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 دهيچك

 ريدر كنار سا يهمراه نيهمراه بود. ا انيگستردۀ غرب يها دخالت و استعمار ران، بايا به تهيرود مدرنو 

 ۀمنجر شد. ازجمل غرب و تهيبه مدرن نسبت يمتفاوت يها به برخوردها و نگرشران، يا ۀجامع يها يژگيو

خواه  مشروطه فكرانِ روشن ۀشيانددو گفتمان حاكم بر  انيم، تمتفاو يها نگرش و برخوردها نيا

 ، اتفاق افتاد. گريد ازطرف ي،شمس يهجر چهل ۀده فكران روشن و طرف کياز

خواه در  فكران مشروطه مفهوم غرب در گفتمان روشن يبررس»در پژوهش حاضر با عنوان  ،اساس نيبر ا

شد مطالعه  يخصوصاً منابع ادب، يمتعدد منابع، «يشمس يفكران دهۀ چهل هجر با گفتمان روشن اسيق

خواه و  فكران مشروطه غرب در دو گفتمان روشن ريتصو يپژوهش كه چگونگ نيا يتا به سؤال اصل

 پاسخ مناسب داده شود.، است يچهل شمس ۀفكران ده روشن

 ليتحل نپردازا هينظر يِروش   يمفروضات نظر يبرخبرگرفته از  تحقيق نيا روش و ينظرچارچوب 

  يمترق تمدنِ را خواه، غرب فكران مشروطه از آن است كه روشن يپژوهش حاك يها افتهي گفتمان است.

 در ،غرب از ريتصو نيا آنكه دانستند؛ حال يم... و يتكنولوژ ،، علمي، برابريآزاد يها دهيا از مند بهره

 از آن ۀفاصل كه يتمدن و پردازد يم رانيا استثمار به مختلف يها راه از كه يسمياليامپر با ،چهل ۀده

 .گشت نيگزيشد، جا يم شتريب اتياخالق و يمعنو يها ارزش
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 مقدمه
 كه بوده يا گونه ه، بهيروس و رانيا يها جنگ از بعد و رياخدورۀ  غرب، در با انيرانيا ۀمواجه

 رانيا در انيغرب ينظام حضور. است  داده قرار خود ريتأث تحت را رانيا ۀجامع مختلف يها شبخ

. است  نگذاشته بينص يب را آن، عرصۀ فرهنگ ياقتصاد و ياسيسآثار  بر دۀ استعمار، عالوهيپد و

 عنوان به ي،رانيا فكران روشن يفكر ادامۀ تالش فرهنگ، در ۀحوز رد مواجهه نياآثار  از يبخش

 .است  گشته حاصل ،غرب شناخت شتازانيپ

 آمده شگفت به غرب يكيتكنولوژ و ينظام يترق از ،اول نگاه در كه يرانيا فكران روشن

ب، يترت نيبد. ابندي  دست آن ياجتماع يترق ليدال و غرب شناخت به تا دندكر بودند، تالش

 نيناخت ابعاد مختلف اش يفكران برا و تالش روشنغرب  ياستعمارو   يحضور نظامجۀ يدرنت

كه در  ياز غرب، با گذشت زمان و تحوالت يتلق نيشد. اما ا جاديا غرب از يريتصو ،تمدن

 .افتي رييداد، تغ رخ رانيا فرهنگاقتصاد و  و استيس ۀحوز

مختلف،  فكران روشن درک انيم تفاوت و غرب از فكران روشن يتلق در رييتغ وجود با

 بوده حاكم فكران روشن ۀشياند بر ي،خيتار ۀدور هر در كه برد نام غالب گفتمان چند از توان يم

ها،  گفتمان نيا انيم ازاست.  شده ريتصو ي،زيمتما نسبتاً صورت ها، غرب به آن از کي هر در و

چهل،  ۀده فكران روشن و خواه مشروطه فكران روشن گفتمان در غرب سۀ مفهوميمقا و يبررس

 و اتينظر يشكفتگ يها ها، دوره دوره نيچراكه ا ؛هدد يم ليرا تشك مقاله نيهدف ا

 اند. گذاشته يجا به انيرانيا يفكر يزندگ بر ماندگار يريتأث كه بودند مختلف پردازان هينظر

هاي  ديدگاهو نه   بوده مدنظر غرباز  دوره دو نيا فكران روشن غالب درک ازآنجاكه البته

دغدغۀ  و يزمان تيمحدود تاآنجاكه شد شمفهوم، تال نيها حول ا دوره نيافراد شاخص ا

 . دشو يمطالعه و بررس يشتريب يها داد، نوشته يم اجازه كار تيفيك

 پژوهش سؤال
 گفتمان در غرب كه است نيدنبال پاسخ به آن است، ا به مقاله نيكه ا يا يسؤال اصل

گر، يد ازطرفي، چهل شمس ۀفكران ده و گفتمان روشن يازطرف ،خواه مشروطه فكران روشن

 .ابدي يم معناچگونه 
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 ينظر يمبان
 ارتباط و معنا به ،گفتمان تحليلگران چۀ نگاهياز در شود يمتالش پژوهش،  سؤال به پاسخ يبرا

ها  آن از کي هر كه دارند ياديز تنوع گفتمان ليتحل اتينظرتوجه شود. البته  گفتار و زبان با آن

 مقاله نيا ياهداف و انتظارات نظر با آنچه اما ؛رديگ قرار ييمجزا قاتيتحق يراهنما تواند يم

 گفتمان است. ليتحل يروشو   ينظر يديمفروضات كل يبر برخ ديسازگارتر است، تأك

 توجه و يشناس زبان ۀحوز در ادامۀ تحوالت ، دريپژوهش يكرديرو مثابه به گفتمان ليتحل

است. اما توجه به زبان و  هافتي تبلور ي،اجتماع گران كنش يذهن يمعان يده شكل در زبان به

 و ياجتماع گران كنش يذهن يانۀ معانيساختارگرا يها ليتحل يراه را برا، يزبان يساختارها

و   انهيساختارگرا اتينظر ،بيترت نيا به و كرد بازتر ياجتماع يها دهيپد ،جهيدرنت

 شكل گفتمان ليتحل پردازان هينظر ريسا و دا، فوكويوس، بارت، دراانۀ اشتريپساساختارگرا

 سوسور يشناس زبان مشترکِ و يديكل ات، فرضينظر نيا تنوع و يگستردگ وجود با اما. گرفت

 ست، بلكهين موجود شيازپ يتيواقع ۀكنند منعكس ،زبان كه فرض نيا. افتي تدوامها  آن تمام در

ترتيب،  بدينافكند.  هيسا اتينظر نيبر تمام اسازد،  يميا  دهد يم سازمان را تيواقع از ما فهم

 ي،زبان يساختارها در كاوش بامحصول قراردادهاي فرهنگي و محصول خود زبان است و  ،معنا

 . افتيراه  هستند، فكران روشن نجايا در كه كنشگران يذهنمعناي   به توان يم

 عام ستميس کي سوسور، صرفاً ييساختارگرا برخالف تحليلگران گفتمان، ۀشياند در البته

 ،ها آن براساس كه دارند وجود ها گفتمان اي ها ستميس از يا مجموعه بلكه ،ندارد وجود ييمعنا

ب، يترت نيا به (.۳۴، 1۳89 پسيليو ف ورگنسني) كند يم رييتغ گريد گفتمان به گفتمان کي از معنا

 ليذ درها  آن از کي هر قراردادن با را غربدربارۀ  مختلف فكران روشن اتيمقاله، نظر نيدر ا

 .ميا هكرد اسيق ،گفتمان چند اي کي

 كه ازآنجاكه بيترت نيا به .آورد يم همراه را به يگريدو فرض، مفروض د نيبا ا ياما همراه

ست، ين موجود شيازپ تيواقع از يبازتاب زين زبان و شود يم حاصل واسطۀ زبان به انسان ادراكات

 يقتيحق و ، دانشاست  گفتمان گفتمان، محصول ليتحل ريتعب به و جهان يبند مقوله محصول بلكه

 شناخت تينسب بارۀدر شناسانه معرفت يادعا ينوع ،فرض نيا. ندارد وجود گفتمان يورا

 يفراگفتمان يقضاوت مانع و كند يم جابيا قيتحق دررا  يمتفاوت كرديروبنابراين،  .است يانسان
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 يبررس و غرب بارۀدر شده يبررس يها گفتمان از کي هر در شده مطرح يدعاو صحت بارۀدر

 .شود يت ميواقع با غرب از شده ساخته ريتصاو انطباق

 اتخاذ ،گفتمان ليتحل اتينظر مشتركات از گريد يكيشده،  مطرح مفروضات بر عالوه

 ي،اجتماع جهان كه است استوار اساس نيا بر گرا ضدذات نگرش نيا. ادگراستيضدبن يموضع

 جهان يها يژگيو كه ستندين يخارج طيشرا ،جهيدرنت واست  شده  ساخته ياجتماع نحو به

 يها يژگيو از يا مجموعه صاحب زين ها كنند، انسان يم نييتع شيپ از اي مشخص را ياجتماع

 ياما توجه به خصلت تصادف .(25، 1۳89 پسيليو ف ورگنسني) ستندين ذات اي لياص و ثابت

. آورد يم همراه به اه آن ۀدهند لشك عامل نيتر مهم عنوان به را قدرت بر ديها، تأك تيدانش و هو

. است فوكو يشناخت نهيريد آثار از برگرفته ،گفتمان ليتحل پردازان هينظر انيدرم ،قدرت به توجه

 ساختارها و گران كنش نكهيا يجا به و كرد ارائه/دانش درباب قدرت يا هينظر ،آثار نيا در فوكو

 دينبا را او، قدرت گمان به نيهمچن. است هشد بر قدرت متمركز  ،آورد شمار به ياصل مقوالت را

 و ها ، بدن دانش ها و گفتمان باشد؛ قدرت هم مولد تواند يم بلكه ،آورد شمار به سركوبگر صرفاً

 اتيبا الهام از نظر ،ديادوارد سع يدر آثار پسااستعمار ينظر كرديرو نيا. سازد يم را ها تيذهن

 مطلب نيبه امقاله،  نيادغدغۀ  با خود، مرتبط يناسششرق كتاب در ديسعاست.  شدهفوكو دنبال 

 نيوجود آمده و بر ا از دل روابط قدرت/دانش به يشناس پردازد كه چگونه گفتمان شرق يم

 ،ها تيهو و ها گفتمان يريگ شكل بر آن ينحوۀ اثرگذار و قدرت ليتحل گذارد. يم اثر روابط

 اما ؛است شرق و غرب روابط ليتحل در ديسع يتجربو   ينظر يدستاوردها نيتر مهم از يكي

 يشناس شرق گفتمان در شرق و ابژۀ غرب شدن برساخته يبررس و ليتحل ،او كار از يگريد وجه

 و انيرانيا آثار در يذهن مفهوم دو عنوان است. غرب و شرق به مقاله نياست كه متناظر با هدف ا

 نيدر ا شده يبررس يها دوره از کي هر رد اما. اند شده برساخته زين يرانيا فكران روشنازجمله 

 فيم، تعريمفاه ريسا با درارتباط را غرب زمان، مفهوم هم طور به يمتفاوت نسبتاً يها مقاله، گفتمان

 هر در غرب از خاص تصور يها، نوع گفتمان نيا انيم اختالف رغم  به ،. باوجودايناند نموده

 است. بوده غالب زمان

 گفتمان کيشدن  کيهژمون از يگفتمان، ناش تحليلگران ۀشياند رد غالب تصور نيا جاديا 

نكته  نيا گفتمان، بر تحليلگران از تن موفه، دو و الكالواست.  شده دانسته يزمان ۀدور هر در

 در را شيخو ييمعنا نظام نكهيا يبرا مختلف يها ، گفتمانيزمان ۀدور هر در كه كنند يم ديتأك
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 كامل طور به تواند ينم يگفتمان چيه و هستند يدائم كشمكش در رگيكدي كنند، با تيتثب جامعه

 شده غالب گرانيد بر ها گفتمان از يكي ي،خيتار يها برهه يبرخ در است ممكن اما. شود مستقر

 شده انگاشته ينيع و يعيطب كهاست  يک، گفتمانيهژمون گفتمان ،بيترت نيا به. شود کيهژمون و

 يدر فضا .(89، 1۳89 پسيليو ف ورگنسني) كند طرد را ييمعنا يها نظام ريسا است توانسته و

 فكران روشن ۀشياند در زين چهل ۀده و مشروطه يها از دوره کيو در هر  رانيا ياجتماع

با آن مواجهه  ۀنحو بارۀكه در ياختالفاتبا وجود  ،غرب از آنان درک در اجماع ينوع ي،رانيا

 درک غالب است. نيا يبررس ،لهمقا نيداشتند، شكل گرفته بود كه هدف ا

 يشناسروش
و روش  يهنظر يانم يگفتمان و لزوم هماهنگ يلتحل ياتاز نظر شده بيان مفروضات به توجه با

 ي، راهنماشدهبحث دربارۀ آن  گفتار نظمكه در كتاب  گفتمان فوكو يلگفتمان، روش تحل يلتحل

 تحليل براي روشي اصل چهار به كتاب، اين در فوكودرنظر گرفته شده است.  يقتحق ينا

است كه آنچه  ينهاست. منظور ا آن يننخست «معنا واژگوني»كه اصل  كند مي اشاره گفتمان

 را حقيقت به معطوف ارادۀ يا مؤلف، نظام شد، يعني مي گرفته درنظر گفتار منبع سنتي طور به

 نظامي نه و داريم رسروكا مؤلف با نه اينجا، در پس. كرد تصور گفتمان سازي رقيق بايست مي

 آوردن از هدف همچنين. است نهفته حقيقتي به معطوف ارادۀ گفتارها، در اينكه نه و تاريخي

 برخالف تنوع آنان كه است ايندادن  كار، نشان اين در مدنظر هاي دوره مختلف مؤلفان

 .كردند مي دنبال را واحدي شان، گفتمان فكري

 ها، اصل، گفتمان يناست. مطابق ا «يوستگيناپ» تحقيق، اصل اين در مدنظر ديگر اصل

 از درضمن ولي شوند، مي چيده هم كنند، كنار مي تالقي هم با كه هستند اي ناپيوسته هاي كنش

 ناظر ناپيوستگي اين اما. كنند مي طرد را يكديگر باشند داشته خبر آنكه بي شوند، مي رد هم كنار

 و شكسته را زمان كه است هايي انقطاع و ها برش به ناظر بلكه نيست، گويان سخن انواع تعدد بر

 ها، گفتمان سازندۀ عناصر ميان ترتيب، اين به. دهد مي قرار ها موقعيت انواع درمقابل را گو سخن

 يا شدن چيده هم كنار در شود مي تالش نيز كار اين در. ندارد وجود اي ضروري و علي هاي پيوند

براي نمونه، برخي عناصر  .شود داده نشان ها گفتمان ساير مدنظر با هاي گفتمان طرد و تالقي

گفتمان مشروطه، همچون گفتمان سنتي و برخي ديگر از عناصر آن، درتقابل يا متفاوت از آن 
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و اين موضوع دربارۀ گفتمان مشروطه و دهۀ چهل نيز صادق است كه بدان اشاره  است بوده

 خواهد شد.

