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چكيده
مواجهه با غرب يكي از پیچیده ترين موضوعات و مساله های تاريخ تمدن ايراني در چند قرن اخیر
بوده است .فهم منطق اين مواجهه در اقشار مختلف موثر جامعه ايراني مي تواند نقشي کلیدی در فهم
تجربه مدرنیته ايراني داشته باشد .هرچند عموما بر قشر روشنفكران و در موارد محدودی به علما در
اين مواجهه تاکید شده است ،در اين مقاله تالش شده به دو واسطه فرهنگي ديگر در اين مواجهه يعني
يک ايلچي و يک روزنامه نگار دورگه ايراني-هندی تاکید شود .در اين راستا به دو متن مكتوب که
يكي در قالب سفرنامه است و ديگری در قالب ديالوگ يا مناظره ای خیالي میان فردی ايراني و
شخص هندی بر سر تجربه مدرنیته هندی ،رجوع شدهاست .برای اينكار با رويكردی وبری به منطق
و تجربه فهم آنها از تمدن غرب پرداخته شده است.
نتايج اين تحقیق نشان مي دهد که شرايط ذهني ،آمادگي روحي و تجربه فرهنگي از اين ديگری
(يعني غرب و مدرنیته) در بستری از زمینههای تاريخي و جغرافیايي و تمدني عامل مهمي در نتیجه
اين مواجهه ايرانیان با مدرنیته بودهاست .عالوه بر اين ،شرايط زماني سیر تاريخ فرهنگي مدرنیته و
همچنین جفرافیای فرهنگي و تاريخي مدرنتیه (مدرنتیه اروپايي و مدرنیته هندی) نیز هرکدام به نوبه
خود بر نتیجه اين مواجهه با تمدن غربي موثر بوده است .به عبارت ديگر در فهم تاريخ مدرنیته ايراني،
الزم است مسیرهای جغرافیايي اين مواجهه ،کنشگران اصلي آن ،و همچنین شرايط تاريخي مدرنیته
مدنظر قرار بگیرند .تاريخ فرهنگي مدرنیته در ايران مستلزم درکي عمیق و مهمتر از همه درکي پیچیده
از اين تجربه چند بعدی و چنداليه است.
واژگان كليدي:مدرنیته ايراني ،تاريخ فرهنگي ،سفرنامه ،حیرتنامه ،مكالمه
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«عصر جديد برای ايران و همچنین سراسر مشرق زمین مسالهای را مطرح کرده که سراسر
حیات ديني ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی آنرا تا آخرين زوايا به لرزه افكنده است ،چنانكه در
تاريخ ايران آنرا فقط با پیروزی اسالم ميتوان همسان دانست و بس .اين مساله ،موضوع برخورد
با اروپائيگری است»( .بلوشر)15 :1363 ،

مقدمه :پروبلماتيک مواجهه كشورهاي غيرغربي با تمدن غرب
يكي از مهمترين چالشهای کشورهای غیرغربي ،در چند سدهی اخیر ،نحوه و مسیر مواجهه
آنها با فرهنگ مدرن و تمدن غربي است .اين مسئله برای کشوری مانند ايران که از لحاظ
جغرافیايي و تاريخي موقعیت خاصي را در جهان تمدنهای سنتي داشته نیز اهمیتي خاص دارد.
ايران از ديرباز و دوران باستان ،مواجهههايي با تمدن غربي داشته و جنگهای ايران و يونان
برای مورخان غربي -مانند ماير -آنقدر مهم بودهاند که به نظرشان اگر يونان شكست ميخورد،
تمدن غرب مسیر ديگری ميرفت (ر.ک .وبر .)1382 ،اين مواجههی ايران با غرب ،بعدها ذيل
تمدن اسالمي در جنگ های صلیبي تا حدی ادامه يافت و با تأسیس امپراطوری صفوی در ايران،
رويهی ديگری را پیمود که شايد هنوز در منطق اين مرحلهی سوم ،ايرانیان با غرب مواجه
ميشوند؛ منطقي که از يکسو از ورای يک حائل مهم مانند تمدن عثماني و کشورهای ترک و
عرب بوده و از سوی ديگر بیانگر خصلت ابزاری ايران برای غربيها در مديريت منافعشان در
آسیا و باالخص خاورمیانه بوده است (باریير 1363 ،و وحدت .)1382 ،عموماً در تاريخ تجدد
ايراني و بررسي آن به نیروهای خاصي از جمله روشنفكران مدرن و بعضاً اصالحگران حكومتي
مثل عباس میرزا و  ...پرداخته مي شود .شايد در بررسي معرفت شناسانه انديشه تجدد در ايران
اين رويكرد نسبتاً مناسب باشد ،اما برای بررسي واقعیت عملي تجدد در ايران ميبايست
پذيرفت که تجدد ايراني محصول برآيند مواجهه نیروهای مختلفي از جامعه ايراني است .اين
نوشتار نیز بر اين فرض بنا شده که تجدد ايراني را نبايد صرفاً در قشر محدودی مثل روشنفكران
مدرن دنبال کرد .به هر حال ورود تجدد به ايران و چالشهای ناشي از آن نیازمند پاسخ دهي
انديشهگران ايراني به اين مهمان غريبه اما پرقدرت بود .اين انديشه گران مي تواند شامل نخبگان
سیاسي ،علمي مذهبي و ساير کنشگران موثر در حیات اجتماعي ايرانیان نیز بشود .هر چند به
اعتقاد عموم محققان (ر.ک :حائری ،1378 ،امجد ،1382 ،قیصری 1383 ،و جهانبخش)1383 ،
برخي گروه ها مانند سیاسیون و علمای مذهبي تا دهههای اخیر و حتي بعضا تا امروز درک
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درست و دقیقي از غرب نداشتهاند ،اما به هر حال هر واکنشي از سوی آنان پیامدهای بسیاری
برای سرنوشت تجدد در جامعه ايراني داشته است .انديشههای تجدد در ايران حتي زماني که به
پیروزی مقطعي هم دست پیدا ميکردند ،ناشي از همگامي علمای مذهبي با آنها بود .اين
موضوع را در جريان مشروطه و نهضت ملي مصدق به خوبي ميتوان ديد؛ بطوریکه کنار
کشیدن علمای مذهبي از اين جريانها از عوامل مهم شكست آنها محسوب مي شوند .به همین
سبب فهم منطق مواجهه و درک نیروها و نخبگان اجتماعي در اليههای مختلف جامعه ايراني با
پديده مدرنیته و تمدن مدرن است.
