداني  )۶9 ،1۳8۶و بسياري از مخالفتها
با استبداد با معيار قراردادن اين ايدۀ ترقيزا صورت ميگرفت .البته ،معادلقراردادن اين دو
مفهوم در برخي نوشتهها ،بهمعناي متفاوتي از آزادي يعني آزادي از قيد استبداد ،اشاره دارد و نه
آزادي بهعنوان ايدهاي كه مستقالً ترقيزاست و در اين دوره غالباً ،در مصداق آزادي بيان مطرح
ميشد .بااينحال ،با درنظرداشتن آزادي بهعنوان ايدهاي ترقيزا ،قانونِ محدودكنندۀ پادشاه،
عالوهبر عدالت ،آزادي را نيز به ارمغان ميآورد .فرخي در اين رابطه ميگويد:
تا كه در ايران ز قانون اساسي هست نام

تا دهد مشروطه آزادي به خيل خاص و عام
(فرخييزدي )189 ،1۳5۷

البته او آزادي را ايدهاي جهاني و ترقيزا ميدانست:
ز آزادي جهان آباد و چرخ كشور دارا

پس از مشروطه با افزار استبداد ميگردد
(فرخييزدي )120 ،1۳5۷

بهار هم در همين فضا ،قانون را نهتنها بهواسطۀ برپايي عدالت ،بلكه براي تحقق آزادي
موردستايش قرار ميداد:
گفتم

كه

مگر

به

نيروي

قانون

آزادي را به تخت بنشانم
(بهار )2۶1 ،1۳۷8

همچنين مشروطه و آزاديخواهي روشنفكران با نوعي مليگرايي و هويتيابي جديد
براساس ايرانيت و ملت ايران نيز گره خورده بود .مفهوم ملت پيش از انقالب مشروطه ،در ذهن
بسياري از روشنفكران ،متأثر از انديشۀ ناسيوناليسم وجود داشت و غالباً ،در جهت مبارزات
ضداستعماري مورد استفاده قرار ميگرفت .اما خواستههاي مشروطهخواهانه و بهخصوص
انقالب مشروطه ،زمينۀ رشد اين مفهوم را درميان ايرانيان فراهم كرد و همانطوركه آفاري
ميگويد ،در جريان تحصن انقالبيون پيش از امضاي مشروطيت ،اين مفهوم در شعار «زنده باد

بررسی مفهوم غرب در گفتمان روشنفكران مشروطهخواه در قياس با گفتمان روشنفكران دهه چهل هجري شمسی 65

ملت ايران» نمود بارزتري پيدا كرد (آفاري  .)82 ،1۳85اما روشنفكران ايراني ،مفهومي چون
ارادۀ ملت ،بهعنوان منبع مشروعيتبخشِ حكومت (مشروطه) و بهطوركلي ،نگاه حقمدارانه به
انسان و ملت را موردتوجه يكساني قرار ندادند و اين مفاهيم غالباً ،در گفتمان روشنفكراني
چون آخوندزاده و طالبوف مطرح ميشد .درواقع ،براي بسياري از آنان ،مشروطيت و قانون و
آزادي در راستاي هدف ترقي اجتماعي اهميت داشت و نه بهعنوان حقوقي كه بايد مراعات
شود.
با اين اوصاف ،مفهوم ملت بيشتر با نوعي هويتسازي در جهت اقدامات سياسي در
محدودۀ مرزهاي يک دولت ملي ،چه با هدف تشكيل حكومت ملي و چه حفظ استقالل آن،
همراه بود .درنتيجه ،در اين دوره ،مليگرايي با دو هدفِ مشروطهخواهي و مقابله با استعمار
مطرح ميشد .بهعبارت بهتر ،اين مفهوم هم در جهت مقابله با وجه استعماري تمدن غرب و هم
در جهت پيروي از ايدهاي سياسي برگرفته از غرب ،موردتأكيد قرار ميگرفت .بااينحال ،مفهوم
ملت ،با نوعي تقدس همراه بود و نقطۀ قابلاتكايي براي عمل سياسي در چارچوب يک
حكومت ملي (چه در زمينۀ مشروطهخواهي و چه در مقابله با دخالتهاي دول غربي) محسوب
ميشد .اما مشكلي كه وجود داشت اين بود كه اين نقطۀ اتكا بهنظر روشنفكران اين دوره،
چندان هم قابلاتكا نبود؛ چراكه آنان نگاه مثبتي به مردم و ملت ايران نداشتند و با معيارقراردادن
بسياري از ايدههاي مدرن به انتقاد از آنان ميپرداختند و حتي خلقيات و فرهنگشان را مانع ترقي
ايران ميدانستند .آنان غالباً ،بهدنبال بهثمرننشستن آرمانهايشان ،نقص و ايراد اصلي را متوجه
بيفرهنگي مردم ميكردند و عوامل ساختاري ديگر ،ازجمله استعمار را در عقبماندگي ايرانيان
مقصر نميدانستند.

مبارزه با غرب و هویت ایراني
همانطوركه عنوان شد ،ايرانيان از همان ابتداي آشنايي با تمدن غرب ،با چهرۀ سلطهطلبانۀ دول
غربي مواجه شده بودند و روشنفكراني كه بر نهضت مشروطه تأثير گذاشتند ،چه متقدميني
همچون آخوندزاده و طالبوف و سيدجمال و چه روشنفكران دورۀ بالفصل انقالب ،در جريان
حملۀ روس و انگليس ،انعقاد قراردادهاي استعماري بعد از آن و نهايتاً جنگ جهاني اول ،با اين
چهره آشنا شده بودند .بااينحال ،در اين زمان ،همچنان تمدن غرب موردستايش بود و دخالتها
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و سياستهاي استعماري آنان (چهرۀ بالفعل آنها) ،به آن خللي وارد نميكرد .درواقع ،آنها
نميتوانستند بهصورت نظري ،اين تناقض را حل كنند كه اگر غرب ،متمدن و طرفدار آزادي و
عدالت و برابري است ،پس چگونه در عمل و در برخورد با كشورهاي ديگر ،اين ايدهها را
ناديده ميگيرد .ازطرفديگر ،در دورههاي مختلف ،برخورد و تلقي يكساني با دول غربي،
خصوصاً روسيه و انگلستان و نهايتاً آلمان نداشتند و انتقادات آنها معطوف به دولتي بود كه در
زمان مشخصي ،به اقدامي عليه ايران دست ميزد .درنتيجه ،غرب بهعنوان مفهومي كلي كه دول
روس و انگليس و آلمان مصداقي از آن بودند ،با مفهوم استعمار هممعنا دانسته نميشد ،بلكه
نسبتبه هر يک از اين دولتها نيز تلقي ثابت و كلياي وجود نداشت.
بااينحال ،روشنفكران براي مقابله با دخالتهاي كشورهاي غربي ،به ايدئولوژيهاي
سياسي مختلفي براي همراهي مردم متوسل شدند كه در هر يک از اين ايدئولوژيها ،هويت
ايرانيان بهصورت متفاوتي ترسيم ميشد و نسبت متفاوتي با هويت سنتي و مذهبي سابق
ميگرفت كه به رويكرد كلي آنان درمورد نسبت ميان تمدن غرب و سنت خودي وابسته بود .اما
بهطوركلي ،سه نوع ايدئولوژي و هويتيابي دربرابر غرب در اين دوران مطرح شد كه يكي از
مهمترين و پرتأكيدترين آنها ،نوعي ناسيوناليسم مبتنيبر هويتيابي با ايران باستان بود كه در
انديشۀ روشنفكراني همچون آخوندزاده و عارف و عشقي موردتأكيد قرار ميگرفت .مهم اينكه
اين هويت با هويت غربي سازگار بوده و در تقابل با هويت عربي قرار ميگرفت .بهعنوان مثال،
عارف با تكيه بر افتخارات ايران باستان درمقابل غرب ميگويد:
به اقتدار چه نازي كه روزي ايران را