گفتمان را كاربست  يدمعنا كه نبا ين. به اكند مي اشاره «بودن معنا خاص»به  يزاصل ن سومين

كه  ييمما ينوجود ندارد و ا يگفتمان ،ما ۀبلكه قبل از مداخل ،معلوم درنظر گرفت يشازپ يمعان

 روا جهان حق در ما كه است خشونتي درواقع، گفتمان، و آوريم يگفتمان درم جهان را تحت

 از شود، برداشتي مي ها بحث دربارۀ آن اينجا در كه( اهيممف ساير يا)غربي  درنتيجه،. داريم مي

 ديگران به از بيش برخي كه دارد وجود اي حقيقي غرب اينكه نه است،( يممفاه يرسا يا)غرب 

 مفاهيم و عناصر قرارگرفتن هم ها، با كنار گفتمان از يک هر درواقع، در. اند شده  نزديک آن درک

منظومه و برداشت  يندرک ا مقاله، يناست كه هدف از ا شده ايجاد غرب از دركي مختلف،

موضوع  همين مشمول كه است گفتماني خود نيز ها گفتمان اين از گفتن سخن ينكهاست. ضمن ا

 .است

 يدو نباندارد  يقيعم ياصل، گفتمان معنا يناست. طبق ا «بيرونيت»اصل  يزآخر ن اصل

را در  يقتحق يدبلكه با يم،آن برس ييمعنا يا يدرون ۀكه از گفتار به هست يمباش يندرصدد ا

 و بيروني شرايط به مندي، قرار داد و با قاعده يلد و خود گفتار را مبدأ تحلكروجو  جست ،سطح

 سپس و گرفته قرار كار مبدأ مؤلفان، گفتارِ مستقيمِ كار، نقلِ اين در بنابراين. رسيد آن حدود

 .شد خواهد تحليل آنان مدنظر مفاهيم ميان ظاهري روابط

ها  آن از بايد كه دارد وجود مفهوم چهارگانۀ فوكو، چهار اصول با ترتيب، مطابق اين به

 سلسله، مفهوم رخداد، مفهوم مفهوم: كرد استفاده تحليل در كننده تنظيم اصول عنوان به

. ندگير مي قرار ديگر، مفهوم درمقابل مفاهيم، اين از يک هر. امكان شرايط مفهوم و مندي قاعده

 غرب، همچون مفاهيمي معناي كه رساند مي نكته را اين آفرينش، مفهوم درمقابل رخداد مفهوم

 مفهوماست.  داده روي مختلف در شرايط كه است اتفاقي بلكه نشده، خلق خاص مؤلفي توسط

 رخدادها از اي سلسله گفتماني، عناصر كند كه مي نكته اشاره اين به وحدت، درمقابل سلسله

 و علي پيوندهاي ،ها آن ميان و نيستند وحدت واجد شان، مندي برخالف قاعده ههستند ك

 ها گفتمان كه موضوع است اين از حاكي نيز اصالت درمقابل نظم مفهوم. ندارد وجود ضروري

 وجود به مختلف زماني هاي دوره در ها گفتمان اين هستند؛ اما خود عناصر ميان نظمي واجد

. كرد قضاوت را موردنظر هاي آن، بتوان گفتمان به ارجاع با كه ندارد وجود اصالتي و اند آمده
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 ها گفتمان كه رساند مي را امر اين و گيرد مي قرار معنا درمقابل امكان شرايط مفهوم درنهايت،

 تحليل جاي به درنتيجه،. كنند داللت آن بر كه ندارند اي هسته و اند شده ايجاد شرايطي تحت

 بيان يو روش ينظر يبا توجه به مبان حال، .پرسيد آن امكان شرايط از ايدب گفتار، هرمنوتيكي

 خواهد شد. يانب يقتحق ينا از شده حاصل نتايجشده، 

 قيتحق يهاافتهی
 مفهوم با درارتباط مدنظر گفتمان دو از کي هر در كه يميمفاه به توجه با قيتحق نيا يها افتهي

 شده مطرح يها دهيا سرنوشت تا شود يم تالش نكهيا منشود؛ ض يم ارائه ،اند بوده يديكل ،غرب

 تيهو گفتمان، برساخت هر در نيهمچن. شود گرفته ي پ چهل ۀده گفتمان در ،دورۀ مشروطه در

 .شد خواهد ليتحل يغرب تيهو با درارتباط يرانيا

 يخیتار اندازچشم: غرب و خواهمشروطه روشنفكران
 دو نيا ارتباطات و روند، تماس نيا در اما ؛دارد يطوالن بس يخيتار ،غرب با انيرانيا ۀمواجه

 از يانباشت هيقاجار عصر رانيا كه درحالي. شد يديجد ۀمرحل وارد يالديم سدۀ نوزدهم در

 و بود، فرهنگ يفرهنگ و ي، اقتصادي، اجتماعياسيس يها ييناتوانا و ضعف ي وماندگ عقب

 شرفتيپ و گرفتن اوج حال در سو دو از ي،الديم نوزدهم ۀسد در يغرب نينو يبورژواز تمدن

 يمختلف يها حوزه در يروزافزون و ريچشمگ يها شرفتيپ يي،سواز نوزدهم ۀسد غرب. بود

 ينهادها ،حكومت ،استيس ،جامعه ،اقتصاد ،تجارت ،صنعت ي،فناور ،فلسفه ،علم چونهم

 ،فراوان قدرت و رعتس ، باديگر ازسوي .كرد يم تجربه يغرب جوامع داخل در را يمدن و ياسيس

 يغرب جوامع از خارج در خود يستياليامپر و ياستعمار يها يطلب سلطه و نفوذ شيافزا حال در

 مختلف ادوار در و ربازيد از انيرانيا بلكه ،نبود يديغرب، چهرۀ جد يچهرۀ استعمار ،البته. بود

. ندبود آشنا شيوب كم يغرب طلبانۀ استعمارگران چهرۀ سلطه با ،هيقاجار عصر از قبل يخيتار

 عصر از قبل يخيتار ادوار در غرب يماد يها شرفتيپ عضيب با انيرانيا يگر، برخيد طرف از

 قبل انيرانيا ييآشنا اما، هم. داشتند زين يمحدود اريبس ييه، آشنايصفو عصر در ژهيو ه، بهيقاجار

 مقارن غرب در كه يياه شرفتيپ هم و بود محدود يغرب جوامع يها شرفتيپ با هيقاجار عصر از

 قرن لياوا و سدۀ هجدهم اواخر در غرب يها شرفتيپ با سهيداشت، درمقا وجود هيصفو عصر

 از يگروه يها يآگاه و ها ييآشنا نينخستوضعي،  نيچن در. بود زيناچ اري، بسيالديم نوزدهم
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 و يالديم سدۀ نوزدهم در ،غرب يبورژواز تمدن و فرهنگ يها شرفتيپ و ينوآور با انيرانيا

 انيرانيا ضعف با مواجهه نيا ازآنجاكه ،جهيدرنت. گرفت شكل رانيا ه، دريقاجار عصر با مقارن

 يپرداختند، نوع  خود ۀجامع يبررس به يغرب تمدن با اسيدرق ،ناچار بهها  آن و بود همراه

 قدن بر يحت كه داشت حضور دوره نيا شمندانياند اذهان در غرببه   ينيب خوش و يريالگوگ

 . آمد يم غالب زين غرب يچهرۀ استعمار

 يقراردادها بستن و انگلستان سپس و هيروس يغلبۀ نظام دنبال دوره، به نيا در نيهمچن

 كنار در اما. شد هموار رانيا به انيغرب ياقتصاد نفوذ يها س، راهيپار و يتركمانچا و گلستان

 ينهادها قيازطر يكيدئولوژيا و يفكر تماس ژهيو به ،غرب با ارتباط و برخورد»، ياقتصاد نفوذ

 فراهم را ديجد مشاغل و نو يها شيد، گرايجد يها شهياند و ميمفاه رواج ۀني، زميآموزش نينو

، 1۳8۴آبراهاميان ) «آورد وجود به فكر روشن ۀطبق نام  به يديجد يا حرفه متوسط ۀطبق و ساخت

 نيا متوجه را خود ۀجامع خواستند يم ،بودند آگاه غرب شرفتيپ از كه فكران روشن نيا .(۶۶

 آغاز را شيخو ياصالح اقدامات و برآورد سر فكر طبقۀ روشن يي،فضا نيچن در. كنند شرفتيپ

 كه شدند مواجه يغرب ه، بايقاجار ۀدور رانيا يها يناكارآمد و ها ينابسامان درفكران  روشن. كرد

 مختلف يها نهيزم در يترق و فتشريپ از يديجد يها رشد، افق به رو يروند با و سرعت به

 شيپ را يفرهنگ و ي، افتصادي، اجتماعياسيس نينو ينهادها و ميمفاه و يتكنولوژ و علوم

 فكران روشن اصالحات، ذهن و يي، نوگرايترق ۀشي، انداوضاع نيجۀ اينت در. داشت خود يرو

 شگامانيپ يرو شيپ يالگو تنها شد، ازآنجاكه طوركه گفته همان اما. دكر مشغول خود  به را

بود،  يغرب جوامع ريچشمگ يها شرفتيه، پيقاجار عصر رانيا در اصالحات و يينوگرا

 ي،غرب تمدن به توجه ،جهيدرنت .(11، 1۳8۶ يآجدان) نبود انتظار از دور چندانها  آن ييگرا غرب

 .داشت حضور آنان يخواه يترق ريمس در همواره

 رانیا يترق
 مشغول خود  به مفاهيم ساير از بيش را فكران روشن ذهن آنچه خواهان، مشروطه گفتمان در

 ارتباط در خيتار مفهوم با كه است يمفهوم شرفتيپ و يترق . امابود اجتماعي كرد، ترقي مي

 درک توان يم ي،خيتار عيوقا حركت جهت و خيتاراز  افراد يتلق به گر، بستهيد عبارت به. است

 نظر  به توجه ز، باين مشروطه از شيپ رانِيا در. داد ارائه ،آن امكان و ياجتماع يترق از يمتفاوت
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 تيمش ،خيتار كه يمذهب گفتمان در ي،كي :است داشته وجود خيتار از درک دو ،انيآبراهام

 يادوار سقوط و ظهور ، محمليدربار نامورخ گفتمان در ي،گريد و شد يم دانسته يخداوند

وقفۀ  يب شرفتيپ انيجر ،خيفرانسه، تار يروشنگر كرانشۀ متفياند در اما. يپادشاه يها سلسله

 شمندانياند تفكرات با ييآشنا جهت به ،مشروطه ۀدور فكران روشن ،جهيدرنت و بوده يبشر

 و نددانست مطلوب و ممكن يامر را بشر ين، ترقيزم مغرب ملل يترق ۀمشاهد و يفرانسو

گفتار،  نيا صحت يبررس از جدا اما .(۷9، 1۳8۴ انيآبراهام) كردند يم تالش آن تحقق درجهت

 و بسته دل ياجتماع يترق به آنان كه است نيا ،گفت توان يم دوره نيا فكران روشن رۀدربا آنچه

 ينوع با و كرد دايپ يديجد يبند صورت ،گفتمان اين در ،مفهوم نيا نكهيا ضمن. بودند دواريام

 نسبتاً ريمسآنان  نكهيا تر مهم و شد همراه يبشر عقل و علم و نيزم مغرب يترقبه  ينيب خوش

 ميترس رانيا يترق يبرا فكران روشن كه ياريمع اما. داشتند مدنظر يترق نيا يبرا را يواحد

 معنا آن به نيا لبتها. است بوده آن يدستاوردها و ها ارزش و غرب به معطوف ياريكردند، مع يم

 سر بر ،دوره نيا در ياديز مناقشاتبلكه ، بودند يديجد كامالً يارهايارها، معيمع نيا كهنيست 

 يكردهايرو رواج ۀدهند نشان اين امر .گرفتدرها  بودن آن ي رانيا اي يغرب و ارهايمع نيا يمعنا

 دارند حضور آخوندزاده چونهم يفكران روشن ي،ازطرف :است دوره نيا در غربدربارۀ  متفاوت

فلسفۀ  در شده استفاده يمعنا در را ...و ، قانونيآزاد چونهم يميمفاه كنند يم تالش كه

 ،گريد ازطرف و دنكن يپافشار انيغرب و انيرانيا انيمها  آن يمعنا تفاوت بر و استفاده نيزم مغرب

 سابقه ياسالم ي ورانيا سنت در كه داند يم يميمفاه را ميمفاه نيا ياسدآباد نيالد دجماليس