قبل از پرداختن به اين مواجهه ،بايد دقت کرد که مفاهیم غرب و مدرنیتهه ،از يكهديگر قابهل
تمايز هستند؛ غرب يک قلمرو تمدني و جغرافیايي است و مدرنیته ،فرهنگي کهه در ايهن قلمهرو
رشد کرده و دارای دو وجه مهم است :مدرنیسم و مدرنیزاسیون .مدرنیسم گرايشهای فكهری و
جهانبیني خاص انسان مدرن است و مدرنیزاسیون ،يا تجلیات مادی و عینهي و ابزارههای مهادی
اين تمدن محسوب مهي شهود (بهرمن .)1383 ،مدرنیتهه روح ايهن تمهدن و حاصهل ديالكتیهک
مدرنیسم و مدرنیزاسیون است .اين روح چه در غرب باسهتاني و چهه در غهرب قهرون وسهطي،
ريشههايي دارد اما در عین حال متمايز از آنها نیز هست.
در باب مواجههی ايرانیان با تمدن مدرن غرب بايد دقت کرد که بهه تعبیهر حهائری (،)1378
تمدن بورژوازی غرب ،دو رويهی همراه و مرکهب بها ههم دارد :رويههی دانهش و کارشناسهي و
رويهی سوداگری و سودگرايي .هرچند اينها از لحاظ مفههومي مجهزا هسهتند ،امها در عمهل در
تجربهی عیني و تاريخي آسیا از غرب ،آن دو رويه با هم و همزمان عمل مهيکهردهانهد .بهر ايهن
اساس بايد دقت کرد که مواجههی کشورهای آسیايي با غرب را از چندين جنبه ميتهوان از ههم
متمايز کرد .از لحاظ جغرافیايي ميتوان اين طبقهبندی را داشت که فرهنهگ مهدرن را در قلمهرو
جغرافیايي خود غرب ،در جغرافیای مستعمرات مستقیم آنها ،يا در حیطهههای نیمههاسهتعماری و
محدود آنها در ساير کشورها مورد بررسي قرار دهیم؛ همچنین از لحاظ جامعهشناختي مهيتهوان
فرهنگ مدرن را از يکسو ،به فرهنگ مدرن خود غرب و فرهنگ مدرن کشورهای غیرغربي (يها
همان مدرنیته ی غیرغربي) تقسیم کرد .ضمن اينكه با معیار تاريخي نیز بايد ديهد کهه کشهورهای
غیرغربي ،در چه مرحلهی تاريخيای از تمدن غرب و مدرنیتهی غربي ،بها آن مواجهه شهدهانهد.
همهی اين متغیرهای جغرافیايي ،تاريخي و جامعهشناسي ميتواند مبنايي برای فهم نتیجههی ايهن
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مواجههی کشورهای غیرغربي (از جمله ايران) با فرهنگ مهدرن و تمهدن غربهي باشهد؛ زيهرا در
هرکدام از اين حالتهای مختلف ،نتیجهی نهايي ،صورتبندی خاصي داشته است.