مزيت و شرف و فخر و اعتباري بود

چو كاوه وقتي سردار نامداري داشت

در اين ديار چو سيروس شهرياري بود

به اين محيط كه امروز بيكس و يار است

كمان كشيده چو اسفنديار ياري بود

ميدادم

اگر به دست من اي چرخ ،اعتباري بود

بناي

كاخ

تمدن

به

باد

(عارف )282 ،1۳80
البته اين هويت در انديشۀ او نيز در تقابل با هويت عربي كه باعث نابودي شوكت ايران
باستان شده بود ،برساخته ميشد:
تا كه شد پاي عرب باز در ايران از آن نور

خبر خرمي از كشور ساسان نرسيد
(عارف )۳02 ،1۳80
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عشقي نيز مليگرايي خويش را براي مقابله با غرب متجاوز با تأكيد بر شكوه ايران باستان
ترسيم ميكند؛ ايراني كه بهزعم او در روزگار عقبماندگي غربيان ،مهد تمدن و ايدههاي مدرن
بوده است:
ياد از آن عهدي كه در مشرق ،تمدن باب بود

وز كران شرق ،نور معرفت پرتاب بود

يادشان رفته ،همان هنگام ،در مغرب زمين

مردمي بودند همچون جانور جنگلنشين

دارم اميد آنكه ،گر شرقي بيابد اقتدار

از پس آسايش خلق ،اقتدار آيد بهكار

ني چو غربي آدمي را رانده از هرجا كنند

آدمي

كنند

بعد از اين بايد نماند هيچكس در بندگي

هركسي از بهر خود زنده است و دارد زندگي

و

آدميت

را

چنين

رسوا

(عارف )2۴0 ،1۳80
اما اين شكل از ناسيوناليسم ،در انديشۀ متفكراني چون بهار ،با هويت دينياسالمي تلفيق
شد و ايدۀ اتحاد اسالمي را جذب گفتمان خود نمود .بهعنوان نمونه ،در شعر زير ،بر دو هويت
ايراني و اسالمي تأكيد ميكند و ميگويد:
هان اي ايرانيان! ايران اندر بالست

مملكت داريوش دستخوش نيكالست

مركز ملک كيان ،در دهن اژدهاست

غيرت اسالم كو ،جنبش ملي كجاست؟

برادران رشيد ،اينهمه سستي چرا؟

ايران مال شماست ،ايران مال شماست!

به كين اسالم باز ،خاسته برپا صليب

خصم شمال و جنوب ،داده نداي مهيب

روح تمدن به لب ،آيۀ امن يجيب

دين محمد يتيم ،كشور ايران غريب

بر اين يتيم غريب ،نيكي آيين ماست

ايران مال شماست ،ايران مال شماست!
(بهار )208 ،1۳۷8

درنهايت ،متفكراني همچون فرخي ،عالوهبر تكيه بر ايدههاي مليگرايانه ،به نوعي
ايدئولوژي چپ براي مقابله با غرب متوسل شدند .البته مليگرايي او نيز برمبناي هويت ايران
باستان بود:
كيكاووسيم

جانباختگان وطن سيروسيم

ما

زادۀ

كيقباد

و

در تحت لواي شير و خورشيد اي لرد

آزاد ز بند انگليس و روسيم
(فرخييزدي )2۴5 ،1۳5۷
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اما اين هويت ،با نوعي نگاه جهانوطني و ايدئولوژي ماركسيستي همراه بود:
ما بيرق صلح كل برافراشتهايم

ما تخم تساوي به جهان كاشتهايم

القصه سعادت بشر را يکبار

در سايۀ اين دو اصل پنداشتهايم

(فرخييزدي )250 ،1۳5۷
و همين ايدئولوژي بود كه در دورۀ بعد ،محور اصلي مقابله با غرب و استعمار قرار گرفت.
البته اين تفكر در دورۀ مشروطه ،به انتقاد بنيادي از تمدن غرب و درک امپرياليستي از آن منتهي
نشد .اما اين مسير بهواسطۀ وقايع تاريخي بعد از آن ،به اين خط نزديک شد و گفتمان دهۀ چهل
در اين فضا ايجاد شد.