 .پردازد يم غرب شيستا به ي،خود ياارهيمع نيا به توجه با و اند بوده اريمع و داشته

 ۀسد غرب کيتكنولوژ يها شرفتيپ با»آنان،  نگاه در يترق ۀشيزات، انديتما نيا  وجود با

 ياجتماع يها يبرابر و ها ي، پارلمان، قانون، آزاديدموكراس چون يميمفاه و يالديم نوزدهم

 يآجدان)« داشت قرار نگتنگات يونديپ ، دريغرب جوامع و غرب ياسيس ۀفلسف در کيدموكرات

 ،نيزم مغرب تمدن يدستاوردها از يبرخوردارمعناي  به داشتن يترق ،گريد عبارت به .(1۴، 1۳8۶

 يبرا تالش در نآنا. بود آن ياسيس يها دهيا يحت و يكي، تكنولوژيعلم يدستاوردها از اعم

 . ندكرد دند، توجهيد يم ها دهيا نيا تحقق يبرا كه يموانعبه ،  رانيا يترق

 نيا و اند بوده تمدن مهد عنوان غرب، به از يريالگوگ با رانيا يترق دنبال به آنانترتيب،  اين هب

 غالباً ها در اشعار و نوشته امر نيا . همچنينبخشد ياست كه گفتمان آنان را وحدت م دغدغه
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. شد يم هستند، منعكس آن پرچمدار انيغرب كه تمدن ۀقافل به دنيرس يبرا يا دغدغه صورت به

 مدرن يها دهيا رشيپرداخته و با پذ انيرانيو ا رانيا يماندگ عقب از انتقاد به جه، آنانيدرنت

 و كرده سرزنش ،ها دهيا نيا از نبودنبرخوردار سبب به را رانيا زا، مردم يترق يها دهياعنوان  به

 نكهيا با يعشق ۀرزاديم مثالً. دانستند يم رانيا يماندگ عقب علل از يكي را فاسد آنان اخالق يحت

 انيغرب ۀگسترد يها دخالت و ها يانداز اول و دست يرا در دوران جنگ جهان خود يها تيفعال

مهم  اريبسرا از غرب  دياو( تقل ي)برا بهتر ريتعب اخذ تمدن غرب و به ،بود كرده آغاز رانيا در

 : ديگو يس ميانگل و رانيا انيم 1919معاهدۀ  يامضا غم در و «وطن درد» شعر دراو . دانست مي

 نشد اروپاييان سان هب گر يرانيا
 

 
 شود ينم اروپا سان هب نيزم رانيا

 

 (۳۳9، 1۳5۷ ي)عشق

 مهم ،نديب يم رانيا مردمدر  يترق و تالشنبود  در را رانيا كار گرچه مشكل ،تيب نيا در او

 ،جهيدرنت. كند يم اشاره اروپا يترق به دنيرس يبرا انيياروپا از انيرانيا يريالگوگ به كه است نيا

 . ديمدنظر رس يبه ترق توان يآنان، نم از تيتبع با جز ،او نگاه در

 را تمدن يگو( اني)غرب جهان اهل كه است ران، معتقديا يماندگ عقب از انتقاد در زين يفرخ

 : برند يم سر به غفلت در انيرانيا و اند برده شيپ

 تمدن يتازند و برند اهل جهان گو
 

 ستين يسرَفَ س ما رافارس مگر فارِ يا 
 

 (98، 1۳5۷ يزدي ي)فرخ

 : ديگو يم اي

 ميختلَ كه ميآن از هيخت و فروماما لُ تمدن يبايز خلعت جهان ديپوش

 (155، 1۳5۷ يزدي ي)فرخ

 همچنان ي،اسالم يرانيا سنت و غرب از برگرفته يها دهيا قيتطب در تالش وجود با هم بهار

 مانده  عقبآن  از رانيا كه( غرب تمدن ۀ)قافلي ا قافله به توجه با را خود يخواه يدغدغۀ ترق

 : كند يم اني، باست

 شود اصالح با صوم و صالت نافله يك قافله از دور مانده شانيپر يلكمُ نيچن نيا

 (9۶، 1۳۷8)بهار 
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 را تجدد جز هب يراه ،رانيا امور اصالح يران، برايا اوضاع از يديناامدوران  در يحت او

 : ديگو يم و ابدي ينم

 ستين وطن شيپ دو نيا جز يراه اصالح و تجدد اي مرگ اي

 (2۳۳، 1۳۷8)بهار  

 الزم را مدرن يها دهيا يبرخ ياجرا و رشي، پذياجتماع يترق نيا تحقق يبرا آنان نيهمچن

براي . دندبو قائل ها دهيا نيا يبرا يمتفاوت تياولو ،مختلف طيشرا به بسته يول ،دانستند يم

 يها دهيا و شده تر كمرنگ ،تيمشروط انقالب انيجر در يتكنولوژ و علم نمونه، دغدغۀ رشد

به حفظ  معطوف يستيوناليناس يها دهيا ،آن از بعد و سميالي، سوسيخواه مشروطه، ياسيس

 رد و انقالب از بعد يها در سال ييدول اروپا مِيمستق ياسيس يها دخالت با كه ـ رانياستقالل ا

 حال، غالب نيباا. داد يم اختصاص خود به را اول تياولو ـ همراه بود اول يجهان جنگ انيجر

 ياه شيگرا با فكران روشن تفكر در و مختلف يزمان يها برهه در ييها تفاوت با ها دهيا نيا

 نيا در غالب يها دهيا از يكي يتكنولوژ و علم يند كه ترقفتگر يم قرار مختلف، موردتوجه

 .است ندورا

  يو علم و تكنولوژ يترق
 آن، فراموش از پس و مشروطه انقالب از شيپ كه بود يا ، دغدغهيتكنولوژ و علم از يمند بهره

 را يتكنولوژ و علم آنان .داشتند يكساني يرأ آن لزوم بر فكران روشن تمام شيوب كم و نشد

دوره،  نيا يها شتهنو يبرخ در يحت و شمرده يضرور و الزم ياجتماع يترق تحقق يبرا

 پسِ در آنان ،حال نيباا. شد مي دانسته كساني يتكنولوژ و علم از يمند بهره و داشتن يترق

. دانستند يم خود يالگو و يآن، مترق از يمند بهره ۀواسط به را ، غربيتكنولوژ و علم شيستا

 ينيب خوش ينوع بلكه ،نبود آنان موردتوافق تنهايي ، بهها دهيا نيا از يمند بهره لزوم همچنين

 گفتمان بر يبشر عقل و يتكنولوژ و غرب از برگرفته يتجرب علم خصوصاً و مدرن علمدربارۀ 

 يبرخ تا شد باعث ،آن از يمند بهره لزوم و مدرن علمبه  ينيب خوش نيا .بود حاكم آنان

 يبرارا  خود ليدال او. فتنديب مسلمانان خط رييتغ فكر به ،آخوندزادهازجمله  ،متقدم فكران روشن

 و علوم ميتعل آلت كه بود نيا اسالم خط رييغرض من از تغ»: كه كند يم انيب گونه اين ،امر نيا

 ،اناثاًيا  ، ذكوراًيبدو اي ي، حضريدهات اي يملت اسالم، شهركرده، كافۀ  دايپ سهولت عيصنا
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گذارد و  يترقرۀ يدا هب افته، پاي امكان عيصنا و علوم ميتعل و سواد ليتحص به پروس ملت مانند

در  ،بيترت نيا به .(۷۶، 1۳۴9 تيآدم« )اروپا برساند يخود را به اهال ،رفته در عالم تمدن رفته

 يترق نيا يالگو ،غرب و يمهم ترق مظاهر از يكي ي،از علم و تكنولوژ يبرخوردار، او راتيتعب

 سنت مظاهر از گريد يكي ،خط رييتغ خواهان او كه است ليدل همين به و شده است  مطرح

 . شود يم ي،رانيا

 يضرور را دانشكسب علم و ران، يا يبا هدف ترق ،نديگراهمچون او و  زين دجماليس

و استدالل و الهام  يدورزرخ قيبا كسب دانش ازطر توانند يكه مسلمانان م بود معتقد و دانست

 را مدرنعلم او  نكهيا مهم .(81، 1۳8۴ اني)آبراهام ابنديخود را باز ۀرفت و مكاشفه، تمدن ازدست

 علم از يتلق نيا. ستين منسوب يگروه چيه  كه به دانست يم شمول جهان يقتيحق و نافع يعلم

 ي، محمدتقبراي نمونه. شود يدنبال م نيز مشروطه انقالب در فعال فكران روشنۀ ديگر شياند در

 و استعمار به ،تاًينها كهرا  شانيبازارها يبرا يمشتر افتني يبرا انيغرب يها تالش يحتبهار، 

در علم و  يترق يرا الگو انيكرده و غرب شيبود، ستا  شده منجر گريد ممالک در گسترده دخالت

 جنبش زمان در انيرانيا جهل و يماندگ عقب از ،درمقابل و كند يم يمعرف يپرور تيصنعت و رع

 : ديگو يم آنان يعلم

 بار افتيبه عالم  يوز دگر سو جنبش علم
 

 
 اضطرار و جهل خواب غرق بود رانيا کيل

 

 يسرور اليخ در ايدن اريمردم هش
 

 يگستر لتيح و ريروز و شب مستغرق تدب 
 

 يپرورتيشر صنعت و علم و رعنگرم 
 

 يمشتر يوجو وطن در جست يبهر كاال 
 

 (9۳، 1۳۷8)بهار 

 و نديب يم علم از يمند را در بهره شرفتياصل سعادت و پ، عارف ،گريد يا نمونه عنوان به

 : ديگو يم

 بماند پس مقصود ز ،شيهركس نرفت پ در شاهراه علم كه اصل سعادت است

 (1۳9، 1۳5۷ يزدي ي)فرخ

 : ماند عقب يتكنولوژ و علم ۀقافل از دينبا و

 آهن نبود كه راه يدر مملكت ينكند آدم رو ييدر قرن طال

 (2۳2 ،1۳5۷ يزدي ي)فرخ
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ده، يرسان برتر گاهيجا و يترق به را غرب كه ييها دهيا از يكي ،يتكنولوژ و حال، علم نيباا

 يها از آرمان تيتبع ،آن يجا و به گرفت قرار مي توجه مورد متأخر، كمتر خواهان يترق گفتار در

 .داد مي ليتشك را آنان يخواه يمحور ترقغرب،  از برگرفته ياسيس

 يخواهمشروطه و ياسيس نظام رييتغ
 نكهيتا ا بود نوزدهم قرن يابتدا از يرانيا فكران مهم روشن يها دغدغه از ي،اسيس نظام در رييتغ

 يثابت و مشخص ريمس ،از ابتدا راتييتغ نيا .نشستثمر به 190۶سال در در انقالب مشروطه 

. بود  شده طرح يمتفاوت نسبتاً يها صورت به ،مختلف فكران شۀ روشنينداشت و در اند

 مدرن، مشتركاً ياسيس يها دهيا جهت در آن رييتغ و موجود ياسيس ظامن از ، انتقادحال بااين

 يخواه يد، ترقرك يم کينزد گفتمان نيا يدغدغۀ اصل با را دغدغه نيا آنچه امابود.  دييموردتأ

 ياسيرا در نظام س رانيا يترق عدم ياصلدوره، گرۀ  نيا شمندانياند اغلبترتيب،  اين به .آنان بود

 با ياساس زيتما در را گفتمان نيا ،امر نيهمآن بودند و  رييتغو خواهان  دندانست ميموجود 

 . داد يم قرارگذشته  يها دوره در موجود ياسيس يها مخالفت

 ريي، با تغي بودغرب مترق و رانيا انيم اسيكه محصول ق ياسيس راتييتغ خواست ،البته

، عدالت، استبداد، ي، برابريآزاد ونچهم يميمفاهترتيب،  اين به. شد همراه يسنت ميمفاه يمعنا

 دوره، مطرح نيا فكران روشن ياسيس منظومۀ گفتمان در... و زنان، ملت قانون، حق، حقوق

 . ستوده شد ياجتماع يترق هدف درجهت نكهيا تر مهم و دش  فيبازتعر و( فتاي ياسيس تي)اهم

دوره  نيفكران ا روشن يسايس خواستِ بخشِ وحدت، مخالفت با استبدادم، يمفاه نيا انيم از

با  درارتباط را خود مخالفت و دانستند يم رانيا ياجتماع يترق ياصل مانع را استبداد آنان. بود

معناي  اما معناي اين مفاهيم در برخي موارد، به .كردند يمطرح م يقانون و آزاد و عدالت ميمفاه

 يبرخ در كرد. براي نمونه، پيدا مي تعبير فوكو، با گفتمان سنتي تالقي تر بود و به سنتي نزديک

 حقوق به تجاوز و ستم و ظلم يمعنا در و ناعادالنه حكومتمعناي  به ها، استبداد نوشته

 يۀخواست اول يو حت رفت يكار م هب ي،حق حفظ جان و مال شخص از مردم، اعم يمذهب يسنت

 آنان اغلب يها خواسته نيهمچن. شد يخانه عنوان م عدالت يبرقرار ،خواهان از مشروطه ياريبس

 ،خانه عدالت خواست ،اول ۀمرحل در و بود مغشوش شورا مجلس اي خانه عدالت جاديا بارۀدر

 از يسنت درک با درارتباط ،آنان نگاه در زين خانه عدالت. بود  شده عنوان ونيانقالب ياصل ۀخواست
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 ي)آفار شد يم يدگيرس تظّلمات به و طرح ها تيشكاآن،  در كه بود يعدالت، نهاد مفهوم

 شيستا در كه آنگاه و خواهان يبه جنبش آزاد وستنيپ يمثالً بهار در ابتدا .(80، 1۳85

 ۀو در دو قطع برد ينم كار هب را عدل يكل و عام مفهوم جز يزيگفت، چ يم سخن تيمشروط

از ، «مظفر عدل»و  «يقانون اساس حيتوض ۀبه شكران»بود،   دوران ساخته نيكه در هم يمعروف