اين مسئله – يعني تاکید بر مولفههههای جغرافیهايي ،تهاريخي و جامعهه شهناختي مواجهههی
کشورهای غیرغربي (مانند ايران) با تمدن غربي -چندان مورد توجهه محققهان نبهوده اسهت .بهه
عبارت ديگر بايد مدرنیته را در دو محور زماني و مكاني تقسیم بندی کرد و مدرنیته اولیه ،متاخر
يا مثال مدرنیته اروپايي ،مدرنیته شرقي و  ...را در تحلیلهها از يكهديگر تفكیهک کهرد .عمهدهی
محققان و صاحبنظران (بروجردی1378 ،؛ وحدت 1382 ،و بهنام ،)1383 ،تأکیدشان بر نحوهی
مواجهه متفكران و صاحبمنصبان ايراني با مؤلفهه ههای فكهری و فلسهفي تمهدن غربهي (اينكهه
متفكران ايراني چگونه مدرنیسم و مدرنیزاسیون را فهمیده و اجرا کردهاند) بهوده اسهت .در ايهن
میان حائری ( )1378بیش از همه به کاستيها و ابعاد مختلف روياروييهای انديشهگهران ايرانهي
با تمدن بورژوازی غرب پرداخته است ،لذا مهمترين اثری است که بها مسهاله اصهلي ايهن مقالهه
قرابت دارد .او با تأکید بر تمايز رويههای دوگانهی اين تمدن ،به غفلت انديشههگهران ايرانهي از
رويهی استعماری باالخص در دوره های اولیه اين مواجهه تأکیهد کهردهاسهت .البتهه او بهه طهور
ضمني به مدرنیهای که ايرانیان در هند يا در خود غرب ديدهاند ،نیز اشاره کردهاست.
نكته ديگری که در فهم مواجهه ايران و تمدن مدرن الزم است بدان توجه شود ،نوع و دسته
بندی کنشگران اصهلي ايهن مواجههه اسهت .مهيتهوان ايهن کنشهگران را در چنهد دسهته اصهلي
تقسیم بندی کرد :متفكران و نخبگان سنتي و مدرن ،صاحب منصهبان سیاسهي ،و بدنهه مهردم .در
دوره های اولیه مواجهه ،عامل اصلي صاحب منصبان بودند که مسبب گسترش عناصهر مهدرن در
جامع شدند ،و از دوران مشروطه به اينسو بود که متفكران و روشنفكران به همهراه بدنهه جامعهه
نقش مهمي در مواجهه ايران با اين تمدن داشتند .در اين مقاله به دو کنشگر اصلي يعني صهاحب
منصبان و نخبگان اجتماعي مانند بزرگان و روشنفكران توجه خواهیم داشت.

تأملي انتقادي در منطق روششناختي فهم غرب
به نظر ميرسد فارغ از پژوهشهای کلي در باب مواجههی ايران با فرهنگ مدرن و غرب ،که
عموماً ذيل گفتمان روشنفكری (مانند بروجردی 1378 ،و بهنام 1383 ،و آل احمد )1357 ،و يا
در ذيل رويكردهای تاريخي محدود به يک دوره خاص (آفاری1379 ،؛ آبراهامیان 1382 ،و
الگار )1369 ،انجام شده ،الزم است که تأملي انتقادی بر منطق روششناختي اين مواجهه و فهم
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غرب داشته باشیم .البته مبتوان اين تامل انتقادی را در منطق مواجهه غربي ها با تمدن ايران نیز
داشت .به عنوان مثال سفرنامه ها ازدوره صفويه به اينسو بیانگر نگاه بیروني چشم غربي به تمدن
ايراني را نشان ميدهد (ر.ک .پوالک 1368 ،و شاردن 1375 ،و ويلس 1363 ،و سرنا .)1362 ،به
نظر ميرسد اين تأمل انتقادی روششناختي کلید اصلي برای فهم صورتبندیهای مختلف برای
نتايج تأمالت متفكران و صاحبمنصبان سیاسي برای اين مواجهه باشد .در اين مقاله تالش
خواهیم کرد با تأکید بر دو نمونهی اصلي و مهم در اين مواجهه ،از منظر روششناسي و انتقادی
به ابعادی از نقد روشي مواجههی ايرانیان با غرب و مدرنیته با توجه به مولفههای جغرافیايي،
تاريخي و جامعهشناختي بپردازيم .لذا در ابتدا اين مبنای روششناسي را برای فهم غرب توسط
ايرانیان بیان کرده و سپس به دو نمونهی اصلي خواهیم پرداخت.