گفتمان روشنفكران دهة چهل و غرب
گفتمان دهۀ چهل ،بهگمان برخي تحليلگران ،نتيجه و ادامۀ گفتمانهاي مشروطه و بعد از آن
بوده است .بهعبارتديگر ،ضرورت تاريخي ،پيدايش اين گفتمان را ايجاب ميكرده است .اما
همسو با نگاه فوكو به تاريخ ،اين گفتمان در بستر وقايع تاريخي دورههاي قبل رخ داده و از
گفتمانهاي پيش از خود گسسته است.
از ميان اين وقايع ،سرنوشت حزب توده و كودتاي 28مرداد 1۳۳2داراي اهميت اساسي
است .اهميت حزب توده در اين زمان به اين دليل است كه اين حزب ،نخستين حزب سياسي
مدرن و مترقياي بود كه پس از بيست سال فرمانروايي رضاشاه ،پا به عرصۀ وجود نهاد؛ يعني
زماني كه مردم ،خواهان تغيير اوضاع مملكت بودند .همينطور اين حزب در ايجاد تريبوني آزاد
براي بحث پيرامون عقايد جديد ،يكهتاز بود كه اين امر ،باعث شهرت و اعتبار آن در بين
بخشهاي جوان و تحصيلكردۀ جامعه و جذبشدن اكثريت روشنفكران ايراني شد .درنتيجه،
گفتمان روشنفكري از سال  1۳20به اين سو ،تحتتأثير انديشههاي ماركسيستي قرار داشت كه
البته متأثر از جو سياسي روز ،چه در داخل كشور و چه در سطح جهاني نيز بود .اما حزب توده
كه جذبكنندۀ اين روشنفكران بود ،در ابتداي تأسيسش بيش از هر چيز ،بهعنوان جبههاي
مردمي و متحد بر ضد ديكتاتوري رضاشاه تعبير ميشد و حتي در نخستين مرامنامۀ آن ،هيچ
تمايل خاصي نسبتبه اصول كمونيستي مشهود نبود و بنيانگذاران آن ،افرادي با اعتقادات
سياسي متفاوت بودند .حتي در ابتدا ،منكر هر نوع وابستگي مستقيم به كمونيسم بود و درمقابل،
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اعتقاد خود را به استقالل و تماميت ارضي ايران و قانون اساسي مصوب سال  1285و سلطنت
مشروطه اعالم ميداشت (نبوي8 ،1۳88 ،تا .)11با اين اوصاف ،روشنفكران ضمن همدلي با
ايدههاي سوسياليستي و كمونيستي ،خواهان استقالل و مليگرايي ازيکطرف و آزاديخواهي و
مشروطيت ازطرفديگر بودند .حزب توده نيز حزبي دموكراتيک و پيشرو ،خواهان اصالحات
ساختاري مهم و سازماني ضد امپرياليستي محسوب ميشد كه عليه تمام دخالتهاي خارجي
مبارزه ميكرد .بهاينترتيب ،فعاليت اين حزب ،تفكر سوسياليستي را در جامعۀ روشنفكري
منتشر نمود و اغلب روشنفكران مطرح سالهاي دهۀ چهل ،بهنحوي با اين حزب در ارتباط
بودند .ازجملۀ اين روشنفكران ،ميتوان به خليل ملكي و جالل آلاحمد اشاره كرد كه نمايندۀ
دو رويكرد متفاوت نسبتبه حكومت و تاحدودي غرب ،در دهۀ چهل بودند .عالوهبرآن ،حزب
توده بر انديشۀ روشنفكران مذهبي كه بهنوعي مخالف آن بودند نيز اثر گذاشت .ازجمله «ادبيات
و فرهنگ سياسي حزب توده ،راه را براي استفاده از تحليل طبقاتي و مبارزۀ طبقاتي» براي
اعضاي تندوري «كانون نشر حقايق اسالمي» كه توسط محمدتقي شريعتي ،پدر علي شريعتي،
راهاندازي شده بود؛ هموار نمود (رهنما  .)۴۳ ،1۳81اما كانون ،مركز مهمي بود كه انديشۀ علي
شريعتي ،از مهمترين روشنفكران دهۀ چهل و پنجاه ،و برخي ديگر از روشنفكرانِ معتقد به
اسالم سياسي را شكل بخشيده بود .همچنين چهرههاي شاخص چپ انقالبي ،يعني اميرپرويز
پويان و مسعود احمدزاده ،از اعضاي سابق اين مركز بودند (رهنما .)۴8 ،1۳81
ازطرفديگر ،همراهي آرمانهاي استقاللطلبانه و مليگرايانۀ روشنفكران با نگرش
ماركسيستي ،ارتباط غرب با مفهوم امپرياليسم را بهمرور ،به منظومۀ فكري روشنفكران وارد
نمود .اما اطاعت بيچونوچراي حزب توده از شوروي ،زماني كه درمورد امتياز نفت شمال و
بحران آذربايجان موضعي موافق گرفت ،تقابلي ميان ارزشهاي استقاللطلبانه و آرمانهاي
ماركسيستي ايجاد كرد كه منجربه اختالف درميان ردههاي حزب و ترک حزب توسط برخي
روشنفكران شد .همين امر در جريان كودتاي 28مرداد 1۳۳2و اعترافنامۀ اعضاي حزب كه
وابستگي آنان به شوروي و مهمتر از آن ،كوتاهآمدن از مواضع انقالبي خود را نشان داد ،تشديد
شد .همچنين كودتاي 28مرداد و سقوط دولت مصدق در كنار نگرش محافظهكارانه و هوادارِ
غربِ رژيم شاه در سياست خارجي ،به بيگانهشدن روشنفكران از دولت و غرب كمک نمود و
نوعي همگرايي فكري درارتباطبا درک آنان از غرب ،بهعنوان امپرياليسم ايجاد كرد .اما
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روشنفكران كه در اين دوران نميتوانستند در صحنۀ سياسي كشور نقش فعالي ايفا كنند،
توانستند با طرح اصالحات فرهنگي ،تأثيري بر آن بگذارند .درواقع ،تنها كاري كه از دست آنان
برميآمد ،طرح غيرمستقيم مشكالت با تأكيد بر مسئلۀ فرهنگ و انتقاد از عقبافتادگي اجتماعي
و فرهنگي بود .بدينترتيب ،روشنفكراني كه در اين زمان ،ديگر به هيچ ايدئولوژياي اطمينان
نداشتند ،با پوششي جديد به صحنه آمدند و شروع به مدرنسازي فرهنگ كردند؛ به اين اميد كه
فرهنگ مدرنشده ،شيوۀ نگرش و رفتار و انتظارات انسانها را نسبتبه اوضاع سياسي تغيير
خواهد داد و امكان تضمين استقالل سياسي را كه مهمترين دغدغۀ اين زمان بود ،فراهم ميكند
(نبوي  .)5۶ ،1۳88بهاينترتيب ،مفهوم فرهنگ به منظومۀ گفتمان سياسياجتماعي روشنفكران
وارد شد.

فرهنگ
توجه روشنفكران مشروطهخواه به فرهنگ بهعنوان پيشزمينۀ ترقي اجتماعي ،بيشتر درارتباط با
ايدههايي همچون آزادي ،قانون ،علم و غالباً بهصورت انتقاد از التزامنداشتن مردم و حاكمان به
اين ايدهها ،صورت ميگرفت .مثالً آنها از نبود عالقه به قانون و بيسوادي و نداشتن انگيزه
براي كسب علم درميان مردم انتقاد ميكردند .آنها حتي ايران باستان را بهخاطر اجراي ايدههايي
همچون عدالت و علم ستايش ميكردند .اما در سالهاي بعد از كودتاي 28مرداد ،توجه
روشنفكران به وجوه ديگري از فرهنگ جلب شد كه در دوران مشروطه سابقه نداشت.
بهاينترتيب ،مفهوم متفاوتي از فرهنگ «بهمعناي شاخههاي گوناگون فعاليتهاي هنري و هنر
ايراني ،ازجمله ادبيات ،شعر ،نقاشي و موسيقي» (نبوي  )58 ،1۳88مطرح شد .ضمن اينكه
فرهنگ نه بهعنوان ابزار ترقي ،بلكه بهعنوان ابزار مقاومت دربرابر غرب ،موردتوجه قرار گرفت.
البته ،مذهب نيز بهعنوان يكي از عناصر فرهنگي ،خصوصاً در وجه معنوي و اخالقي آن و
همچنين درارتباطبا عرفان و تصوّف مطرح شد.
درواقع ،در اين زمان ،فرهنگ هم بهصورت سلبي و در قالب انتقاد از اشاعۀ فرهنگ تودهاي
غرب توسط حكومت و امپرياليسم و هم بهصورت ايجابي بهعنوان ابزاري براي ارائۀ تمدن

بديلي دربرابر تمدن غرب ،موردتوجه قرار گرفت .بهعنوان نمونه ،دانشور در داستان عيد ايراني
ها ،به اشاعۀ اين فرهنگ عامهپسند اشاره ميكند .در اين داستان ،دو پسر آمريكايي كه رفتارشان
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نماد اقدامات استعماري غربيان است ،بعد از ساختن دكهاي براي پدر حاجيفيروز ايراني ،آن را
با «عكس فوتباليستها و دوچرخهسوارها و ايزنهاور و ميكي موس و اعالن پپسي كوال»
(دانشور  )۴0 ،1۳81كه متعلق به فرهنگ آنها بود ،آراسته و درواقع ،در كنار كمكي كه كردند،
به بسط فرهنگ عامهپسند خويش نيز پرداختند .ازطرفديگر ،برخي روشنفكران همچون

آلاحمد و شريعتي بر فرهنگ اسالميسنتي و حتي روستايي ايراني (مثالً در كتاب نفرين زمين
آلاحمد) و برخي ديگر همچون نصر ،بر فرهنگ و فلسفۀ اسالمي بهعنوان بديلي براي تمدن
غرب و معايب آن تأكيد ميكردند.
اما در ابتدا و خصوصاً در دهۀ سي ،فرهنگ بيشتر براي انتقاد از عملكرد حكومت به كار
ميرفت؛ حكومتي كه آرمانهاي آزاديخواهانۀ روشنفكران و مصالح ملي را كنار ميگذاشت.
درحقيقت ،آنان اشاعۀ فرهنگ تودهاي و روبنايي غرب توسط حكومت را نشانۀ همراهنبودن
حكومت با منافع ملي ميدانستند .البته روشنفكران در اين زمان و حتي در دهۀ چهل ،همچنان
به فرهنگ غني غرب كه متفاوت با فرهنگ روبنايي آن بود ،معتقد بودند؛ ولي در تقابل با
غربزدگي و اقدامات استعماري غربيان ،نوعي دغدغۀ اصالت ،بهمعناي رجوع به سنتهاي
بومي و خودي در ذهن آنان حضور داشت كه بهتدريج بسط بيشتري پيدا كرد.
همچنين با بسط نظريات پسااستعماري در دهۀ چهل ،پيگيري فرهنگي اصيل ،رنگ و بوي
سياسي و ضدغربيتري به خود گرفت و انتقاد از فرهنگ تودهاي و مفهوم غربزدگي با درک
جديدي از غرب و امپرياليسم همراه شد .البته ،وقايع جهاني و خصوصاً انتقادات و مباحث
روشنفكران غربي تأثير بسزايي بر شكلگيري گفتمان آنان در دهۀ چهل گذاشت.