 كند يم سهيمقا روانيمقتدر، اما مهربان را با انوش يريام ييگود؛ رك يم ديتقل كهن يها همان منش

 خاطر به شاه  نيالدمظفر شيهمين معنا، ضمن ستا  با ارجاع به نيهمچن .(1۴، 1۳82 )سپانلو

 : خواند يم عدل مجلس را مشروطه مجلس و گستر عدالت را ت، اويمشروط رشيپذ

 شاه نيمظفر د پادشه دادگر
 

 گستر دل عدالت خسرو روشن 
 

 اراستيانجمن عدل را به ملک ب
 

 ستمگر يدست ستم را ببست و پا 
 

 (5۶، 1۳۷8)بهار 

. داند يو ادبار نم ياستبداد را جز بازماندن از ترقجۀ يت، نتيمشروط از يتلق نيهم با وا

 : ديگو ياست، م خالفم مردم حكومت با اساس از كه شاه يمحمدعل به خطاب ،جهيدرنت

 را خانه نيا كن آباد دهش و داد از و زيخ
 

 را گانهيب ات اندک دور كن از خانه اندک
 

 مقصود يپادشاها ز استبداد چه دار
 

 مشهور نگردد ادبار جز كار نيكه از ا 
 

 (59، 1۳۷8)بهار 

 به ،دموكرات حزب شيدايپ و مشروطه جنبش آغاز همان از كهاست  يگر، فرخيد ۀنمون

 و كرد يم مخالفت شاه يمحمدعل ۀمستبدان اعمال و استبداد با و بود وستهيپ زدي يها دموكرات

 : فتگ يم

 مردمان خون ختنير به شتريب نيز
 

 را اهيفرصت مباد مردم چشم س 
 

 اي پادشاه حسن ي تو مست خواب غفلت
 

 خروش دل دادخواه را ينشنو يم 
 

 (88 ،1۳۷8)بهار 

و  بود پادشاه ۀظالمان اعمال درمقابل يدادخواه يندا ي،خواه مشروطه يندا زين او يبرا پس

را  يرانيارتباط ظلم با و ،جهيدرنت و شد يآن م  يترق عدم و رانيا ينابود باعث ،ظلم و جور نيا

 : درك يم انيگونه ب اين يسنت ميدر بستر مفاه
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 گردد يم اديبن يب رجو و جفا انيكه بن رو آن ز مطمئن هستم اوضاع نيا يرانيبه و

 (120 ،1۳۷8)بهار 

 ،البته. رديگ يم قرار نيز قانون مفهوم با درارتباط دوره، استبداد نيا گفتمان در ديگر، ازطرف

 انيم ييمعنا ارتباط ،جهيدرنت و دشو يم شيشود، ستا يم حاكم ظلم مانع كه ليدل نيا به قانون

 عدالت ياصل هدف يبرا را قانون ،بهار ،نمونهبراي . ماند يم برقرار همچنان ي،عدالت يب و استبداد

 : دهد يم قرار موردتوجه

 زند يقدرش به كاخ مهر پهلو مۀ يپا نهاد سر قانون شيپ و عدل ميوانكه شد تسل

 (12۴، 1۳۷8بهار )

براساس  ندكرد مي يسع كه طالبوف چونهم يانفكر روشن ۀشيدر اند او، بر  عالوه

 جينتا به بپردازند، توجه تيمشروط و استبداد ميمفاه فيتعر به غرب ياسيس يها گفتمان

 يترق عدم و ظلم كه( يشخص قانون با اي قانون بدون حكومت يمعنا )به ياستبداد حكومت

 شده بيتصو يهمچون آخوندزاده، قانون اساس ،است. البته قانون مدنظر او بوده  ياست، محور

 كهبود حكومت قانون فن، بر نشر دانش و  عالوه ،و بهبود جامعه يراز ترق وبود  پارلمان در

 شيصنعت، افزا ي، ترقيدوست طن معارف، و ، انتشاري، برابريپرور ، نوعيجان و يمال تيامن»

 همه ،زبردستان قدرت ديتحد و سلطۀ اجانب و نفوذ يبند شي، پيبازرگان ، رونقيعموم ثروت

به  ييواال تياهم نكهيا ضمن واقع، اودر. (۴۷و۴۶، 1۳۴9 تيآدم)« است قانون حكومت آثار از

 شرفتيپ ياصل عامل و ياجتماع مشكالت يتمام حلّال را آن ي،نوع به و دهد يحكومت قانون م

 ياصل تياهمكند،  يم يمعرف( است مدرن يها دهيا و ها آرمان از ياريبس به دنيرس)كه  يترق و

 در زين  دجماليس. كند مين  اشاره آن يذات يارزشمند به و ددان يم ياجتماع يترق تحقق در راآن 

 با را خود امور وفصل حل كه يملت»: ديگو يم ،از محدودنبودن حاكم توسط قانوناستبداد،  نقد

 را آن ۀاراد ي،و ۀمحاط مصالح در و شود ينم گرفته مشورت يوز ا ي،و منافع در و ندارد خود

. است نظام همان ي،و خواست و نونقا ۀاراد كه است يواحد حاكم تابع همه آن و ستين يريتأث

 يمنوچهر) «وندديپ يم هم به يبينص کيول ،ندارد يمنظم ريس و ثابت وضع كه است يملت آن

تالش  دجماليارتباط استبداد با نبود قانون، س بارۀدر مشابه يتلق وجود با البته .(۳۳8، 1۳8۴

 قانون و ندك ووج جست ياسالم استيس منطق در را مشروطه حكومت اصول تا كند يم

 (.15۳ ،1۳۴9 تيكند )آدم يمعرف يرا همان قانون اسالم تيمشروط نظام در قدرت ۀكنند محدود
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 از يكي عنوان به يدۀ آزاديبا ا درارتباط ،شتريفكران متأخر ب روشن انيمفهوم قانون در م اما

 و يآزاد حققت به كه يواسطۀ كمك به و رديگ يدوره قرار م نيا مورددفاع يها دهيا نيتر مهم

با  ،گفتمان نيدر ا ي نيز. مفهوم آزادرديگ يم قرار شيموردستا ،كند يم آن از يناش يترق ،جهيدرنت

 و اهداف نيتر مهم از يكي يخواه يآزاد و يآزاد ۀشياند»كه  بود چرا  شده ختهيآم  مفهوم استبداد

 ها مخالفت از ياريبس و( ۶9، 1۳8۶ ي)آجدان«بوده هيقاجار ياستبداد حكومت مخالفان مطالبات

 دو نيا قراردادن معادل ،البته. گرفت مي صورت زا يدۀ ترقيا نيادادن  قرار اريمع با استبداد با

 نه و رداشاره دااستبداد،  ديق از يآزاد يعني يآزاد از يمعناي متفاوت ها، به نوشته يبرخ در مفهوم

 مطرح انيب يآزاد مصداق در ،دوره غالباً نيا در و زاست يترق مستقالً كه يا دهيا عنوان به يآزاد

، پادشاه ۀمحدودكنند قانونِزا،  يترق يا دهيا عنوان به يحال، با درنظرداشتن آزاد . بااينشد مي

 : گويد مي رابطه نيا در يفرخ. آورد يبه ارمغان م زيرا ن يبر عدالت، آزاد عالوه

 عام و خاص ليبه خ يآزاد تا دهد مشروطه هست نام  يز قانون اساس رانيتا كه در ا

 (189، 1۳5۷ يزدي ي)فرخ

 : دانست يم زا يترق و يجهان يا دهيرا ا ياو آزاد البته

 گردد يپس از مشروطه با افزار استبداد م جهان آباد و چرخ كشور دارا يز آزاد

 (120، 1۳5۷ يزدي ي)فرخ

 آزادي تحقق براي بلكهعدالت،  واسطۀ برپايي تنها به قانون را نهفضا،  همين در هم بهار

 : داد مي قرار موردستايش

 قانون  يرويگفتم كه مگر به ن
 

 را به تخت بنشانم يآزاد 
 

 ( 2۶1، 1۳۷8)بهار 

 ديجد يابي تيهو و ييگرا يمل ينوع با فكران روشن يخواه يو آزاد  مشروطه نيهمچن

ز انقالب مشروطه، در ذهن ا شي. مفهوم ملت پبود  خورده  گره زين رانيا ملت و تيرانيا براساس

در جهت مبارزات  ،و غالباً  داشت وجود سميوناليناس ۀشياند ازفكران، متأثر  از روشن ياريبس

 خصوص به و خواهانه مشروطه يها خواسته. اما گرفت يم قرارمورد استفاده  يضداستعمار

 يآفارطوركه  انفراهم كرد و هم انيرانيا انيرا درم مفهوم نيا رشد ۀنيمشروطه، زم انقالب

 باد زنده» شعارمفهوم در  نيات، يمشروط ياز امضا شيپ ونيتحصن انقالب انيدر جرد، يگو يم
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چون  يمفهوم، يرانيفكران ا (. اما روشن82، 1۳85 يكرد )آفار دايپ ينمود بارزتر «رانيا ملت

 به مدارانه حق نگاه ي،طوركل حكومت )مشروطه( و به بخشِ تيعنوان منبع مشروع به ،ملت ۀاراد

 يفكران روشن گفتمان در ،غالباً ميمفاه نيا و ندادند قرار يكساني موردتوجه را ملت و انسان

 و قانون و تي، مشروطاز آنان ياريبس يدرواقع، برا. شد يمچون آخوندزاده و طالبوف مطرح 

 اتمراع يدبا كه يحقوق عنوان و نه به داشت تياهم ياجتماع يترق هدف يراستا در يآزاد

 . شود

 در ياسيس اقدامات جهت در يساز تيهو ينوع با شتريب ملت مفهوم ،اوصاف نيا با

 ،آن استقالل حفظ چهو  يحكومت مل ليچه با هدف تشك، يدولت مل کي يمرزهامحدودۀ 

 استعمار با مقابلهو  يخواه مشروطه هدفِ دو با ييگرا يملدوره،  نيا در ،جهيدرنت. بود همراه

تمدن غرب و هم  ياستعمار وجه با مقابله جهت در هم مفهوم نيابهتر،  عبارت به. شد مي مطرح

 مفهوم ،حال . بااينگرفت مي قرار ديغرب، موردتأك از هبرگرفت ياسيس يدهاياز ا يرويدر جهت پ

 کي چارچوب در ياسيس عمل يبرا يياتكا قابلو نقطۀ  بود همراه تقدس ينوع ، باملت

 محسوب( يغربدول  يها دخالت با مقابله در چه و يخواه روطهنۀ مشيزم در)چه  يمل حكومت

 ،دوره نيا فكران روشن نظر به اتكانقطۀ  نيبود كه ا نيكه وجود داشت ا يمشكل اما. شد يم

قراردادن اريو با مع نداشتند رانيا ملت و مردم به يتچراكه آنان نگاه مثب ؛نبود اتكا قابل هم چندان

 يترق مانع را فرهنگشان و اتيخلق يحت و پرداختند يم آنان از انتقاد به مدرن يها دهياز ا ياريبس

 متوجه را ياصل راديا و شان، نقصيها آرمان نشستننثمر به دنبال به ،غالباًآنان . دانستند يم رانيا

 انيرانيا يماندگ استعمار را در عقبگر، ازجمله يد يساختار عوامل و كردند يم مردم يفرهنگ يب

 . دانستند ينم مقصر

 مبارزه با غرب و هویت ایراني
 دول ۀطلبان سلطهبا تمدن غرب، با چهرۀ  ييآشنا ياز همان ابتدا انيرانيعنوان شد، اطوركه  همان

 ينيگذاشتند، چه متقدم ريكه بر نهضت مشروطه تأث يفكران روشن و بودند  شده مواجه يغرب

 انيبالفصل انقالب، در جر ۀان دورفكر و چه روشن دجماليطالبوف و س و چون آخوندزادههم

 نيبا ااول،  يجهان جنگ تاًينهابعد از آن و  ياستعمار يانعقاد قراردادهاس، يانگل و وسر ۀحمل

ها  بود و دخالت شيغرب موردستا تمدنهمچنان  ،زمان نيحال، در ا . بااينبودند  چهره آشنا شده
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ها  كرد. درواقع، آن يوارد نم يآن خلل ها(، به آنان )چهرۀ بالفعل آن ياستعمار يها استيو س

و  يدار آزاد متمدن و طرف، گر غربا كه حل كنند را تناقض نيا ي،صورت نظر توانستند به ينم

 را ها دهيا نيا ،گريد ياست، پس چگونه در عمل و در برخورد با كشورها يعدالت و برابر

 ي،با دول غرب يكساني يتلق برخورد ومختلف،  يها دوره گر، دريد ازطرف. رديگ يم دهيناد

بود كه در  يها معطوف به دولت آلمان نداشتند و انتقادات آن تاًيو انگلستان و نها هيخصوصاً روس

 دول كه يكل يمفهوم عنوان به غرب ،جهيدرنت. زد يدست م رانيا هيعل يبه اقدام، يزمان مشخص

 بلكه ،شد ينم دانسته معنا هم راستعمااز آن بودند، با مفهوم  يمصداق آلمان و سيانگل و روس

 وجود نداشت.  يا يثابت و كل يتلق زين ها دولت نيا از کي هربه  نسبت

 يها يدئولوژيا به ي،غرب يكشورها يها دخالت با مقابله يبرا فكران ، روشنحال نيباا

 تيها، هو يدئولوژيا نيا از کي هر در كه شدند متوسل مردم يهمراه يبرا يمختلف ياسيس

 سابق يمذهب ي وسنت تيهو با يمتفاوت نسبت و شد يم ميترس يمتفاوت صورت به انينرايا

 اما. بود وابسته يخود سنت و غرب نتمد انيآنان درمورد نسبت م يكل كرديبه رو كه گرفت  يم