در باب رسیدن به تفهم ميتوان از نظريات روششناختي وبر استفاده کرد .او بهرای نیهل بهه
تفهم دو راه را پیشنهاد ميکند و دو نوع تفهم را مطرح ميسازد .يكي آنكه ما در صورتي معنهای
نوع خاصي از رفتار يا يک پديده انساني را بهطور ذهني فهم ميکنیم که رفتهار مهذکور عقالنهي
باشد .چنین عقالنیتي بستگي به الگوی رفتاریای دارد که در نظر ما منطقي جلوه مهيکنهد و بهه
عبارت ديگری با يک توالي رفتاری قابل پیشبیني ،سازگار و منطبق باشد .بهه عبهارت ديگهر در
اين روش رسیدن به تفهم ،ما با رفتار يا پديدهی انسانيای مواجه هستیم که برای ما آشناسهت و
نظم آن را ميفهمیم .نوع ديگر راه رسیدن به تفهم آنست که اگر نوع معیني از رفتار ،نامعقول بهه
نظر ميرسد ،ميتوان از طريق همدلي به فهم آن نايل آمد .در ايهن حالهت دوم ،مها بها رفتهار يها
پديدهای مواجه هستیم که برای ما آشنا نیست و آن را نميشناسیم؛ به عبارت ديگر ،يک پديدهی
غريب و شگفت است .اين همدلي بدينسان حاصل ميشود کهه خهود را در وضهعیت نهامعقول
(وضعیتي که از شرايط معقول و منطقي ما متفاوت است و ما عقالنیت آن را نمهي دانهیم و نمهي
شناسیم) مشابهي ق رار دهیم و تهأثیر عهاطفي آن را تجربهه کنهیم؛ يعنهي بتهوانیم آن را نیهز بهرای
خودمان آشنا کنیم .هرچه خودمان بیشتر مستعد نهوع خاصهي از رفتهار غیرعقالنهي (بهر اسهاس
الگوهای عقالني خودمان ،اين رفتارهای متفاوت را غیرعقالنهي مهينهامیم) باشهیم ،بها سههولت
بیشتری ميتوان به فهم آن دست يافت (وبر 1385 ،و همچنین وبر .)1382 ،بر اين اساس گاه مها
با پديده /رفتاری آشنا ،مواجهايم ،لذا مي توان آن را فهمید و فهمي عقالني از آن داشت و گاه بها
پديدهای متفاوت و ناآشنا مواجهايم ،در اين صورت بسته به شرايط ذهني و مستعدبودن ما بهرای
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تجربهی همدالنهی امر غريب و میزان فاصلهی هرمنوتیكي آن پديهده از شهرايط مها ،مهيتهوانیم
فهمي از آن داشته باشیم .به همین خاطر اگر ما مستعد اين نوع مسیر همدالنهه بهرای تفههم يهک
پديده /رفتار نباشیم ،نميتوانیم فهم درستي از آن بدست آوريم.
وقتي امكان رسیدن به فهم مناسب وجود داشته باشد ،ميتهوان انهواع تفههم را نیهز کهه وبهر
مطرح مي کند داشته باشیم .به عنوان مثال وبر از تفهم تجربي و مستقیم معنای يک کنش صحبت
ميکند .در مرحلهی بعد ،ميتوان تفهم تبییني نیز داشت و انگیزهها و علهل زمینههای آن کهنش و
پديده و معنای آن را نیز بدست آورد .وقتي بتوان به تفهم درست رسید ،ميتوان آنچه را که وبهر
هدف تفهم ميداند نیز انجام داد .از نظر وبر« ،از طريق تفهم تفسیری رفتار اجتمهاعي ،بهه تبیهین
علل ،سیر و معلولهای آن» ميتوان رسید (وبر.)1385:33 ،
با اين الگوی نسبتاً مهم و در عین حال ساده ميتوان به فههم چرايهي برخهي از تفهاوتههای
موجود در درک متفكران و صاحبمنصبان از فرهنگ مدرن و تمدن غرب پرداخهت .بهرای ايهن
کار دو نمونه متن را مورد بررسي قرار خواهیم داد :کتاب «حیرتنامه» سفرنامهی ابوالحسنخهان
ايلچي به لندن است که در دهه ی اول قرن نوزدهم نوشته شده و اثر دوم ،کتاب «مكالمهی سیاح
ايراني با شخص هندی» ( )1380اثر میرزا سیدحسن کاشاني که در فضای قرن سیزدهم هجری و
اوايل قرن بیستم و در تاريخ انديشهی مشروطهخواهي ايرانیان نوشته شده اسهت .بهرای مقايسهه
اين دو سفرنامه و ملزومات و نقد روش شناختي نوع فههم در آنهها ،ابتهدا بهه توصهیف مختصهر
هرکدام از آنها خواهیم پرداخت و سپس بر اساس الگوی وبری آن را تحلیل خواهیم کرد:

"حيرتنامه :سفرنامهي ابوالحسنخان ايلچي به لندن" :در حيرت مدرنيته غربي
اين سفرنامه در دوراني که ايران بازيچهی دست قدرتهای فرانسوی ،روسي و انگلیسي بود
نوشته شدهاست .تحمیل قراردادهای سخت بر ايران نشان از موضع ضعف ايران در عرصه
بین المللي دارد .نهايتاً در معادالتي که انگلیس برای حفظ منافعش در هند و جلوگیری از قدرت
فرانسه و روسیه برای پیشروی از طريق ايران به سمت هند ايجاد ميکند ،تفاهمنامهای امضا
ميشود (در سال  )1809و طي آن میرزا ابوالحسنخان شیرازی از جانب پادشاه ايران به لندن
فرستاده ميشود (حیرتنامه26 ،ه . )20اين سفرنامه ،به نوشتهی نويسنده ،بیانگر «واقعات غريبه»
و «غرايب بسیار و بدايع بيشمار» است که در اين سفر ديده است (قبلي)48 ،؛ هرچند نويسنده
مدعي است «مقصود از تحرير ،وقايع و امور اتفاقیه بود نه عبارتپردازی و حسن مقال» (قبلي)،
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و تالش کرده است با نوعي واقعگرايي تجارب خودش را بیان نمايد .از نظر او دلیل اين عنوانِ
حیرتنامه اين است که «سامعین و مطالعهکنندگان اين اوراق را تعجب و تحیری بياندازه دست
ميداد ،لهذا اين رساله را به حیرتنامهی سفرا موسوم گردانید» (قبلي).