روشنفكران غربي ،تعهد و جهانسومگرایي
يكي از مهمترين اثراتي كه مباحث روشنفكران غربي بر گفتمان دهۀ چهل بر جاي گذاشت،
تغيير در نگرش آنان نسبتبه مفهوم روشنفكر بود .به اينصورت كه در دهۀ سي ،روشنفكر را
دانشمندي ميدانستند كه ميتوانست الگوهاي رياضي تاريخ را كشف كند و با تبعيت از آن
قواعد دقيق ،به ترقي و پيشرفت نائل شود (نبوي  .)150 ،1۳88البته اين تلقي از مفهوم
روشنفكر ،در انديشۀ برخي روشنفكران ،خصوصاً ملكي ،در دهۀ چهل نيز وجود داشت؛ اما
براي غالب آنان در دهۀ چهل ،مفهوم «تعهد» محور تعريف روشنفكر قرار گرفت .بهعنوان
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نمونه ،شريعتي با تمايزقائلشدن ميان دانشمند و روشنفكر ،روشنفكر را كسي ميدانست كه
مسئوليت و تعهدي درمقابل جامعۀ خويش داشته باشد و براي بهبود آن ،تزي اجتماعي را ،با
توجه به شرايط زماني و مكاني جامعۀ خود ،دنبال كند (شريعتي .)2۶0 ،1۳۶0
مفاهيم «تعهد» و «ادبيات متعهد» نيز مستقيماً از مفهوم «التزام» اقتباس شد كه نخستينبار،
نويسنده و فيلسوف فرانسوي ،ژان پل سارتر مطرح كرد و در آنجا ،نظريۀ قديمي ادبيات فراتر از
سياست را بهچالش طلبيد و مفهوم نويسندۀ متعهد را توضيح داد .اصول نظريۀ او دربردارندۀ اين
ايده بود كه نوشتن ،كنشي است كه بايد پيامدهاي عملي در دگرگونكردن جامعه داشته باشد .اما
حكومت ايران كه در آن سالها ،درها را به روي هرگونه فعاليت معنيدار اجتماعي يا سياسي
بسته بود ،از عرصۀ ادبيات و هنرها عقبنشيني كرده بود .روشنفكران نيز از فضاي باز نشريات
ادبي استفاده كردند و از ادبيات بهعنوان ابزاري براي تغيير سياسي استفاده كردند .درنتيجۀ اين
برداشت تازه از ادبيات ،ميان اديبان متعهد و اديبان بيطرف در جامعۀ ادبي شكافي بهوجود
آورد .اما بسياري از روشنفكران بههواداري از ادبيات متعهد برخاستند؛ يعني ادبياتي كه همچون
سخنگوي تهيدستان و محرومان عمل كند .بهعنوان نمونه ،بخش مهمي از نمايشنامههاي
ساعدي به بررسي مشكالت مردم در شهرها اختصاص مييابد .ازطرفديگر ،او در بخش مهمي
از داستانهايش ،به روستاها ،آداب و رسوم محلي مردم و عقايد خرافي آنان ميپردازد .اما توجه
به مشكالت مردم و شرايط شهر و روستا بهصورت نمادين ،به انتقادات رايج اين دوره درمورد
تقابل سنت و مدرنيته ،مشكل هويت ايرانيان و مهمتر از همه استعمار غربيان ،برميگشت.
بهعنوان مثال ،در داستانهاي آلاحمد ،توجه به روستا و مشكالت مردم ،نوعي جستوجوي
هويت و سنتهاي بومي و انتقاد از نوسازي وابستۀ حكومت و غرب بود .درواقع ،روشنفكران
و پيروان ادبيات متعهد در فضاي انتقادات كليتري از غرب و مدرنيسم ،به مشكالت ايران
ميپرداختند و اين امر ،گفتمان آنان را به انديشه و نظريات روشنفكران پسااستعماري نزديک
ميكرد.
ازطرفديگر ،روشنفكراني كه در اين زمان ،امكان محدودي براي عمل و اثرگذاري داشتند
و نميتوانستند در آثار خود مستقيماً به تحوالت سياسي داخل ايران بپردازند ،ناچار از جهان
سوم و مسائل آن كه موضوعاتي ظاهراً خارج از مرزهاي جامعۀ آنان محسوب ميشد ،بهعنوان
تمثيلي از موقعيت خودشان ،چه دربرابر دولت و چه دربرابر امپرياليسم ،استفاده ميكردند.
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درواقع ،در دهۀ چهل ،جهانسومگرايي كه تمام محافل روشنفكري را بيش از پيش فراگرفته
بود ،نقش مهمي در شكلدهي به مباحث روشنفكرانه در ايران ايفا كرد (نبوي  .)155 ،1۳88اما
اين گفتمان در ايران ،به شكلهاي متفاوتي ظاهر شد؛ درحاليكه ازيکسو برخي روشنفكران
همچون اعضاي گروههاي سازمان مجاهدين خلق يا گروه جنگل ،ايدههاي تعهد و مسئوليت را
در متن جهان سوم به بحث و توجيه اهميت عمل خشونتآميز ،قيام و شهادت ترجمه ميكردند
(نبوي  )15۶ ،1۳88بسياري ديگر ،ازجمله شريعتي و آلاحمد بر جنبههاي فرهنگي گفتمان
پسااستعماري تأكيد داشتند.
همچنين وجه ديگري از تأثير تحوالت جهاني بر گفتمان دهۀ چهل ،تغيير در نگاه جبرگرايانه
و ترقيجويانۀ آنان بود كه با درک متفاوتي از غرب همراه شده بود.