از  يكيكه  شد مطرح دوران نيا در غرب برابردر يابي تيهو و يدئولوژيا نوع سه ي،طوركل به

 دركه  بودباستان  رانيبا ا يابي تيهوبر  يمبتن سميوناليناس ينوع ،ها آن نيدتريكو پرتأ نيتر مهم

 نكهيامهم  .گرفت مي قرار ديموردتأك يعشق و عارف و آخوندزاده چونهم يفكران روشن ۀشياند

عنوان مثال،  به .گرفت يقرار م يعرب تيتقابل با هو در و بوده سازگار يغرب تيهو با تيهو نيا

 گويد:  كيه بر افتخارات ايران باستان درمقابل غرب ميعارف با ت

 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
 

 كس و يار است به اين محيط كه امروز بي
 

 دكمان كشيده چو اسفنديار ياري بو
 

 دادم بناي كاخ تمدن به باد مي
 

 اعتباري بود ،اي چرخ  اگر به دست من
 

 (282، 1۳80)عارف 

 رانيا شوكت ينابود باعث كه يعرب تيهو با تقابل در زين او ۀشياند در تيهو نيا البته

 : شد يم ، برساختهبود شده باستان

 ديساسان نرس از كشور يخبر خرم نور آن از رانيعرب باز در ا يتا كه شد پا

 (۳02، 1۳80)عارف 
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 باستان رانيا شكوه بر ديتأك با متجاوز غرب با مقابله يبرا را شيخو ييگرا يمل زين يعشق

 مدرن يها دهيا و تمدن ان، مهديغرب يماندگ عقب روزگار در او زعم به كه يرانيا ؛كند يم ميترس

 است:  بوده

 كه در مشرق، تمدن باب بود  ين عهدآاز  ادي
 

 وز كران شرق، نور معرفت پرتاب بود 
 

 نيزم مغرب هنگام، در رفته، همان ادشاني
 

 نينش بودند همچون جانور جنگل يمردم 
 

 اقتدار ابديب يشرق آنكه، گر ديدارم ام
 

 كار به ديآ خلق، اقتدار شياز پس آسا 
 

 را رانده از هرجا كنند يآدم يچو غرب ين
 

 دكنن رسوا نيچن را تيو آدم يآدم 
 

 يكس در بندگ چيه نماند ديبا نيبعد از ا
 

 يندگزاز بهر خود زنده است و دارد  يهركس 
 

 (2۴0، 1۳80عارف )

 قيتلف ياسالم ينيد تيبا هو ،چون بهار ينامتفكر ۀشيدر اند ،سميوناليشكل از ناس نيا اما 

بر دو هويت  زير، شعر درعنوان نمونه،  هب .نمود خود گفتمان جذب را ياسالم اتحاددۀ يو ا شد

 گويد:   كند و مي ايراني و اسالمي تأكيد مي

 بالست اندر رانيا! انيرانياي ا  هان
 

 كالستين دستخوش وشيمملكت دار 
 

 اژدهاست دهن ان، دريك ملک مركز
 

 كجاست؟ يمل كو، جنبش اسالم رتيغ 
 

 چرا؟ يسست همه نيد، ايرش برادران
 

 !شماست مال رانيشماست، ا مال رانيا 
 

  بياسالم باز، خاسته برپا صل نيك به
 

 بيمه يندا جنوب، داده و شمال خصم 
 

 بيجي ۀ امنيلب، آ به تمدن روح
 

 بيغر رانيا م، كشوريتي محمد نيد 
 

 ماست نييآ يكيب، نيغر ميتي نيا بر
 

 !شماست مال رانيشماست، ا مال رانيا 
 

 (208، 1۳۷8)بهار 

 يبه نوعگرايانه،  هاي ملي بر تكيه بر ايده عالوه ي،چون فرخهم ينامتفكردرنهايت، 

گرايي او نيز برمبناي هويت ايران  . البته مليشدند متوسل غرب با مقابله يبراچپ  يدئولوژيا

 باستان بود: 

 ميكاووسيك و قباديك ۀما زاد
 

 ميروسيباختگان وطن س جان 
 

 لرداي   ديخورش و ريش يدر تحت لوا
 

 ميروس و سيآزاد ز بند انگل 
 

 (2۴5، 1۳5۷يزدي  فرخي)
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 وطني و ايدئولوژي ماركسيستي همراه بود:  اما اين هويت، با نوعي نگاه جهان

 ميا به جهان كاشته يما تخم تساو ميا برافراشته كل صلح رقيما ب 

 ميا پنداشته اصل دو نياۀ يدر سا بار کيالقصه سعادت بشر را 

 (250، 1۳5۷يزدي  فرخي)
. گرفت قرار استعمار و غرب با لهمقاب يمحور اصل ،بعد ۀبود كه در دور يلوژدئويا نيو هم

 يمنته آن از يستياليامپر درک واز تمدن غرب  ياديبه انتقاد بن ۀ مشروطه،در دور تفكر نيالبته ا

 چهل ۀده مانو گفت شد کينزد خط نيا آن، به از بعد يخيتار عيوقا ۀواسط به ريمس نينشد. اما ا

 .شد جاديا افض نيا در

 گفتمان روشنفكران دهة چهل و غرب
هاي مشروطه و بعد از آن  گمان برخي تحليلگران، نتيجه و ادامۀ گفتمان گفتمان دهۀ چهل، به

. اما است كرده ديگر، ضرورت تاريخي، پيدايش اين گفتمان را ايجاب مي عبارت بوده است. به

و از   هاي قبل رخ داده تاريخي دوره عيوقا بستر درهمسو با نگاه فوكو به تاريخ، اين گفتمان 

 هاي پيش از خود گسسته است.  گفتمان

 ياساس تياهم يدارا 1۳۳2مرداد28 يسرنوشت حزب توده و كودتاع، يوقا نيا انياز م

 ياسيس حزب نيحزب، نخست نيا كه است ليدل نيا به زمان نيا در توده حزب تياهماست. 

 يعنينهاد؛  عرصۀ وجود به پا ،رضاشاه ييفرمانروا سال ستيب از پس كه بود يا يمترق و مدرن

 آزاد يبونيتر جاديا در حزب نيا طور نياوضاع مملكت بودند. هم رييخواهان تغ ،كه مردم يزمان

 نيب در آن اعتبار و شهرت باعث ،امر نيا كه بود تاز كهي ،ديجد ديعقا رامونيپ بحث يبرا

 ه،جيدرنتشد.  يرانيفكران ا روشن تيشدن اكثر جذبجامعه و كردۀ  ليتحص و جوان يها بخش

 كه داشت قرار يستيماركس يها شهياند ريتأث سو، تحت نيا به 1۳20 سال از يفكر روشن گفتمان

 توده حزب اما. بود زين يجهان سطح در چه و كشور داخل در روز، چه ياسيس جو از متأثر البته

 يا جبهه عنوان به ،زيچ هر از شيب سشيتأس يابتدا بود، در فكران روشن نياكنندۀ  جذب كه

 چينامۀ آن، ه مرام نينخست در يحت و شد يم ريتعب رضاشاه يكتاتوريد ضد بر متحد و يمردم

 اعتقادات با يآن، افراد گذاران انيبن و نبود مشهود يستيكمون اصولبه  نسبت يخاص ليتما

درمقابل،  و بود سميكمون به ميمستق يگوابست نوع هر ابتدا، منكر در يحت. بودند متفاوت ياسيس
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 سلطنت و 1285 سال مصوب ياساس قانون و رانيا يارض تيتمام و استقالل به را خود اعتقاد

 با يهمدل فكران ضمن اوصاف، روشن نيا با .(11تا8، 1۳88، ي)نبو داشت يم اعالم مشروطه

و  يخواه  يآزاد و طرف کياز ييگرا يمل و استقالل ، خواهانيستيكمون و يستياليسوس يها دهيا

 اصالحات شرو، خواهانيپ و کيدموكرات يز حزبيبودند. حزب توده ن گريد ازطرف تيمشروط

 يخارج يها دخالت تمام هيعل شد كه يم محسوب يستياليامپر ضد يسازمان و مهم يساختار

 يفكر وشنر ۀجامع در را يستياليتفكر سوس، حزب نيا تيفعال ،ترتيب اين به. كرد يم مبارزه

 ارتباط در حزب نيا با ينحو به ،چهل ۀده يها سالفكران مطرح  منتشر نمود و اغلب روشن

ندۀ ينما كه كرد اشاره احمد آل جالل و يملك ليخل به توان يم ،فكران روشن نيا ۀ. ازجملبودند

 حزببرآن،  . عالوهبودندچهل  ۀدر ده ،غرب يبه حكومت و تاحدود متفاوت نسبت كرديدو رو

 اتيادب»اثر گذاشت. ازجمله  زيبودند ن آنمخالف  ينوع كه به يفكران مذهب روشن ۀشياند بر توده

 يبرا «يطبقات ۀمبارز و يطبقات ليتحل از استفاده يبرا را توده، راه حزب ياسيس فرهنگ و

، يعتيشر يعل پدر ي،عتيشر يمحمدتقكه توسط  «ياسالم قيحقا نشر كانون» يتندور ياعضا

 يعل ۀشيكه اند بود يمهم مركز ،كانون اما .(۴۳، 1۳81)رهنما  نمود بود؛ هموار شده يزاندا راه

معتقد به  فكرانِ از روشن گريد يو برخ ،چهل و پنجاه ۀفكران ده روشن نيتر از مهم ي،عتيشر

 زيرپرويام يعني ي،شاخص چپ انقالب يها چهره نيهمچنبود.  دهيرا شكل بخش ياسياسالم س

  .(۴8، 1۳81)رهنما  مركز بودند نيسابق ا ياز اعضا ،احمدزاده و مسعود انيپو

 نگرش بافكران  روشن ۀانيگرا يمل و طلبانه استقالل يها آرمان يهمراهگر، يد طرفاز

 وارد فكران روشن يفكر ۀمنظوم به ،مرور به را سمياليامپر مفهوم با غرب ، ارتباطيستيماركس

 و شمال نفت ازيامتدرمورد  كه ي، زمانيشورو از دهتو حزب يوچرا چون يب اطاعت اما. نمود

 يها آرمان و طلبانه استقالل يها ارزش انيم يگرفت، تقابل موافق يموضع جانيآذربا بحران

 يبرخ توسط حزب ترک و حزب يها رده انيدرم اختالف منجربه كه كرد جاديا يستيماركس

 كه حزب ينامۀ اعضا اعتراف و 1۳۳2مرداد28 يكودتا انيجر در امر نيهم. شد فكران روشن

 ديداد، تشد نشان را خود يانقالب مواضع از آمدن كوتاه ،آن از تر مهم و يشورو به آنان يوابستگ

 هوادارِ و كارانه محافظه  مرداد و سقوط دولت مصدق در كنار نگرش28 يكودتا نيهمچن. شد

 و نمودكمک  غرب و دولت از فكران روشن شدن گانهيبه ب، يخارج استيشاه در س ميرژ غربِ

 اماكرد.  جاديا سمياليامپر عنوان غرب، به از آنان درک با درارتباط يفكر ييهمگرا ينوع
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كنند،  فايا يكشور نقش فعال ياسيسصحنۀ  در توانستند ينم دوران نيا در كه فكران روشن

كه از دست آنان  يبر آن بگذارند. درواقع، تنها كار يريتأث ي،توانستند با طرح اصالحات فرهنگ

 ياجتماع يافتادگ عقب از انتقاد و فرهنگ ۀمسئل بر ديتأك با مشكالت ميرمستقيآمد، طرح غ يبرم

 نانياطم يا يدئولوژيا چيبه ه گريزمان، د نيكه در ا يفكران روشنب، يترت نيبدبود.  يو فرهنگ

 كه ديام نيد؛ به افرهنگ كردن يساز مدرن به شروع و آمدند صحنه به ديجد يپوشش نداشتند، با

 رييتغ ياسيبه اوضاع س ها را نسبت انسان انتظارات و رفتار و نگرش ۀويش ،شده مدرن فرهنگ

كند  مي زمان بود، فراهم  نيادغدغۀ  نيتر مهم كهرا  ياسيس استقالل نيتضم امكان و داد خواهد

فكران  روشن يتماعاج ياسيسگفتمان  ۀمفهوم فرهنگ به منظومترتيب،  اين به(. 5۶، 1۳88 ينبو)

 . شد وارد 

 فرهنگ
 با  درارتباط شتري، بياجتماع يترق ۀنيزم شيپ عنوان به فرهنگ به خواه مشروطه روشنفكران توجه

 به حاكمان و مردم نداشتن التزام از انتقاد صورت به غالباً و ، قانون، علميآزاد چونهم ييها دهيا

 زهيانگ نداشتن و يسواد يب و قانون به عالقه نبود ازها  آن مثالً. گرفت يم ها، صورت دهيا نيا

 ييها دهيا ياجرا خاطر به را باستان رانيا يحتها  . آنكردند يم انتقاد مردم انيدرم علم كسب يبرا

مرداد، توجه 28 يبعد از كودتا يها . اما در سالكردند يم شيستا علم و عدالت چونهم

كه در دوران مشروطه سابقه نداشت.  از فرهنگ جلب شد يگريفكران به وجوه د روشن

و هنر  يهنر يها تيگوناگون فعال يها شاخه يمعنا به»از فرهنگ  يمفهوم متفاوت ،ترتيب اين به

 نكهيا ضمن. شد مطرح( 58، 1۳88 ينبو) «يقيموس و يات، شعر، نقاشي، ازجمله ادبيرانيا

. گرفت قرار دتوجهمورغرب،  ربرابرد مقاومت ابزار عنوان بلكه به ي،عنوان ابزار ترق فرهنگ نه به

آن و  ياخالق ي وخصوصاً در وجه معنو ي،از عناصر فرهنگ يكيعنوان  به زين مذهب ،البته

 . شد مطرح تصوّف و رفانبا ع درارتباط نيهمچن

 يا توده اشاعۀ فرهنگ از انتقاد قالب در و يسلب صورت زمان، فرهنگ هم به نيدر ادرواقع، 