اين کتاب در شرايطي نوشته شده که نويسنده (میرزا ابوالحسنخان) تجربهی قبلي از اروپا و
مشاهده آن نداشته و حتي بعد از سفر شروع به آموختن زبان ميکند؛ مواجهههی او در ايهران بها
انگلیسيهايي بوده که به بیان خودش ،بسیار بر ظرايف زبان فارسي مسلط بودهاند.
برای اين مسافر ،لندن ،سرزمیني دوردست ،عجیب ،بهدون سهابقهی آشهنای تهاريخي ،بهدون
اشتراک زباني ،بدون خويشاوندی فرهنگي و رابطهی فرهنگپذيری مردمي ،بدون ارتبها وسهیع
مردمي و همچنین با نوعي ذهنیت منفي نسبت به کفار فرنگ و دشمني تاريخي آنها بهوده اسهت.
او به عنوان يک کارگزار و برای انجام يک مأموريهت بهه آنجها مهيرود ،لهذا او بايهد پیهام شهاه
قدرقدرت ايران« ،جمجاه ظلاهلل ،خهديو جههان ،خسهرو نامهدار ،نظرکهردهی لطهف پروردگهار،
السلطان االعظم ،ملوکالعرب و العجم ،حافظالممالک بالسیف و السنان ،باسطالعدل و االحسهان»
فتحعليشاه قاجار را به آنجا برساند .او ايهن پشهتوانه ی قهدرت را در نهوعي نخهوت سیاسهي و
معرفتشناختي نسبت به موقعیت اعالی خودش ميبیند .در هیچکجا از جامعههی خهودش نقهد
نميکند ،جز در يک مورد :زنان .لذا او بدون پروبلماتیک فهم اين سرزمین جديد و نقد خويشتن
در آيینه "ديگری" به آنجا ميرود .اين مسئله وقتي بهخوبي ديده ميشهود کهه او ههیچ تالشهي
برای تبیین وضعیت آنها و وضع ايران نميکنهد .او در نهايهت مهدت کوتهاهي در لنهدن بهوده و
چندماهي به لطائفالحیل ،مأموران دربار انگلیس او را معطل ميکنند تا شاه آنجا وقهت مالقهات
به او بدهد.
شايد هیچ واژهای بهتر از کلمهی «حیرت» ،مناسب توضیح اين مواجههه و فههم ناشهي از آن
برای اين کنشگر سیاسي ايران در برخورد با غرب نیست که هم در عنوان قرار گرفتهه و ههم در
جای جای متن بیان شده است .او در مشهاهداتش بهیش از همهه در حیهرت زنهان فرنگهي بهوده
(هرچند مدعي سالمت اخالقياش نیز هست) و بارها از مشاهدهی رفتار آنها ميگويد کهه فهالن
کارشان «خالي از حیرت نبود» (قبلي )120 ،و دائماً اين مواجهه را تكرار و توصیف مهيکنهد .او
در توصیف يكي از روزها مينويسد« :پس آن روز ،به حسن زنان فرنگان خود را مشغول داشته،
ايشان نیز فوجفوج به سیر ما آمده ،هر فوجي به لباسهي فهاخر ملهبس و تعارفهات بههجها آورده،
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ميخنديدند و انگشت حیرت به دندان ميگزيدند و با هم صحبتها داشته و عشوههای دالويهز
مينمودند» (قبلي )124 ،و زنان آنجا «دلهای ياران را ميربودند» (قبلي .)122 ،زنان آنجا بسهیار
ماهسیما توصیف شده که «انجمن را هر يک به شمع جمال خويش افروختند» (قبلي .)162 ،تنهها
حیرتي که ايلچي را به تأمل انتقادی در باب خويش فرا ميخواند ،حیرت از مهارت و زيبهايي و
زبانآوری زنان فرنگي است که در دو جای متن به نقد زن ايراني ميپردازد و در جواب نقد يک
زن انگلیسي به مستورکردن زنان در ايران و برتری شیوهی فرنگيها مهيگويهد «مهن در جهواب
گفتم ،طريقه ی شما بهتر است؛ از رهگذر اينكه زن چشمبسته و همچو مرغي که در قفس حبس
شوند ،و چون رهايي يابد قوت پرواز به طرف گلشن نهدارد و زن پرگشهوده بهه مصهداق اينكهه
مرغان گلشن ديدهاند و سیر گلستان کرده اند ،به هر کمالي آراسته گردند( »...قبلهي3 ،هه )162در
جای ديگری نیز مينويسد «حقتعالي شأنه علیم و خبیر است که مكرر من آرزو از خهدا کهردهام
که کاش نسوان ايران را به عفت و عصمت زنان انگريز بهرهور گرداند  »...و سهپس از فضهايل و
کماالت اخالقي زنان انگلیسي ميگويد (قبلي.)194 ،
او در جای ديگری از میزان آگاهي مأموران انگلیسي به زبان فارسي ،فرهنگ ايرانهي و حتهي
آگاهيشان نسبت به علما و دانشمندان ايراني« ،حیرت» ميکند و بسیار آن «صاحبگردون»هها را
ميستايد (قبلي133 ،و .)130او هیچوقت به دنبال تبیین عقالني و تبیهین تفهمهي ايهن خصهايص
انگلیسي ها و نقد خويشتن نیست .او صرفاً به مشاهدهی امری غريب و متفاوت رفته؛ امهری کهه
ذهن او به دلیل آنكه اسیر ساختارهای فرهنگهي ايرانهي و معتقهد بهه برتهری آن ساختارهاسهت،
چندان به قول وبر« ،مستعد» فهم ذهني و فهم تبیني اين رفتارهای ناآشنا نیست .او بارها از امهور
و آداب و معماریهايي صحبت ميکند که «در آن ،عقل حیران بودی» (قبلي )165 ،همانطور کهه
اشاه کردم او به هیچ وجهي به دنبال تفهم تبییني ايهن فرهنهگ و تمهدن فرنگهي و حتهي نسهبت
استعماری آنها با ايران نبوده؛ شايد به تعبیر وبری ،او با ايهن شهرايط ذهنهي ،نتوانسهته بهه تفههم
همدالنهی امر غريب و ناآشنا برسد ،تا بتواند در مرحلهی بعد به تفهم تبییني آن نائل آيد.