جبر تاریخي
اعتقاد به جبر تاريخي ،به اين معني كه تاريخ ،روندي اجتنابناپذير و منطق خاصي دارد ،تا پيش
از دهۀ چهل ،با درنظرداشتن غرب بهعنوان الگوي روند تاريخي وجود داشت .اما حتي در اين
دوره ،الگوگيري از روند تحوالت مغربزمين با خوشبينياي كه در دورۀ مشروطه نسبتبه
تمدن غرب وجود داشت ،همراه نبود .اما روشنفكران همچنان در چارچوب درک جبرگرايانه از
تاريخ و پيروي از اقتضاي زمان ،پيادهسازي برخي ايدههاي مدرن برگرفته از غرب را ضروري
ميدانستند .بهعنوان مثال ،آلاحمد در كتاب غربزدگي كه در دهۀ چهل منتشر شد (البته
نظرياتش در اين كتاب ،پيش از اين تاريخ نيز در مقاالت ديگري تكرار شده بود) ،با وجود
انتقاداتش به ماشينيسم و تكنولوژي غرب ،معتقد بود كه ايرانيان بايد همچون غربيان به توليد
ماشين بپردازند و بعد از آن ،تازه به غربي خواهند رسيد كه ماشينزده است و ميگويد:
«دنياگيرشدن ماشين ،جبر تاريخ است» (آلاحمد .)2۳ ،1۳82
درحقيقت ،ميتوان گفت كه روشنفكران اين دوره با بسياري از ايدههاي مدرني كه در
مشروطه مطرح شده بود ،همدلي داشتند و اجراي آنها را براي حل مشكالت اجتماعي كه در
اين زمان ،ناشي از تقابل با غرب دانسته ميشد ،ضروري ميدانستند .اما تجربۀ سالها استعمار و
احساسات مليگرايانۀ آنها ،موجب شد تا بهمرور در دهۀ چهل ،ارتباط اين ايدهها با غرب
گسيخته شود و حداقل در ظاهر ،اين ايدهها را مستقل از الگوي غربي موردتوجه قرار دهند.
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بهعنوان نمونه ،شريعتي با مدونكردن نظريۀ مكتب واسطه ،ارتباط سابق ميان غرب و سوسياليسم
را كنار گذاشت و تالش نمود تا سوسياليسم را بهعنوان يک مفهوم جهاني ،از غرب جدا كند و
حتي آن را با سنت مذهبي پيوند زند (رهنما .)58 ،1۳81
درنتيجه ،نگرش تکخطي به تاريخ كه لزوماً در جهت تحوالت كشورهاي غربي بود ،بهمرور
جاي خود را به بررسي تحوالت و جنبشهاي ضد استعماري در جهان سوم داد .همچنين ،ايدۀ
جبرگرايي تاريخي ماركسيستي كه پيشرفت را دقيقاً در چارچوب مراحل متفاوت تحول تاريخي
ميديد ،به ايدئولوژي پسااستعماري برگرفته از تفكرات روشنفكراني همچون فانون كه معطوف
به اقدام فوري و انقالبي بود ،مبدل شد.
بهاينترتيب دغدغۀ مشترک روشنفكران در مرحلۀ اول ،رهاشدن از سلطۀ امپرياليسم و
غرب بود؛ چراكه آن را مسئول اصلي مشكالت اجتماعي ايران تلقي ميكردند .اما تصويري كه
در اين دوره از امپرياليسم ارائه ميشد ،تصوير جديد و هوشمندانهتري بود كه برخالف ظاهر
متمدنانه و حمايتگرش ،به استثمار ايران ميپردازد.

غرب و امپریاليسم اقتصادي و فرهنگي
همانطوركه اشاره شد در دهۀ چهل ،تصوير متمدنانه از غرب ،جاي خود را به نوعي درک
امپرياليستي داد كه محصول تفكر ماركسيستي بود .در اين تلقي جديد ،نوعي كليت انتزاعي
جديد از كشورهاي غربي درارتباطبا مفهوم استعمار و حتي انحطاط اخالقي و معنوي ايجاد شد.
بهاينترتيب غرب ،استعمارگري تصوير ميشد كه در لباس تمدن و فرهنگ ظاهر ميشود ،ولي
در پس اين ظاهر ،اهداف اقتصادي و سياسي خود را دنبال ميكند .درنتيجه ،واژۀ تمدن در اين
زمان ،برخالف دورۀ مشروطه كه معناي واقعي خود يعني پيشرفتهبودن را ميداد ،بهصورت
استعاري ،در معناي دروغِ استعمارگران براي اشاعۀ فرهنگ خود و درنتيجه استثمار ،بهكار
ميرفت و همانطوركه آلاحمد ميگويد ،اين واژه «درست نامي بود از آسمان افتاده .آخر
استعمار هم از ريشۀ عمران است» (آلاحمد .)2۶ ،1۳82
همچنين اين تلقي از استعمار در رمان سووشون اثر دانشور ،بهخوبي منعكس شده است .او
كه غرب را مظهر استعمار تصوير ميكند ،سخنان و رفتارها و اقدامات در ظاهر كمکكنندهشان
را با عينک استعمار ميبيند و درنتيجه فروش چرخخياطي ،سخنگفتن از مسيحيت ،ساختن
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بيمارستان و ،...معناي ظاهري خود را ندارند و اليۀ استعماري پشت آنها هست كه اهميت دارد.
شريعتي هم به فريب استعمارگران غربي اينگونه اشاره ميكند كه «سرمايهداري صنعتي اروپا،
مسيحيت را به آفريقا ميفرستند تا اينكه جامعههاي بدوي آفريقايي كه لباس نميپوشند و
لختاند ،مسيحي كند ،تا اينكه عفت و عصمت و شرم و حيا پيدا كنند و بعد لباس ساخت
منچستر بخرند» (شريعتي .)10۳ ،1۳۶0
اما با وجود اين درک كلي از استعمارگري غرب ،روشنفكران به عملكردهاي مختلف غرب
براي استثمار اشاره ميكردند .بهگمان آنان ،امپرياليسم با چهرههاي مختلف اقتصادي و سياسي و
فرهنگي ،اهداف استعماري خود را دنبال ميكند.
ـ استعمار اقتصادي