 ارائۀ تمدن يبرا يابزار عنوان به يجابيا صورت به هم و سمياليمپرا و حكومت توسط غرب

يرانيا ديععنوان نمونه، دانشور در داستان  به .گرفت قرار غرب، موردتوجه تمدن دربرابر يليبد
كند. در اين داستان، دو پسر آمريكايي كه رفتارشان  پسند اشاره مي ، به اشاعۀ اين فرهنگ عامهها
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فيروز ايراني، آن را  اي براي پدر حاجي عماري غربيان است، بعد از ساختن دكهنماد اقدامات است

« سوارها و ايزنهاور و ميكي موس و اعالن پپسي كوال ها و دوچرخه عكس فوتباليست»با 

ها بود، آراسته و درواقع، در كنار كمكي كه كردند،  كه متعلق به فرهنگ آن (۴0، 1۳81)دانشور 

فكران همچون  ديگر، برخي روشن . ازطرفخويش نيز پرداختند سندپ به بسط فرهنگ عامه

 نيزم نينفرسنتي و حتي روستايي ايراني )مثالً در كتاب  احمد و شريعتي بر فرهنگ اسالمي آل

عنوان بديلي براي تمدن  احمد( و برخي ديگر همچون نصر، بر فرهنگ و فلسفۀ اسالمي به آل

 كردند. غرب و معايب آن تأكيد مي

 كار  هب حكومت عملكرد از انتقاد يبرا شتريبفرهنگ  ي،س ۀده در خصوصاً و ابتدا در اام

. گذاشت يم كنار را يمل مصالح و فكران روشن ۀخواهان يآزاد يها آرمانكه  يحكومت ؛رفت يم

 نبودن نشانۀ همراه را حكومت توسط غرب ييروبنا و يا توده فرهنگآنان اشاعۀ  ،قتيدرحق

همچنان  ،چهل ۀده در يحت و زمان نيا در فكران روشن البته. دانستند يم يمل منافع با حكومت

در تقابل با  يول ؛آن بود، معتقد بودند ييغرب كه متفاوت با فرهنگ روبنا يبه فرهنگ غن

 يها سنت به رجوع يمعنا به ،دغدغۀ اصالت يان، نوعيغرب ياستعمار اقدامات و يزدگ غرب

 كرد.  دايپ يشتريبسط ب جيتدر به كه داشت ضورح آنان ذهن در يخود و يبوم

 يبو و ل، رنگياص يفرهنگ يريگيچهل، پ ۀده در يپسااستعمار اتينظر بسط با نيهمچن

 درک با يزدگ غرب مفهوم و يا توده فرهنگ از انتقاد و گرفت خود  به يتر يضدغرب و ياسيس

خصوصاً انتقادات و مباحث  و يجهان عيوقا ،البته. شد همراه سمياليامپر و غرب از يديجد

 .گذاشت چهل ۀده در آنان گفتمان يريگ بر شكل ييبسزا ريتأث يروشنفكران غرب

 گرایي سوم تعهد و جهانغربي، روشنفكران 
 ،گذاشت يجا بر چهل ۀده گفتمان بر يكه مباحث روشنفكران غرب ياثرات نيتر از مهم يكي

 را فكر ، روشنيس ۀده در كه صورت نيا به. به مفهوم روشنفكر بود آنان نسبت نگرش در رييتغ

از آن  تيرا كشف كند و با تبع خيتار ياضير يالگوها توانست يم كه دانستند يم يدانشمند

از مفهوم  يتلق ني(. البته ا150، 1۳88 ينائل شود )نبو شرفتيو پ يبه ترق ،قيقواعد دق

اما  ؛وجود داشت زيچهل ن ۀدر ده ي،خصوصاً ملك ،فكران روشن يبرخ ۀشيدر اند ،فكر روشن

 عنوان فكر قرار گرفت. به روشن فيمحور تعر «تعهد»چهل، مفهوم  ۀغالب آنان در ده يبرا
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كه  دانست يم يكس را فكر فكر، روشن روشن و دانشمند انيمشدن  زقائليتما با يعتينمونه، شر

با  ،را ياجتماع يتز ،بهبود آن يو برا باشد داشته شيخو ۀجامع درمقابل يتعهد و تيمسئول

 .(2۶0، 1۳۶0 يعتيدنبال كند )شر ،خود ۀجامع يمكاني و زمان طيتوجه به شرا

 ،بار نياقتباس شد كه نخست «التزام»از مفهوم  ماًيمستق زين «متعهد اتيادب»و  «تعهد» ميمفاه 

از فراتر  اتيادب يميقد يۀنظر ،د و در آنجاكرژان پل سارتر مطرح  ي،فرانسو لسوفيو ف سندهينو

 نيا ۀدربردارند ۀ اوي. اصول نظرداد حيتوض را سندۀ متعهدينو مفهوم و ديطلب چالش را به استيس

 اما .باشد داشته جامعهكردن  دگرگون در يعمل يامدهايپ ديبا كه است يكنش ،نوشتن كه بود دهيا

 ياسيس اي ياجتماع دار يمعن تيفعال هرگونه يرو به را درها ،ها سال نآ در كه رانيا حكومت

 اتينشر باز يفضا از زين فكران روشن. بود كرده ينينش عقب هنرها و اتيعرصۀ ادب بود، از بسته

 نيا ۀجيدرنت. كردند استفاده ياسيس رييتغ يبرا يابزار عنوان به اتيادب از و كردند استفاده يادب

 وجود به يكافش يجامعۀ ادب در طرف يب بانياد و متعهد بانياد انيات، ميادب از تازه برداشت

 همچون كه ياتيادب يعنيبرخاستند؛  متعهد اتيادب از يهوادار به فكران روشن از ياريبس اما. آورد

 يها شنامهينما از يمهم نمونه، بخش عنوان به. كند عمل محرومان و دستانيته يگو سخن

 يهمم بخش در او ،گريد ازطرف. ابدي يم اختصاص شهرها در مردم مشكالت يبررس به يساعد

 توجه اما. پردازد يم آنان يخراف ديعقا و مردم يمحل رسوم و روستاها، آداب به ،شيها داستان از

درمورد  دوره نيا جيرا انتقادات به ،نينماد صورت به روستا و شهر طيشرا و مردم مشكالت به

. تشگ يان، برميغرب استعمار همه از تر مهم و انيرانيا تيهو ته، مشكليمدرن و سنت تقابل

 يوجو جست يمردم، نوع مشكالت و روستا به توجه ،احمد آل يها داستان درعنوان مثال،  به

 فكران درواقع، روشن. بود غرب و وابستۀ حكومت ينوساز از انتقادي و بوم يها سنت و تيهو

 رانيا مشكالت به ،سميمدرن و غرب از يتر يكل انتقادات يفضا در متعهد اتيادب روانيپ و

 کينزد يپسااستعمار فكران روشن اتينظر و شهياند به را آنان گفتمان ،امر نيا و ندپرداخت يم

 .كرد يم

 داشتند ياثرگذار و عمل يبرا يمحدود زمان، امكان نيا در كه يفكران گر، روشنيد ازطرف

 جهان از بپردازند، ناچار رانيا داخل ياسيس تحوالت به ماًيمستق خود آثار در توانستند ينم و

 عنوان شد، به يم محسوب آنان ۀجامع يمرزها از خارج ظاهراً يموضوعاتكه  آن مسائل و سوم

. كردند يم استفاده ،سمياليامپر دربرابر چه و دولت دربرابر چه ،خودشان تيموقع از يليتمث
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 فراگرفته شيپ از شيب را يفكر روشن محافل تمام كه ييگرا سوم جهان ،چهل ۀده درواقع، در

 اما(. 155، 1۳88 ي)نبو كرد فايا رانيا در فكرانه روشن مباحث به يده شكل در يمهم بود، نقش

 فكران روشن يبرخسو  يکاز كه شد؛ درحالي ظاهر يمتفاوت يها شكل به ،رانيا در گفتمان نيا

 را تيمسئول و تعهد يها دهياهاي سازمان مجاهدين خلق يا گروه جنگل،  همچون اعضاي گروه

كردند  يم ترجمه شهادت و اميز، قيآم خشونت عمل تياهم هيتوج و بحث به سوم جهان متن در

گفتمان  يفرهنگ يها جنبه براحمد  شريعتي و آلازجمله  ،گريد ياريبس (15۶، 1۳88 ينبو)

 داشتند.  ديتأك يپسااستعمار

 انهيجبرگرانگاه  در رييتغ ،چهل ۀده گفتمانبر  يتحوالت جهان ريتأثاز  يگريد وجه نيهمچن

 .شده بودهمراه  غرباز  يدرک متفاوت باآنان بود كه  ۀانيجو يرقت و

 يخیتار جبر
 شيپ دارد، تا يخاص منطق و ريناپذ اجتناب يروند ،خيتاركه  يمعن نيبه ا ي،خيجبر تار به اعتقاد

 نيدر ا ي. اما حتوجود داشت يخيروند تار يعنوان الگو با درنظرداشتن غرب بهچهل،  ۀده از

به  مشروطه نسبت ۀكه در دور يا ينيب با خوش نيزم مغرباز روند تحوالت  يريدوره، الگوگ

از  انهيهمچنان در چارچوب درک جبرگرا انفكر روشن اماتمدن غرب وجود داشت، همراه نبود. 

 يرا ضرور غرب از برگرفته مدرن يها دهيا يبرخ يساز ادهيپن، زما ياز اقتضا يرويو پ خيتار

)البته  شد منتشر چهل ۀده در كه يزدگغرب كتاب در احمد ثال، آلمعنوان  . بهدانستند يم

 وجود با(، بود شده تكرار يگريد مقاالت در زين خيتار نيا از شيپ ،كتاب نيا در اتشينظر

 ديبه تول انيهمچون غرب ديبا انيرانيكه ا بودغرب، معتقد  يو تكنولوژ سمينيماش به انتقاداتش

: ديگو يم و است زده نيكه ماش ديخواهند رس يتازه به غرب ،بپردازند و بعد از آن نيماش

 (. 2۳، 1۳82 احمد )آل «است خيتار ن، جبريماش رشدنياگيدن»
 در كه يمدرن يها دهياز ا ياريدوره با بس نيفكران ا كه روشن گفت توانيم قت،يدرحق

كه در  يماعحل مشكالت اجت يرا برا ها آن اجراي و داشتند يبود، همدل شده مطرح مشروطه

 و استعمار ها تجربۀ سال اما. دانستند يم يضرور ،شد ياز تقابل با غرب دانسته م يناش ،زمان نيا

 غرب با ها دهيا نيا چهل، ارتباط ۀده در مرور به تا شد موجب ،ها آن ۀانيگرا يمل احساسات

. دهند قرار موردتوجه يغرب يالگو از مستقل را ها دهيا نيا ،ظاهر در حداقل و شود ختهيگس
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 سمياليغرب و سوس انيم سابق واسطه، ارتباط مكتب يۀنظركردن  مدون با يعتيشر نمونه، عنوان به

 و داز غرب جدا كن، يجهان مفهوم کي عنوان را به سمياليرا كنار گذاشت و تالش نمود تا سوس

 (.58، 1۳81)رهنما  دزن ونديپ يآن را با سنت مذهب يحت

مرور  بهبود،  يغرب يكشورها تحوالت جهت در لزوماً كه خيتاربه   يخط تک نگرش ،جهيدرنت

دۀ يا ،نيهمچن. داددر جهان سوم  يضد استعمار يها تحوالت و جنبش يخود را به بررس يجا

 يخيتار تحول متفاوت مراحل چارچوب در قاًيدق را شرفتيپ كه يستيماركس يخيتار ييجبرگرا

 معطوف كه فانون چونهم يفكران روشن تفكرات از رفتهبرگ يپسااستعمار يدئولوژيا د، بهيد يم

 .شد بود، مبدل يانقالب و يفور اقدام به

و  سمياليامپرسلطۀ  ازشدن  رها ،اول ۀمرحل در فكران روشن مشترکدغدغۀ  ترتيب اين به

 كه يريتصو اما. كردند يم يتلق رانيا ياجتماع مشكالت ياصل مسئول را چراكه آن  ؛غرب بود

 ظاهر برخالف كه بود يتر هوشمندانه و ديجد ريشد، تصو يم ارائه سمياليامپر از ورهد نيا در

 .پردازد يم رانيا استثمار تگرش، بهيحما و متمدنانه

 يو فرهنگ ياقتصاد سميالیامپر و غرب
 درکنوعي  بهخود را  يجا ،متمدنانه از غرب ريتصوچهل،  ۀدهدر  شد طوركه اشاره همان

 يانتزاع تيكل يد، نوعيجد يتلق نيا در .بود يستيمحصول تفكر ماركس داد كه يستياليامپر

 .شد جاديا يو معنو يانحطاط اخالق يبا مفهوم استعمار و حت درارتباط يغرب ياز كشورها ديجد

 يول ،شود يكه در لباس تمدن و فرهنگ ظاهر م شد يم ريتصو يغرب، استعمارگر ترتيب اين به

 نيا در تمدنواژۀ  ،جهي. درنتكند يم دنبال را خود ياسيس و ياداقتص ظاهر، اهداف نيا پس در

صورت  داد، به يم رابودن  شرفتهيپ يعني خود يواقع يمعنا كه مشروطه ۀدور برخالف ،زمان

 كار هاستثمار، ب جهيدرنت و خود فرهنگ ۀاشاع يبرا استعمارگران دروغِ يمعنا ، درياستعار

 آخر. افتاده آسمان از بود ينامدرست » واژه نيد، ايگو يم احمد طوركه آل همان و رفت مي