تجربه ی کوتاه و از باالدست و از موضع برتر نسبت به فرهنگ انگلیسي به مثابه يک فرهنگ
ناآشهنا ،بههرای او بسهیار حیههرتآور اسهت؛ حیرتههي کههه بهه شههیفتگي و بعهدها پیونههدخوردن بهها
فراماسونری انگلیسي و سهمیه ی درآمد ثابت از طريق کمپاني هند شرقي ختم ميشود .خاطرات
سفرنامه ی ايلچي به توصیف همین مشاهدات تفريحي و وقتگذرانهی او از بناهها و تأسیسهات
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فرنگيها ميگذرد ،بيآنكه فهمي در راستای ههدف توسهعهی کشهور يها علهل توسهعهی آنهها و
رابطهشان با ايران داشته باشد.

"مكالمهي سياح ايراني با شخص هندي"  :ترجمه مدرنيته هندي براي ايرانيان
اين کتاب در شرايط تاريخي کامالً متفاوت و در سرزمیني ديگر رخ ميدهد .يعني در زماني که
ايرانیان مواجهه بیشتری با غرب داشته و مهمتر از همه اينكه مدرنیته غربي را از خالل مدرنیته
شرقي در هند تجربه ميکنند .از لحاظ تاريخي اين کتاب در جريان مشروطهخواهي ايرانیان و
بیداری سیاسي و اجتماعي آنها برای توسعه و آباداني کشور تألیف شده است .اين کتاب هرچند
به نوعي مقايسه نهادها و وضعیت ايران با تمدن غربي است ،اما تجلي و مصداق اين تمدن و
فرهنگ مدرن را نه در خود غرب ،بلكه در سرزمیني مجاور و آشنا -هند -ميبیند .به عبارت
ديگر اين کتاب از يکسو در شرايطي است که ذهن متفكران و صاحبمنصبان ايراني متوجه
فرهنگ جديد و اصالحات است و از سوی ديگر در سرزمین همسايه و آشنای هند ،اين مواجهه
با تمدن مدرن انگلیسي -هندی رخ ميدهد.
هند به عنوان يک سرزمین همسايه ،خصايص ويژهای برای تمدن ايراني داشته است .رابطهی
تاريخي ايران و هند بسیار وسیع و تنگاتنگ بوده ،عهدهی زيهادی از نخبگهان و مهردم ايرانهي در
سرزمین هند زندگي ميکردهاند و نزديک به هشت قرن فرهنگ و زبان فارسي ،فرهنهگ و زبهان
رسمي دربار و فكر حكومتهای هندی (بويژه حكام مسلمان) بوده است .از سهوی ديگهر ،هنهد
يک مستعمرهی کامل بود و بسیاری از نهادههای مهدرن انگلیسهي در آن پاگرفتنهد .هرچنهد ايهن
نهادهای مدرن ،ابزار کار استعمارگران بودند ،اما مصالح الزم را نیز برای برساختن مدرنیته هندی
(با همهی تلخيها و شیرينيهايش) فراهم کردند.
مهمتر از همه اينكه خانوادهی کاشاني سال ها در هند زندگي کرده بودنهد .میهرزا سیدحسهن
کاشاني مؤلف کتاب ،هم سرزمین و تمدن ايران را خوب مهيشهناخته و ههم بهه دلیهل تجربههی
زيستهی وسیع و عمیقش از سرزمین هند ،آن سرزمین و مدرنیتههی در حهال اسهتقرار هنهدی را
ميشناخته است .مهمتر از همه اينكه او يک روزنامهنويس و منتقد بهوده و بههدقهت بهر مسهائل
اجتماعي و راهحلهای آن متمرکز بوده است .او به دلیل شناخت اين دو سنت فرهنگي و آشنايي
و تجربه زيسته با هر دوی آنها ،توانسته از روش ديالوگ يا مكالمه استفاده کند .کهل مهتن ،يهک
ديالوگ تاريخي و هرمنوتیكي با سنت مدرن در سهرزمین آشهنای هنهد اسهت؛ بهه همهین سهبب
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مدرنیته هندی (که بهواسطهی حضور استعمار و از طريقههای اسهتعماری در حهال شهكلگیهری
است) برای ايران نسبتاً قابل فهم و آشناست .التبه نويسنده اين متن ،به مثابه يک واسطه و مترجم
فرهنگي است ،که هم تمدن هند و مدرنیته هندی را به خوبي ميشناسد و هم تمهدن ايرانهي .در
اين میان ذهن خالق و فعال و مسالهمند او به فهم انتقادی در دو طرف کمک بسیار ميکند.