در نگاه روشنفكران ،غرب عالوهبر قراردادهاي تجاري ،با رواج مصرفگرايي و تكنولوژي،
اهداف استعماري خود را دنبال ميكند .بهعنوان مثال ،آلاحمد در كتاب غربزدگي و برخي
ديگر از آثارش ،به اين وجه از استعمار و امپرياليسم اقتصادي ميپردازد .البته استعماري كه در
اين كتاب موردتوجه قرار ميگيرد ،چهرۀ جديدي از استعمار است كه با ظاهري متفاوت و
فريبنده و در قالب كمپانيهاي تجاري خود را نشان ميدهد.
اما اين استعمار جديد كه با انواع فريب ،باعث رواج مصرفگرايي و درنتيجه وابستگي
هرچه بيشتر ايرانيان به غرب و كمپانيهاي غربي ميشود ،عامل اصلي مشكالت اجتماعي ايران
تلقي ميشد .براي نمونه ،اين مضمون در داستان «ترس و لرز» غالمحسين ساعدي ،با
بهتصويركشيدن آثار ورود استعمارگران با كاالهاي مصرفيشان به دهكده (ايران) بهخوبي بيان
شده است .در اين داستان ،استعمارگران ،مردم را به خوراكي و كاالهايي كه حتي نميدانستند به
چه كارشان ميآيد ،عادت ميدهند اما درنهايت ،نهتنها راه رسيدن به اين امكانات را بهآنها
نميآموختند ،بلكه همت و تالش سابقشان براي ماهيگيري و رفع مشكل اقتصادي را از آنان
ميگرفتند.
ـ امپریاليسم و سياست
عالوهبر امپرياليسم اقتصادي ،غرب اهداف استعماري خود را در پسِ وقايع و نهادهاي سياسي
بهظاهر مستقل نيز پنهان ميكند و آنگونه كه آلاحمد در غربزدگي ميگويد« :ديگر زمان ما
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عالوهبرآنكه زمانۀ مقابلۀ طبقات فقير و غني نيست ،يا زمانۀ انقالبهاي ملي ،زمانۀ مقابلۀ
«ايسمها» و ايدئولوژيها هم نيست .زير جل هر بلوايي يا كودتايي يا شورشي در زنگبار يا
سوريه يا اروگوئه ،بايد ديد توطئۀ كدام كمپاني استعمارطلب و دولت پشتيبان او نهفته است»
(آلاحمد  .)21 ،1۳82اين درک متفاوتي از امپرياليسم و غرب است كه براي درک عملكرد آن،
بهجاي توجه به قراردادهاي تجاري و اقتصادي ،به وقايع سياسي كه در ظاهر استقالل دارند،
توجه ميشود .همچنين ،اين وجه از امپرياليسم ،خصوصاً در انتقاد از حكومتهاي غربزدهاي
كه بهزعم آلاحمد توسط غرب ميآيند و ميروند ،نمود بيشتري مييابد .درواقع« ،آنچه بيش از
هر چيز ]در دهۀ چهل[ ذهن روشنفكران ايراني را به خود مشغول ميداشت ،عنصري بود كه
بهنظر آنان ،بزرگترين تهديد براي جوامع جهان سوم بود؛ يعني چيزي كه آنان شكل جديد
امپرياليسم ميناميدند :نوعي استعمار جديد كه زيركانهتر از شكل قديمتر امپرياليسم عمل ميكرد
و اين شكل عبارت بود از دخالت يا سلطۀ نفوذ خارجي در كشوري ظاهراً مستقل ازطريق يک
گروه نخبۀ بومي كه بيشتر بهنفع خارجيها عمل ميكرد تا مردم كشور خود» (نبوي ،1۳88
 .)15۷بهگمان آنان ،حكومت ايران با اجراي سياستهاي مدرنيزاسيون ناكارآمد و غيربومي،
عالوهبر ايجاد وابستگي بيشتر به غرب ،برخي سنتهاي محلي را كه ميتوانستند ابزاري براي
مقابله با غرب باشند ،نابود ميكرد .در همين رابطه ،روشنفكران خصوصاً با انتقاد از رواج
فرهنگ تودهاي غرب ،حكومت را مسئول بيهويتي جوانان و وابستگي بيشتر به غرب و
همواركنندۀ امپرياليسم فرهنگي ميدانستند.
ـ امپریاليسم فرهنگي
غرب در اين دهه ،بيش از همه چيز ،در قالب امپرياليستي تصوير ميشد كه با اشاعۀ فرهنگ
تودهاي ،نفوذ خود را اعمال ميكرد و همچنين با انكار فرهنگ بومي ،نوعي حس حقارت را در
ايرانيان ايجاد كرده و آنان را مطيع خود ميساخت .اين درک جديد از امپرياليسم ،از اين ايدۀ
فانون متأثر بود كه پيروزي استعمارگران در سايۀ انهدام فرهنگ بومي و جايگزينكردن آن با يک
فرهنگ شبهغربي عملي ميگردد« .آنچه را فانون «بيمقداركردن تاريخ دوران قبل از استعمار» و
«منطق بيمارگونهاي كه كمر به نابودي گذشتۀ اهالي كشورهاي مستعمره بسته ،و آن را مخدوش،
زشت و نابود كرده» ناميده بود ،در نوشتههاي ايرانيان «امپرياليسم فرهنگي» خوانده ميشد»
(نبوي .)1۷9 ،1۳88
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درواقع ،در نگاه روشنفكران ايراني ،غربيان با روشهاي مختلفي سعي ميكنند تا فرهنگ
بومي ملل جهانسوم را گرفته و درنتيجه ،به بيهويتي و وابستگي آنان به غرب دامن زنند .براي
نمونه ،در رمان سووشون ،تمدن پيشكشي غرب ،براي زري و يوسف ،تحفۀ دندانگيري نيست.
بلكه آنها از اين ناراحتاند كه غربيان سنتشان را از آنها گرفتهاند و اين دغدغه از زبان مک
ماهون خبرنگار ،اينگونه مطرح ميشود« :خوب كه فكرش را ميكنم ،ميبينم همۀ ما در تمام
عمرمان بچههايي هستيم كه به اسباببازيهايمان دل خوش كردهايم و واي به روزي كه
دلخوشيهايمان را از ما ميگيرند يا نميگذارند به دلخوشيهايمان برسيم .بچههايمان،