 (. 2۶، 1۳82 احمد )آل «است شۀ عمرانير از هم استعمار

است. او  شده منعكس يخوب به ،دانشور اثر سووشوناز استعمار در رمان  يتلق نيا نيهمچن

 شان نندهك كمک ظاهر در اقدامات و رفتارها و كند، سخنان يم ريتصومظهر استعمار  راكه غرب 

ساختن ت، يحيگفتن از مس سخن، ياطيخ فروش چرخ جهيدرنت و نديب ياستعمار م نکيرا با ع
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. دارد تيها هست كه اهم پشت آن ياستعمارۀ يخود را ندارند و ال يظاهر يو...، معنا مارستانيب

وپا، ار يصنعت يدار هيسرما»كه  كند يم اشاره گونه اين يغرب استعمارگران بيفر به هم يعتيشر

 و پوشند ينم لباس كه ييقايآفر يبدو يها جامعه نكهيا فرستند تا يم قايآفر به را تيحيمس

 ساخت لباس بعد و كنند دايپ ايح و شرم و عصمت و عفت نكهيا كند، تا يحياند، مس لخت

 .(10۳، 1۳۶0 يعتي)شر «بخرند منچستر

 غرب مختلف يعملكردها بهفكران  غرب، روشن ياز استعمارگر يدرک كل نيبا وجود ا اما

 و ياسيس ي واقتصاد تلفخم يها چهره با سمياليامپر ،آنان گمان به. كردند ياشاره م استثمار يبرا

 .كند يم دنبال را خود ياستعمار اهداف ي،فرهنگ

 ياقتصاد استعمارـ 

 ي،و تكنولوژ ييگرا مصرف رواج باي، تجار يقراردادها بر عالوهفكران، غرب  روشن نگاه در

 يو برخ يزدگغربدر كتاب  احمد مثال، آل عنوان به. كند يمخود را دنبال  ياستعمار هدافا

 در كه ياستعمار البته. پردازد يم ياقتصاد سمياليوجه از استعمار و امپر نياز آثارش، به ا گريد

 و متفاوت يظاهر با كه است استعمار از يديجدرد، چهرۀ يگ يم قرار موردتوجه كتاب نيا

 . دهد يم نشان را خود يتجار يها يكمپان قالب در و دهبنيفر

 يوابستگ جهيدرنت و ييگرا رواج مصرف باعث ، بيكه با انواع فر دياستعمار جد نيا اما

 رانيا ياجتماع مشكالت ياصل شود، عامل يم يغرب يها يكمپان و غرب به انيرانيا شتريب هرچه

با ي، ساعد نيغالمحس «لرز و ترس»ن مضمون در داستا نيانمونه، براي . شد يم يتلق

 انيب يخوب ( بهراني)ا دهكده به شان يمصرف يكاالها با استعمارگران ورودآثار  دنيكشريتصو به

  به دانستند ينم يحت كه ييكاالها و يخوراك به را داستان، استعمارگران، مردم نيا دراست.  شده

ها  آن به را امكانات نيا به دنيرس راهتنها  نه ،درنهايت اما ندهد مي د، عادتيآ يم كارشان چه

از آنان را   ياقتصاد مشكل رفع و يريگ يماه يبرا سابقشان تالش و همت بلكه ،وختندآم مين

 . گرفتند مي

 استيس و سميالیامپرـ 

 ياسيس ينهادها و عيوقا پسِ در را خود ياستعمار اهداف ، غربياقتصاد سمياليامپر بر عالوه

زمان ما  گريد»: ديگو يم يزدگغربدر  احمد گونه كه آل و آن كند يم پنهان زين مستقل ظاهر به
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مقابلۀ ، زمانۀ يمل يها انقالبزمانۀ  ايست، ين يغن و ريبرآنكه زمانۀ مقابلۀ طبقات فق عالوه

 اي زنگبار در يشورش اي ييكودتا اي ييبلوا هر جل ريز. ستيها هم ن يدئولوژيو ا« ها سميا»

 «است نهفته او بانيپشت دولت و استعمارطلب يكمپان كدام ۀتوطئ ديد ديگوئه، باارو اي هيسور

 ،آن عملكرد درک يبرا كه است غرب و سمياليامپر از يمتفاوت درک نيا .(21، 1۳82احمد  )آل

دارند،  استقالل ظاهر در كه ياسيس عيوقا به ي،اقتصاد ي وتجار يقراردادها به توجه يجا به

 يا زده غرب يها حكومت از انتقاد در سم، خصوصاًياليامپر از وجه نين، اينهمچ. شود يم توجه

از  شيب آنچه»، . درواقعابدي يم بيشتري روند، نمود يم و نديآ يم غرب توسط احمد آل زعم به كه

 كه بود يعنصر ،داشت يم مشغول خود  را به يرانيفكران ا ذهن روشن ]چهل ۀده در[ زيهر چ

 ديجد شكل آنان كه يزيچ يعني ؛بود سوم جهان جوامع يبرا ديتهد نيتر بزرگ ،آنان نظر به

 كرد يم عمل سمياليامپر تر ميقد شكل از تر ركانهيز كه ديجد استعمار ينوع :دندينام يم سمياليامپر

 کي قيازطر مستقل ظاهراً يكشور در يخارج سلطۀ نفوذ اي دخالت از بود عبارت شكل نيا و

، 1۳88 ي)نبو «خود كشور مردم تا كرد يم عمل ها يخارج نفع به ترشيب كه ينخبۀ بوم گروه

، يربوميغ و ناكارآمد ونيزاسيمدرن يها استيس يبا اجرا رانيا آنان، حكومت گمان به(. 15۷

 يبرا يابزار توانستند يم كه را  يمحل يها سنتبرخي غرب،  به شتريب يوابستگ جاديا بر عالوه

فكران خصوصاً با انتقاد از رواج  روشنرابطه،  نيهم در. كرد يم باشند، نابود غرب با مقابله

 و غرب به شتريب يوابستگ و جوانان يتيهو يب مسئول را غرب، حكومت يا فرهنگ توده

 .دانستند يم يفرهنگ سمياليامپر ۀكنند هموار

 يفرهنگ سميالیامپرـ 

فرهنگ اشاعۀ  با كه شد يم ريتصو يستياليامپر قالب در ،زيچ همه از شيب ،دهه نيا در غرب

 حس حقارت را در ينوع ي،با انكار فرهنگ بوم نيهمچند و رك مي اعمال رانفوذ خود  ي،ا توده

دۀ يا نياز اسم، يالياز امپر ديدرک جد ني. اساخت ميخود  عيرا مط انكرده و آن جاديا ايرانيان

 کي با آنكردن  نيگزيجا و يبوم فرهنگ ۀ انهداميسا در استعمارگران يروزيپ كهمتأثر بود  فانون

و « استعمار از قبل دوران خيتاركردن  مقدار يب»آنچه را فانون ». گردد مي يعمل يغرب شبه فرهنگ

مخدوش،  را آن بسته، و مستعمره يكشورها يگذشتۀ اهال ينابود به كمر كه يا مارگونهيب منطق»

 «شد يخوانده م« يفرهنگ سمياليرامپ» انيرانيا يها بود، در نوشته دهينام« كرده نابود و زشت

  (.1۷9، 1۳88ي )نبو
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كنند تا فرهنگ  هاي مختلفي سعي مي فكران ايراني، غربيان با روش درواقع، در نگاه روشن

هويتي و وابستگي آنان به غرب دامن زنند. براي  سوم را گرفته و درنتيجه، به بي بومي ملل جهان

گيري نيست.  ب، براي زري و يوسف، تحفۀ دندانكشي غر تمدن پيش ،سووشوندر رمان نمونه، 

اين دغدغه از زبان مک  و اند ها گرفته ند كه غربيان سنتشان را از آنا ها از اين ناراحت بلكه آن

بينم همۀ ما در تمام  مي ،كنم خوب كه فكرش را مي»شود:  مطرح مي گونه ، اينماهون خبرنگار

ايم و واي به روزي كه  هايمان دل خوش كرده بازي هايي هستيم كه به اسباب عمرمان بچه

هايمان،  هايمان برسيم. بچه گذارند به دلخوشي گيرند يا نمي هايمان را از ما مي يدلخوش

و  فكر روشنشريعتي هم در كتاب  .(۶8، 1۳80)دانشور  «..... مذهبمان.هايمان مادرهايمان، فلسفه
كتاب فانون، استعمار فرهنگي غربيان را با ، به نقل از مقدمۀ سارتر بر او در جامعه تيمسئول

فكر درست كرده  نام روشن هايي كه به  اين موريانه»كند:  گونه بيان مي فكر اين كمک طبقۀ روشن

هاي نيرومند و  شدن مثل ما بوده، از درون، مذهب ها،  بوديم و با زبان ما آشنا بودند و آرزوي آن

هايي را كه خودشان هستند،  اخالقي و انساني و آدمهاي  هاي زيبا، اصالت ساز، انديشه تمدن

  خوردند. چه چيز را؟ فرهنگ و معنويت، مذهب، افكار، خصوصيات اخالقي و احساسات و... به

نام  عنوان و به  پرستي و به چه اسم؟ به اسم مبارزه با خرافات، مبارزه با ارتجاع، مبارزه با كهنه

)شريعتي « كردند... با ارتجاع و كليسا مبارزه مي 18و  1۷فكران اروپايي كه در قرن  همان روشن

1۳۶0 ،102 .) 
 همراه سمياليامپر با مقابله يبرا يمل تيهو حفظبا دغدغۀ  ي،فرهنگ سمياليتوجه به امپر اما

براي  .شد يم منجر ،غرب درمقابل يتيهو يب ،مردم يزدگ غرب از فكران روشن انتقاد به و بود

گويد:  شهريان با غرب مي ۀزدگي شهر و مقايس از غرب نيزم نينفرستان در دااحمد  نمونه، آل

كند. نه با  )غرب( مقايسه مي هاي قوخيز خودش را با سرزمين ،ام. از شهري كه مدام از شهر آمده»

و بدتر اينكه دهات نيز به اين بيماري  «اين دهات، و ديگر هيچ شباهتي هم با اين دهات ندارد.

ها كه انبارهاي تاريخشان به انبارهاي كود بدل  ب اينجاست كه براي اين دهاتيعجي»و  مبتال شده

اند، بايد تاريخ و جغرافي و حساب گفت و  شده، سنت و تاريخشان را فراموش كرده

، ليب عزادارانساعدي هم در مجموعۀ  .(۳8، 1۳88احمد  آل) «شان را تشديد كرد زدگي غرب

، «گاو»پردازد. در داستان  ل خودي و بيگانه و مسئلۀ هويت مي، به تقاب«گاو»خصوصاً در داستان 

 شود. شدن ايرانيان مطرح مي هويت عنوان تمثيلي از بي حسن به شدن مشدي گاو
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 نزد در غرب تمدن و فرهنگ ياعتبار يب ينوع با يبوم فرهنگ به گر، توجهيد ازطرف 

 مطرح غرببه  نسبت يغرب نامتفكر يخبر كه يانتقادات دنبال درواقع، به. بود همراه فكران روشن

 امكان ،جهيدرنت و نداشت آنان نگاه در را سابق... تمدن غرب جلوۀ و استعمارسابقۀ بودند،  كرده

 تمدن غرب و رفع نواقص آن، فراهم گشته بود.  يبرا يليبد عنوان به يبوم فرهنگ به توجه

 از تمدن غرب  انتقادـ 

 يها ارزش كردن رانيو هدف با غرب يتهاجم ديتهد از تقادشانان بر دوره، عالوه نيا روشنفكران

 در ،برد يم رنج آن از ياجتماع و ياسيحوزۀ س در غرب خود كهرا  يماريب شرق، آن يبوم

 سارتر، هربرت چونهم يفكران روشن اتينظر به ارجاع با آنان. دادند قرار مردم ديد معرض

. كردند يم بود، اشاره گرفته شيپ در غرب تمدن كه يريمس بهدگر، يها و فروم کيماركوزه، ار

 آن، انتقاد موارد از يكي كه افتي يمتفاوت اشكال غرب نقد زين يرانيا فكران روشن يها نوشته در

 .بود غرب الوقوع بيقر و ياخالق انحطاط و يغرب يها انسان بر مدرن يتكنولوژ و علم اثرات از

 و نيتر ملموس يعني، يفناور كه ردندك يم استدالل نيچن فكران روشناز  ياريبس

پروراندند، درواقع،  يم سر در را آن يسودا ،كشورها تمام كه غرب دستاورد نيترناپذيرانكار

 .شد خواهد منجر ديشد ينگر يسطح و يتعادل بي به بلكه ،كرد نخواهد خوشبخت را ها انسان

در غرب اشاره  ي(زدگيولوژ)تكننيماش عوارض ، بهيزدگغربكتاب  انيپا در احمد آل مثالً،

 را يعمل و يفكر يها يبند قداره انواع و نيقوان و مردم هيعل انيعص و ييماجراجو و كند يم

، 1۳82احمد  )آل «داند يم نيماش يپا( ونيمانتاسي)رژ مردم دنيكش صف به دوم دستمحصوالت »

1۷5). 