هرچند از نظر نويسنده «تذکرهی عادات و اخالق اروپايي ،آسیايي را چندان مفید نتواند شد،
چه ،اههالي آسهیا از غالهب آن عهادات و اخهالق ،بهيبههره و نصهیبانهد» (سیدحسهن کاشهاني،
 .)22:1380همانطور که نويسنده در مقدمهی کتابش مينويسهد او تهالش دارد موضهوعي را کهه
برای خودش قابل فهم است (بهواسطهی زيست در فضای مدرنیتهی هندی)« ،به طريق سهاده ...
و به زبان ساده» بیان کند که تا برای مخاطب ايراني هم قابل فهم باشد .نكتهی اصلي آنسهت کهه
پروبلماتیک اصلي نويسنده در اين کهار ،فههم تبیینهي فرهنهگ جديهد پیشهرفته و ارائههی آن بهه
مخاطب ايراني است طوری که سبب اصالح امور شود .او چند مسئلهی اصلي اقتصهاد ،سیاسهت
و عدالت و شريعت را مورد بحث قرار ميدهد و از اين طريق هم تصويری تحلیلي و انتقادی از
ايران و وضع موجودش ميدهد و هم تصويری تحلیلي از وضع مطلوب و شهیوهی عملكهرد آن
در آيینه نهادهای مدرن هندی -انگلیسي (مدرنیتهه هنهدی) ارائهه مهينمايهد .رويكهرد او نهوعي
خويشتن نگری انتقادی است ،لذا اگر از محاسن ايران و نخوت ايراني در فههم فرهنهگ خهودش
ميگويد ،برای نقد آنست .اين کتاب تصوير انتقادی از فرهنگ ايراني در آينههی هنهدی اسهت و
منطق اين فرهنگ و سیاست را به شیوهای انتقادی بیان ميکند .به عنهوان مثهال در حهالي کهه در
تصوير فرد ايراني از مردم و رعیت اينگونه آمده که «رعیت ،سگ کیست  ...رعیت يعنهي بنهدهی
بي درم دولت  ...هر حاکم پیروزی مالک رقاب رعیهت اسهت .اگهر هسهتي ههر يهک از رعايها را
بخواهد آتش بزند ،کسي قدرت ندارد بگويد چرا ( »...قبلي )36 ،در حالي کهه طهرف هنهدی از
صراحت و قوانین آشكار در سیستم مدرنیتهی هندی -انگلیسي و اهمیت حق رعیت در آگهاهي
و احقاق حقوقش در آن سیستم ميگويد .هرچند در همان سیستم هندی نیهز نقهدی ضهمني بهر
انگلیس دارد که «دولت انگیس سر را با پنبه مي بهرد و دولهت ايهران دسهت را بها سهاطور قطهع
ميکند» (قبلي ،)56 ،اما بر اهمیت قهانونمنهدی سیاسهت انگلهیس و مسهئلهی حقهوق و قهوانین
الزماالجرايي برای همهی مردمش تأکید ميکند.
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کاشاني در جايي ديگر در نقد شخصیت ايراني به نكتهای اشاره ميکنهد کهه مهيتهوان آن را
دلیل فهم حیرتگونه از غرب توسط صاحب منصبان ايراني دانست .او بر غرور و نخوت ايرانهي
به عنوان عامل انسداد فهم او ياد ميکند« :صفت جبلي ايرانیت که عدم مجابیهت اسهت ،نگهذارد
که به ناداني خود اقرار نموده ،تسلیم شود ،و از آن طرف هم راه جواب را بر خود مسدود ديده»
(قبلي .)59 ،نويسنده بسیاری از خصايص فرهنگ و سیاست ايراني را که موجب وضع آن زمهان
کشور گشته ،بیان و نقد ميکند؛ از جملهی اين خصايص ،نگاه غرورآمیز ايراني به تاريخ باشكوه
باستاني ،غفلت از حال ،عدم قانون پذيری ،حقوق نابرابر برای اقشار مختلف ،عدم اجرای درست
مجازات ها ،عدح رواج عدالت عمومي و  ....هستند .او به ناپايداری و بيمنطقي نظم سیاسهي در
ايران اشاره ميکند که چون آدم ها سهر کهار متناسهب بها خودشهان نیسهتند ،ايهن مسهئله ،علهت
خرابي های کلي شده است و از زبان شخص هندی بیان ميکند که «اصول حكومتهای ايران را
خیلي شبیه به وضع شاهبازی ميبینم که حاال دزد است ،يک ساعت ديگر وزير ميشود» (قبلهي،
 .)162در جای ديگر مينويسد «در مملكت ما نه افعال نیک معلوم است ،نه کردار زشت معهین»
او حتي بهخوبي درک غلط ايرانیان از امور فرنگي باالخص قانون را نشان ميدهد که «متشهرعین
تصور ميکنند که قانون يعني اباحهی منكرات و شیوع فواحش و  ،...جهال خیال ميکننهد قهانون
يعني فرنگيشدن؛ و اجرای قانون عبارتست از فرنگينمودن ايرانیان؛ دولتیان همچو مهيپندارنهد
که قانون يعني سلب اختیارات مطلقه از ايشان و آنان را به سالسلکشیدن  . ...هرکس اين لفظ را
به زبان آورد گويا کفر گفته و يا زندقه بافته است» (قبلي .)219 ،اين کتاب به نحو بسیار زيبهايي
پس از معرفي عمیق و همدالنه مدرنیته هندی ،بواسطه نظر در آينه هند ،فرهنگ ايراني را به نقد
ميکشد و افكار اصالح آن را نیز ارائه ميدهد.