مادرهايمان ،فلسفههايمان ...مذهبمان( »...دانشور  .)۶8 ،1۳80شريعتي هم در كتاب روشنفكر و
مسئوليت او در جامعه ،به نقل از مقدمۀ سارتر بر كتاب فانون ،استعمار فرهنگي غربيان را با
كمک طبقۀ روشنفكر اينگونه بيان ميكند« :اين موريانههايي كه به نام روشنفكر درست كرده
بوديم و با زبان ما آشنا بودند و آرزوي آنها ،شدن مثل ما بوده ،از درون ،مذهبهاي نيرومند و
تمدنساز ،انديشههاي زيبا ،اصالتهاي اخالقي و انساني و آدمهايي را كه خودشان هستند،
خوردند .چه چيز را؟ فرهنگ و معنويت ،مذهب ،افكار ،خصوصيات اخالقي و احساسات و ...به
چه اسم؟ به اسم مبارزه با خرافات ،مبارزه با ارتجاع ،مبارزه با كهنهپرستي و بهعنوان و به نام
همان روشنفكران اروپايي كه در قرن  1۷و  18با ارتجاع و كليسا مبارزه ميكردند( »...شريعتي
.)102 ،1۳۶0
اما توجه به امپرياليسم فرهنگي ،با دغدغۀ حفظ هويت ملي براي مقابله با امپرياليسم همراه
بود و به انتقاد روشنفكران از غربزدگي مردم ،بيهويتي درمقابل غرب ،منجر ميشد .براي
نمونه ،آلاحمد در داستان نفرين زمين از غربزدگي شهر و مقايسۀ شهريان با غرب ميگويد:
«از شهر آمدهام .از شهري كه مدام ،خودش را با سرزمينهاي قوخيز (غرب) مقايسه ميكند .نه با
اين دهات ،و ديگر هيچ شباهتي هم با اين دهات ندارد ».و بدتر اينكه دهات نيز به اين بيماري
مبتال شده و «عجيب اينجاست كه براي اين دهاتيها كه انبارهاي تاريخشان به انبارهاي كود بدل
شده ،سنت و تاريخشان را فراموش كردهاند ،بايد تاريخ و جغرافي و حساب گفت و
غربزدگيشان را تشديد كرد» (آلاحمد  .)۳8 ،1۳88ساعدي هم در مجموعۀ عزاداران بيل،
خصوصاً در داستان «گاو» ،به تقابل خودي و بيگانه و مسئلۀ هويت ميپردازد .در داستان «گاو»،
گاوشدن مشديحسن بهعنوان تمثيلي از بيهويتشدن ايرانيان مطرح ميشود.
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ازطرفديگر ،توجه به فرهنگ بومي با نوعي بياعتباري فرهنگ و تمدن غرب در نزد
روشنفكران همراه بود .درواقع ،بهدنبال انتقاداتي كه برخي متفكران غربي نسبتبه غرب مطرح
كرده بودند ،سابقۀ استعمار و ...تمدن غرب جلوۀ سابق را در نگاه آنان نداشت و درنتيجه ،امكان
توجه به فرهنگ بومي بهعنوان بديلي براي تمدن غرب و رفع نواقص آن ،فراهم گشته بود.
ـ انتقاد از تمدن غرب
روشنفكران اين دوره ،عالوهبر انتقادشان از تهديد تهاجمي غرب با هدف ويرانكردن ارزشهاي
بومي شرق ،آن بيماري را كه خود غرب در حوزۀ سياسي و اجتماعي از آن رنج ميبرد ،در
معرض ديد مردم قرار دادند .آنان با ارجاع به نظريات روشنفكراني همچون سارتر ،هربرت
ماركوزه ،اريک فروم و هايدگر ،به مسيري كه تمدن غرب در پيش گرفته بود ،اشاره ميكردند.
در نوشتههاي روشنفكران ايراني نيز نقد غرب اشكال متفاوتي يافت كه يكي از موارد آن ،انتقاد
از اثرات علم و تكنولوژي مدرن بر انسانهاي غربي و انحطاط اخالقي و قريبالوقوع غرب بود.
بسياري از روشنفكران چنين استدالل ميكردند كه فناوري ،يعني ملموسترين و
انكارناپذيرترين دستاورد غرب كه تمام كشورها ،سوداي آن را در سر ميپروراندند ،درواقع،
انسانها را خوشبخت نخواهد كرد ،بلكه به بيتعادلي و سطحينگري شديد منجر خواهد شد.
مثالً ،آلاحمد در پايان كتاب غربزدگي ،به عوارض ماشين(تكنولوژي)زدگي در غرب اشاره
ميكند و ماجراجويي و عصيان عليه مردم و قوانين و انواع قدارهبنديهاي فكري و عملي را
«محصوالت دست دوم بهصفكشيدن مردم (رژيمانتاسيون) پاي ماشين ميداند» (آلاحمد ،1۳82
.)1۷5
عالوهبر ماشينزدگي ،روشنفكران دربارۀ انحطاط قريبالوقوع غرب نيز بحث ميكردند.
داريوش آشوري اين مطلب را اينگونه مطرح ميكرد كه «امروز تمدن غرب هم در مرحلهاي
است كه فرزانگان آن نسبتبه همۀ ارزشهاي بنيادي آن بهچشم ترديد نگاه ميكنند.
روشنفكران غربي رو به زوالبودن تمدن غرب را خيلي بهتر از ما ميدانند» (نبوي .)1۶۷ ،1۳88
اما يكي از مواردي كه به گمان روشنفكران ،نمودي از انحطاط اخالقي تمدن غرب بود ،رفتار
خشن و غيرانساني آنان درمقابل مردم جهان سوم و مستعمرات بود .البته آنچه جنبۀ راديكالتري
به نقد آنان در اين دوره ميداد ،نوعي كليتبخشي به رفتارهاي خشن آنان بود .بدينترتيب،
چهرۀ ديگري كه از غرب ارائه ميشد ،وحشيگري و ظلم و آدمكشي بود و اين تصوير از غرب
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در داستان «دنديل» ساعدي بهخوبي بيان شد .او در اين داستان ،خارجيها و آمريكاييها را با
چهرۀ خشني بهتصوير ميكشد كه «اگر اون روي سگشان باال بيايد ،همۀ دنديل رو به آتش
ميكشند» (ساعدي.)52 ،1۳52 ،
در نتيجۀ اين انتقادات ،غرب و وابستگي به غرب ،با تمام پيامدهاي اقتصادي و سياسي و
فرهنگي آن ،مسئول اصلي مشكالت اجتماعي ايران دانسته ميشد و درنتيجه قطع ارتباط با آن و
رسيدن به استقالل ،درمان دردهاي اجتماعي ايران ارزيابي ميشد.