. كردند يم بحث زين ربغ الوقوع بيقر انحطاط ۀدربار فكران ، روشنيزدگ نيماش بر عالوه

 يا مرحله در هم غرب تمدن امروز» كه درك يمگونه مطرح  مطلب را اين نيا يآشور وشيدار

. كنند يم نگاه ديترد چشم به آن ياديبن يها همۀ ارزشبه  نسبت آن فرزانگان كه است

 (.1۶۷، 1۳88ي )نبو «دانند يم ما از بهتر يليخ را غرب تمدنبودن  زوال به رو يغرب فكران روشن

 بود، رفتار غرب تمدن ياخالق انحطاط از ينمود ،فكران روشن گمان  كه به ياز موارد يكي اما

 يتر كاليجنبۀ راد آنچه البتهبود.  مستعمرات و سوم جهان مردم درمقابل آنان يرانسانيغ و خشن

ب، يترت  نيدب. بود آنان خشن يرفتارها به يبخش تيكل يد، نوعدا يم دوره نيا در آنان نقد به

 غرب از ريتصو نيا بود و يكش ظلم و آدم ي وگر يوحش ،شد يم ارائه غرب از كه يگريچهرۀ د
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ها را با  ييكايآمر و ها يداستان، خارج ني. او در اشد خوبي بيان  به يساعد «ليدند»ن داستا در

 آتش به رو ليدند ۀد، هميايسگشان باال ب ياگر اون رو»كشد كه  يم ريتصو به يچهرۀ خشن

 .(52، 1۳52، يساعد) «كشند يم

 و ياسيس ي واقتصاد يامدهايپ تمام با ،غرب به يوابستگ و غرب، انتقادات نيجۀ اينت در

 وآن  با ارتباطقطع  جهيو درنت شد يم دانسته رانيا ياجتماع مشكالت ياصل مسئول ،آن يفرهنگ

 .شد يم يابيارز رانيا ياجتماع يهادرمان درداستقالل،  به دنيرس

 ایدئولوژیكي، سياسي، اقتصاديبه استقالل  رسيدنمقابله با غرب استعمارگر و 

 فرهنگيو 
 با سازش گرفتند، دربرابر يم الهام رانيا از خارج و داخل عيوقا از كه يرانيا روشنفكران گفتمان

 حزب از يديان، نااميغرب استعمار ها تجربۀ سال. شد يم تر كاليراد روز سم، روزبهياليامپر و غرب

 دخالت يبرا يامكان كه يا زده غرب دولت با ، مخالفتيشورو به آن رهبران يوابستگ و توده

 سوم، انتقاد جهان در يستياليضدامپر يها جنبش كنار كرد، در ينم فراهم استيس در فكران روشن

 يستياليامپر ضد موضع بر يهمگ ي،پسااستعمار اتينظر و غرب تمدن از يغرب فكران روشن

 نيتر مهم ،استقالل به دنيرس و سمياليامپر چنگ از ييترتيب، رها اين به. زد يم دامن فكران شنرو

 شد يم دانسته سمياليامپر بلوک در رانيا حكومت ،زمان نيا در اما. داد يم ليتشك را دغدغۀ آنان

 ي،سوم جهان يها جنبش با مخالفت و سمياليامپر با سازش يمعنا به آن با سازش ،جهيدرنتو 

 . شد يم يتلق ي،فور اقدام و سازش عدم استيس بر يمبتن

 يبرمبنا يمستقل تيهو بلكه ،نبود ياقتصاد و ياسيس استقالل تنها آنان موردنظر استقالل اما

 يمقابله با غرب در دو شكل كل ،ترتيب اين . بهبودآنان  مدنظر زين يبوم يلياص فرهنگ و ها سنت

. گرفت بود، صورت يسوم جهان يها جنبش و يستعمارپساا اتيكه هر دو متأثر از نظر

 يول ،كردند يم ديتأك شهادت و اميق و زيآم خشونت عمل تياهم بر فكران روشن يسو، برخ کياز

از  يبخش مهم كه داشتند توجه يفرهنگ استقالل و يفرهنگ يها جنبه بر آنان از گريد ياريبس

. بود  گرفته صورت متفاوت يا گونه به ،وطهمشر ۀدور در كه بود يابي تيفرايند هو ي، نوعآن

 و ها دهيا به شد، معطوف يم ذكر يرانيا تيهو يبرا كه يزمان، مشخصات آن درواقع، در

عنوان  متأثر از غرب را به  ياسيس يها آرمان كه معنا نيا بود؛ به مدرن ياسيس يها يدئولوژيا
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 در تيهو نيچهل، ا ۀده در يول. ردندك يم عنوان ،داشت سابقه باستان رانيا در كه ييها دهيا

 برساخته( ياسيس يها يدئولوژيا و ميمفاه صرفاً)نه  يبوم فرهنگ با درارتباط يتر عيوس سطح

( يبوم يدئولوژيا از تر )عامي بوم و لياص فرهنگ بنانهادن ،آنان از يبرخ يبرا كه يا گونه به ؛شد

غرب،  با مقابله و ياسيس جينتا بر وهعال آن يريگيپ كه يهدف. آمد حساب به ياصل هدف خود

آورد.  همراه آن، به انحطاط و ياخالق مشكالت از دور غرب، به تمدن يبرا يليبد توانست يم

 تيو در تقابل با هو يغرب تيمشابه هو يرانيا تيمشروطه كه هو ۀبرخالف دور ،بيترت نيبد

فكران،  همۀ روشن لبته. اارگرفتقر يغرب تيهو با تقابل در ،زمان نيا در ،شد مي هبرساخت يعرب

از آنان  ينداشتند. برخ تيهو نيفرهنگ مقوم ا يو محتوا يرانيا تياز هو يكسانيبرداشت 

 يدر روستا متوسل شدند و برخ ييا فرهنگ سنت انهيفرهنگ، به فرهنگ عام نيكشف ا يبرا

 يبوم فرهنگ اركان نيتر مهم از يكي عنوان به را اسالم يعتيو شر احمد آل چونهم گريد

مقابله با  يبود كه برا نيا ،تيهو نيارجاع به ا يبرا يعتيشر لي. اما دلدادند قرار موردتوجه

 همانا ،رانيا ۀجامع يبوم فرهنگ وجامعه توجه كرد  يبوم طيبه فرهنگ و شرا يستيبا ،استعمار

 و ياخالق يربنايز و حوادث و خيتار كه است اسالم». به گمان او است ياسالم فرهنگ

 يعتيرا ساخته است )شر يرانيفرهنگ ا يمذهب پيهمان ت يعنيران، يا «ۀجامع يها تيحساس

  .(282 ،ب1۳۶0

 نظر فكران اختالف روشن انيم ي،و فرهنگ غرب يفرهنگ خود انينسبت م ۀنيدر زم نيهمچن

 انيم يي،خو لياسماع و سپانلو يمحمدعل ي وآشور وشيدارازجمله  يا عده. داشت وجود

 يمنف سره کي را يغرب فرهنگ و شدند يم قائل زيتما يغرب فرهنگ و يستياليامپر فرهنگ

 توان ينم و داشت مدنظر را ندهيآ ديبا ،ديجد يها دهيا كشف يبرا بودند معتقد و دانستند ينم

 ديبا كردند يم احساس كه بودند زين يگريد هرحال، افراد به اما. گذاشت كنار يكل به را غرب

 تنوع رغم  به اما. (18۴و18۳، 1۳88 ي)نبو باشدها  آن خود آن از تنها كه كنند لقخ لياص يفرهنگ

ل، ياص يفرهنگ سيتأس با كه بود يدۀ تكراريا نيا د، مهميجد فرهنگِ نيا يمحتوا ۀدربار آرا

 ،بيترت نياز اشتباهات غرب اجتناب كند. بد نكهيو هم ا ابديخود را باز تيهو تواند يم شرق

 دامن غرب دربرابر شرق تمدن بحث به ،مشخصاً كه شدمبدل  يگفتمانسرانجام به گفتمان،  نيا

 (.190و189، 1۳88 ي)نبو شد پرطرفدار اريبس ،دهۀ پنجاه در ژهيو بعد، به يها سال در و زد
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 يريگ جهينتبحث و 
. همراه بود انگلستانو  هيروس يبا حضور نظام ،رانيبه ا تهيطوركه اشاره شد، ورود مدرن همان

 نيكردند كه در ا يتمدن، جذب آن شده و سع نيا يكيبا مشاهدۀ جلوۀ تكن انيرانيا ،جهيدرنت

 تفكر در را يان، عواقبيجر ني. اما حضور مستمر استعمار در اشوند ميسه ياجتماع يترق

كردند  يمختلف سع يها مواجهه، گفتمان نيا يابتدا ، از. باوجوداينداشت يپ فكران، در روشن

 فيتعار نياجۀ يدر نت كه كنند فيخود تعر يمفهوم غرب را در منظومۀ گفتمان ي،عنو تا به

 گرفت.   شكل غرب با يمتفاوت يبرخوردها و امدهايمتفاوت، پ

در كنار ، غرب مفهوم ،بود كه در آن ييستا ، گفتمان غربتي، گفتمان مشروطانيم نيا در

فتۀ يدوره، ش نيفكران ا روشنقت، يحق. درتافي يو... معنا م يعلم، تكنولوژ، يمدرن آزاد ميمفاه

 يمتمدن محقق شده و به ترق در غربِ يزعم آنان، همگ به كه بودند يمدرن ميغرب و مفاه

 موردنظر يديكل مفهوم و هدف ي،اجتماع يترق خواستِ ،جهيدرنتآن كمک كرده است.  ياجتماع

 از ي،تكنولوژ و علم طور، مفهوم نيهم. كرد يم نييتع را ميمفاه ريسا تياهم و معنا كه بود آنان

 يمعنا در ،داشتن يتكنولوژ و علم غالباً چراكه ؛بود يترق مفهوم به ميمفاه نيتر کينزد

 كه بود گشته مبدل يذهن ريتصو به ،گفتمان نيا در ، غرب. باوجوداينرفت يم كار هب داشتن يترق

... و يتكنولوژ و ، علمي، ترقيابراستبداد، قانون، بر با ، مخالفتيآزاد چونهم يميمفاه ادآوري

رفت؛  يم كار هب آن يسنت يمعنا در غالباً ،فكران روشن يبرخ ۀشياند در ميمفاه نيا البته. بود

 به و مدرن ميمفاه به را ميمفاه نيا تا نمودند يم تالش آنان از گريد يبرخ نكهيا ضمن

 و ياجتماع طيشرا در ميمفاه نيا ۀدوبار طرح ، باحال . بااينكنند کينزد يغرب يها گفتمان

 .شد رييتغ دستخوش زين آنان يسنت يد، معنايجد گفتمان

 در را ييگرا يشۀ مليآن، اند با مقابله لزوم و انيغرب ياستعمار و ينظام گر، حضوريد ازطرف

 زمان نيا در كه يتيهو اما. كرد جاديا را غرب دربرابر يخود تيمسئلۀ هو و داد گسترش رانيا

 از آنان درک با مشابه كه بود رانيا باستان تيهو از شد، دفاع مطرح يرانيا ي ومل تيهو عنوان به

 فكران روشن يبرخ البته. گرفت يم قرار يعرب تيهو با تقابل در و شد يم ريتصو يغرب تيهو

 با و كردند يم ديتأك يمل تيهو از يئجز عنوان به ياسالم تيهو بر بهار و دجماليس همچون

 دو نيا كنار ، درحال . بااينداشتند مدنظر را غرب دربرابر ياسالم دۀ اتحاديت، ايهو نيا به اتكا

 چونهم فكران روشن يبرخ ۀشياند بر يستياليسوس تفكر يغرب، نوع با مقابله يبرا دهيا
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 مطرح به غرب آن، نسبتبه  مربوط ميمفاه جانب از يمخالفت و بود حاكم يفرخ و طالبوف

 بالفعل استعمار انيم تناقض استعمار، نتوانستند و غرب با ها مخالفت نيا جودو با البته. كردند يم

 .كنند حل را... و يبرابر و يآزاد يمترق و مدرن ميمفاه طرح و يغرب

 خصوصاً و دوره نيا انيگرا چپ ۀشياند كمک با و چهل ۀده در مسئله ني، ااينباوجود

. كرد دايپ يحل كند، راه يم عمل متناقض باطن و ظاهر در كه يسمياليامپر از انتقاد با احمد آل

 انتقاد قالب در چه و سمياليسوس و اسالم قيتلف از دفاع با دوره، چه نيا فكران روشن نكهيا ضمن

 را آنان و كرده مجزا غرب تمدن از را يآزاد و يبرابر چونهم يمدرن يها دهيغرب، ا تمدن از

. دادند قرار بوده، موردتوجه جيرا يبوم سنت در كه ييها دهيا يحت و يجهان يها دهيا عنوان به

 نمود حفظ غرببا  را خود سابق ارتباط يتكنولوژ و تيعقالن چونهم ميمفاه ي، برخحال بااين

 .شدند بدل تهيمدرن و غرب از انتقاد يبرا يابزار به ها دهيا نيبار، ا نيا كه تفاوت نيا با

 در يسع كه يسمياليامپر به غرب ريل، تصوچه ۀده فكران روشن ۀشياند در ،گريد طرف از

 رنج يانسان و ياخالق انحطاط از زين خود و دارد رانيا يفرهنگ و ياسيس و ياقتصاد استثمار

ران، يا ياجتماع مشكالت حل راه كه مشروطه ۀدور برخالف ،جهيدرنت. گشت کيبرد، نزد يم

 مشكالت ياصل مسبب عنوان به بغر با ارتباط دوره، قطع نيا در ،شد يم عنوان غرب از تيتبع

 گريد بار يرانيا تيمبارزه، هو نيا ي، براحال . بااينشد مبدل آنان ياصل هدف ران، بهيا ياجتماع

 به ارجاع با و غرب با تقابل در يرانيا تيهو بار نيا اما ؛گرفت قرار يغرب تيهو با ارتباط در

 فكران روشن اتينظر از أثرمت و آنان زعم به كه يفرهنگ. شد  برساخته يبوم فرهنگ

ان، يرانيا يساز تيهو يب با تا پرداخته آن ينابود به يفرهنگ سمياليامپر ي،غرب يگرا سوم جهان

 مشكل رفع بر عالوه كه لياص فرهنگ يوجو جست ،جهيدرنت. سازند تيتثب را خود استثمار

آورد،  فراهم مناسب يآن، بدل ياخالق زوال و يغرب تمدن يها بحران مقابل در ت، بتوانديهو

 اما ؛شد ليتبد آنان از يبرخ هدف تنها به يمبارزۀ فرهنگ البته. داد ليتشك را آنان ياصل هدف

 فكر نيا جيترو به و داشتند باور غرب مقابل در يانقالب و مسلحانه مبارزات لزوم به گريد يبرخ

 .پرداختند يم
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