مقابله با غرب استعمارگر و رسيدن به استقالل ایدئولوژیكي ،سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي
گفتمان روشنفكران ايراني كه از وقايع داخل و خارج از ايران الهام ميگرفتند ،دربرابر سازش با
غرب و امپرياليسم ،روزبهروز راديكالتر ميشد .تجربۀ سالها استعمار غربيان ،نااميدي از حزب
توده و وابستگي رهبران آن به شوروي ،مخالفت با دولت غربزدهاي كه امكاني براي دخالت
روشنفكران در سياست فراهم نميكرد ،در كنار جنبشهاي ضدامپرياليستي در جهان سوم ،انتقاد
روشنفكران غربي از تمدن غرب و نظريات پسااستعماري ،همگي بر موضع ضد امپرياليستي
روشنفكران دامن ميزد .بهاينترتيب ،رهايي از چنگ امپرياليسم و رسيدن به استقالل ،مهمترين
دغدغۀ آنان را تشكيل ميداد .اما در اين زمان ،حكومت ايران در بلوک امپرياليسم دانسته ميشد
و درنتيجه ،سازش با آن بهمعناي سازش با امپرياليسم و مخالفت با جنبشهاي جهانسومي،
مبتنيبر سياست عدمسازش و اقدام فوري ،تلقي ميشد.
اما استقالل موردنظر آنان تنها استقالل سياسي و اقتصادي نبود ،بلكه هويت مستقلي برمبناي
سنتها و فرهنگ اصيلي بومي نيز مدنظر آنان بود .بهاينترتيب ،مقابله با غرب در دو شكل كلي
كه هر دو متأثر از نظريات پسااستعماري و جنبشهاي جهانسومي بود ،صورت گرفت.
ازيکسو ،برخي روشنفكران بر اهميت عمل خشونتآميز و قيام و شهادت تأكيد ميكردند ،ولي
بسياري ديگر از آنان بر جنبههاي فرهنگي و استقالل فرهنگي توجه داشتند كه بخش مهمي از
آن ،نوعي فرايند هويتيابي بود كه در دورۀ مشروطه ،بهگونهاي متفاوت صورت گرفته بود.
درواقع ،در آن زمان ،مشخصاتي كه براي هويت ايراني ذكر ميشد ،معطوف به ايدهها و
ايدئولوژيهاي سياسي مدرن بود؛ به اين معنا كه آرمانهاي سياسي متأثر از غرب را بهعنوان
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ايدههايي كه در ايران باستان سابقه داشت ،عنوان ميكردند .ولي در دهۀ چهل ،اين هويت در
سطح وسيعتري درارتباطبا فرهنگ بومي (نه صرفاً مفاهيم و ايدئولوژيهاي سياسي) برساخته
شد؛ بهگونهاي كه براي برخي از آنان ،بنانهادن فرهنگ اصيل و بومي (عامتر از ايدئولوژي بومي)
خود هدف اصلي بهحساب آمد .هدفي كه پيگيري آن عالوهبر نتايج سياسي و مقابله با غرب،
ميتوانست بديلي براي تمدن غرب ،بهدور از مشكالت اخالقي و انحطاط آن ،بههمراه آورد.
بدينترتيب ،برخالف دورۀ مشروطه كه هويت ايراني مشابه هويت غربي و در تقابل با هويت
عربي برساخته ميشد ،در اين زمان ،در تقابل با هويت غربي قرارگرفت .البته همۀ روشنفكران،
برداشت يكساني از هويت ايراني و محتواي فرهنگ مقوم اين هويت نداشتند .برخي از آنان
براي كشف اين فرهنگ ،به فرهنگ عاميانه يا فرهنگ سنتي در روستا متوسل شدند و برخي
ديگر همچون آلاحمد و شريعتي اسالم را بهعنوان يكي از مهمترين اركان فرهنگ بومي
موردتوجه قرار دادند .اما دليل شريعتي براي ارجاع به اين هويت ،اين بود كه براي مقابله با
استعمار ،بايستي به فرهنگ و شرايط بومي جامعه توجه كرد و فرهنگ بومي جامعۀ ايران ،همانا
فرهنگ اسالمي است .به گمان او «اسالم است كه تاريخ و حوادث و زيربناي اخالقي و
حساسيتهاي جامعۀ» ايران ،يعني همان تيپ مذهبي فرهنگ ايراني را ساخته است (شريعتي
1۳۶0ب.)282 ،
همچنين در زمينۀ نسبت ميان فرهنگ خودي و فرهنگ غربي ،ميان روشنفكران اختالفنظر
وجود داشت .عدهاي ازجمله داريوش آشوري و محمدعلي سپانلو و اسماعيل خويي ،ميان
فرهنگ امپرياليستي و فرهنگ غربي تمايز قائل ميشدند و فرهنگ غربي را يکسره منفي
نميدانستند و معتقد بودند براي كشف ايدههاي جديد ،بايد آينده را مدنظر داشت و نميتوان
غرب را بهكلي كنار گذاشت .اما بههرحال ،افراد ديگري نيز بودند كه احساس ميكردند بايد
فرهنگي اصيل خلق كنند كه تنها از آن خود آنها باشد (نبوي 18۳ ،1۳88و .)18۴اما بهرغم تنوع
آرا دربارۀ محتواي اين فرهنگِ جديد ،مهم اين ايدۀ تكراري بود كه با تأسيس فرهنگي اصيل،
شرق ميتواند هويت خود را بازيابد و هم اينكه از اشتباهات غرب اجتناب كند .بدينترتيب،
اين گفتمان ،سرانجام به گفتماني مبدل شد كه مشخصاً ،به بحث تمدن شرق دربرابر غرب دامن
زد و در سالهاي بعد ،بهويژه در دهۀ پنجاه ،بسيار پرطرفدار شد (نبوي 189 ،1۳88و.)190
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بحث و نتيجهگيري
همانطوركه اشاره شد ،ورود مدرنيته به ايران ،با حضور نظامي روسيه و انگلستان همراه بود.
درنتيجه ،ايرانيان با مشاهدۀ جلوۀ تكنيكي اين تمدن ،جذب آن شده و سعي كردند كه در اين
ترقي اجتماعي سهيم شوند .اما حضور مستمر استعمار در اين جريان ،عواقبي را در تفكر
روشنفكران ،در پي داشت .باوجوداين ،از ابتداي اين مواجهه ،گفتمانهاي مختلف سعي كردند
تا بهنوعي ،مفهوم غرب را در منظومۀ گفتماني خود تعريف كنند كه در نتيجۀ اين تعاريف
متفاوت ،پيامدها و برخوردهاي متفاوتي با غرب شكل گرفت.
در اين ميان ،گفتمان مشروطيت ،گفتمان غربستايي بود كه در آن ،مفهوم غرب ،در كنار
مفاهيم مدرن آزادي ،علم ،تكنولوژي و ...معنا مييافت .درحقيقت ،روشنفكران اين دوره ،شيفتۀ
غرب و مفاهيم مدرني بودند كه بهزعم آنان ،همگي در غربِ متمدن محقق شده و به ترقي
اجتماعي آن كمک كرده است .درنتيجه ،خواستِ ترقي اجتماعي ،هدف و مفهوم كليدي موردنظر
آنان بود كه معنا و اهميت ساير مفاهيم را تعيين ميكرد .همينطور ،مفهوم علم و تكنولوژي ،از
نزديکترين مفاهيم به مفهوم ترقي بود؛ چراكه غالباً علم و تكنولوژي داشتن ،در معناي
ترقيداشتن بهكار ميرفت .باوجوداين ،غرب در اين گفتمان ،به تصوير ذهني مبدل گشته بود كه
يادآور مفاهيمي همچون آزادي ،مخالفت با استبداد ،قانون ،برابري ،ترقي ،علم و تكنولوژي و...
بود .البته اين مفاهيم در انديشۀ برخي روشنفكران ،غالباً در معناي سنتي آن بهكار ميرفت؛
ضمن اينكه برخي ديگر از آنان تالش مينمودند تا اين مفاهيم را به مفاهيم مدرن و به
گفتمانهاي غربي نزديک كنند .بااينحال ،با طرح دوبارۀ اين مفاهيم در شرايط اجتماعي و
گفتمان جديد ،معناي سنتي آنان نيز دستخوش تغيير شد.
ازطرفديگر ،حضور نظامي و استعماري غربيان و لزوم مقابله با آن ،انديشۀ مليگرايي را در
ايران گسترش داد و مسئلۀ هويت خودي دربرابر غرب را ايجاد كرد .اما هويتي كه در اين زمان
بهعنوان هويت ملي و ايراني مطرح شد ،دفاع از هويت باستان ايران بود كه مشابه با درک آنان از
هويت غربي تصوير ميشد و در تقابل با هويت عربي قرار ميگرفت .البته برخي روشنفكران
همچون سيدجمال و بهار بر هويت اسالمي بهعنوان جزئي از هويت ملي تأكيد ميكردند و با
اتكا به اين هويت ،ايدۀ اتحاد اسالمي دربرابر غرب را مدنظر داشتند .بااينحال ،در كنار اين دو
ايده براي مقابله با غرب ،نوعي تفكر سوسياليستي بر انديشۀ برخي روشنفكران همچون
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طالبوف و فرخي حاكم بود و مخالفتي از جانب مفاهيم مربوطبه آن ،نسبتبه غرب مطرح
ميكردند .البته با وجود اين مخالفتها با غرب و استعمار ،نتوانستند تناقض ميان استعمار بالفعل
غربي و طرح مفاهيم مدرن و مترقي آزادي و برابري و ...را حل كنند.
باوجوداين ،اين مسئله در دهۀ چهل و با كمک انديشۀ چپگرايان اين دوره و خصوصاً
آلاحمد با انتقاد از امپرياليسمي كه در ظاهر و باطن متناقض عمل ميكند ،راهحلي پيدا كرد.
ضمن اينكه روشنفكران اين دوره ،چه با دفاع از تلفيق اسالم و سوسياليسم و چه در قالب انتقاد
از تمدن غرب ،ايدههاي مدرني همچون برابري و آزادي را از تمدن غرب مجزا كرده و آنان را
بهعنوان ايدههاي جهاني و حتي ايدههايي كه در سنت بومي رايج بوده ،موردتوجه قرار دادند.
بااينحال ،برخي مفاهيم همچون عقالنيت و تكنولوژي ارتباط سابق خود را با غرب حفظ نمود
با اين تفاوت كه اين بار ،اين ايدهها به ابزاري براي انتقاد از غرب و مدرنيته بدل شدند.
ازطرفديگر ،در انديشۀ روشنفكران دهۀ چهل ،تصوير غرب به امپرياليسمي كه سعي در
استثمار اقتصادي و سياسي و فرهنگي ايران دارد و خود نيز از انحطاط اخالقي و انساني رنج
ميبرد ،نزديک گشت .درنتيجه ،برخالف دورۀ مشروطه كه راهحل مشكالت اجتماعي ايران،
تبعيت از غرب عنوان ميشد ،در اين دوره ،قطع ارتباط با غرب بهعنوان مسبب اصلي مشكالت
اجتماعي ايران ،به هدف اصلي آنان مبدل شد .بااينحال ،براي اين مبارزه ،هويت ايراني بار ديگر
در ارتباط با هويت غربي قرار گرفت؛ اما اينبار هويت ايراني در تقابل با غرب و با ارجاع به
فرهنگ بومي برساخته شد .فرهنگي كه بهزعم آنان و متأثر از نظريات روشنفكران
جهانسومگراي غربي ،امپرياليسم فرهنگي به نابودي آن پرداخته تا با بيهويتسازي ايرانيان،
استثمار خود را تثبيت سازند .درنتيجه ،جستوجوي فرهنگ اصيل كه عالوهبر رفع مشكل
هويت ،بتواند در مقابل بحرانهاي تمدن غربي و زوال اخالقي آن ،بدلي مناسب فراهم آورد،
هدف اصلي آنان را تشكيل داد .البته مبارزۀ فرهنگي به تنها هدف برخي از آنان تبديل شد؛ اما
برخي ديگر به لزوم مبارزات مسلحانه و انقالبي در مقابل غرب باور داشتند و به ترويج اين فكر
ميپرداختند.
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