تحليل و نتيجهگيري :تاريخ مندي تجربه مدرنيته ايراني
آنچه که در اين نوشتار مهم است ،نتیجهی فهم فرهنگ مدرن يا تمدن غربي نیست .همانطور که
در مقدمه اشاره کردم مقصود من تأملي در باب روشها و مسیرهای رسیدن به فهم و شرايط اين
مسیر و تأثیرشان بر نتايج اين مواجهه و فهم بوده است .آنچه که مواجههی ايران با غرب را از
حیرت به مكالمه ميرساند ،صرفاً تغییر کنشگران و متفكران اين فهم نیست ،تغییر شرايط اين
مواجهه ،و همچنین پروبلماتیکهای آن و در نهايت تغییر زمینهی جغرافیايي آنها و شرايط زماني
و تاريخي فرهنگ مدرن و فرهنگ ايراني است .مواجهه ابوالحسنخان ايلچي در سرزمیني
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دوردست و غريبه ،بدون فضای زيست فرهنگي مشترک ،بدون زبان واسط و مشترک ،و بدون
پروبلماتیک توسعه و آمادگي ذهني مواجهه گر ،و در فضای نخوت ايراني نسبت به محوريت
سلطان ايران در جهان ،رخ داده است .به همین دلیل آنچه که ايلچي ايران از غرب و انگلیس و
رويههای مختلف تمدن بورژوازی ميفهمد ،حیرتي است که از مواجهه با زنان آنها در جایجای
کتابش خود را نشان ميدهد .او هدف نقد جامعه و انسان ايراني را ندارد و چون قادر (و شايد
متمايل) به مكالمه يا ديالوگ با سنت غرب و فرهنگ مدرن نیست ،توان نقد در آينهی غرب را
ندارد .در نهايت مي توان گفت ايلچي با امر آشنايي مواجه نشده است؛ از سوی ديگر مستعد و
متمايل به فهم اين امر غريب هم نبوده و لذا در وادی حیرت باقي ميماند و نميتواند فهمي
همدالنه و عقالني -ذهني از اين فرهنگ مدرن و تمدن غربي -انگلیسي ارائه دهد .حتي آنجا که
تفاوتها را ميبیند( ،مثالً در لحظهی مالقات با شاه انگلیس) ،به هیچ وجه به ياد نقد سنت
تجملي و پرطمطراق ايراني نميافتد ،بلكه سنت انگلیسي را نقد و شايد تمسخر ميکشد.
کاشاني در زمان و مكان ديگر و در شرايط تاريخي و فرهنگي ديگری به فهم فرهنگ مهدرن
و انگلیسي مي پردازد .او در ايران و هند زندگي کرده و هند انگلیسي را عمیقهاً مهيشناسهد؛ لهذا
وقتي ميخواهد آن را بفهمد بهسادگي ميتواند فهمهي عقالنهي و ذهنهي بدسهت آورد .از سهوی
ديگر هند ،فرهنگي نزديک و آشنا به سنت ايراني است .مهمتر از همه آنكهه سهخنگويان ههر دو
سنت (ايراني و هندی -انگلیسي) به زبان فارسي سخن ميگويند .شخصیت هنهدی در مهتن نیهز
فارسيزبان است ،اما در متن ايلچي او دائماً بايد ترجمه کند .فضای مشروطهخواهي سبب شهده
ناظر ايراني ،به دنبال نقد وضع موجود و اصالح آن باشد .او به دنبهال ريشههيهابي مشهكالت در
درون و حل آنهاست.
شايد با توجه به کار حائری ( )1368در باب عدم توجه متفكران ايراني به رويهی اسهتعماری
بتوان دلیل اين بي توجهي را در عدم وجود پروبلماتیک نقد غرب برای ايرانیان دانسهت .هرچنهد
اظهارات حاشیهای برخي متفكران نشان ميدهد آنها به استعمارگری غرب هم بيتوجه نبودهانهد،
اما گويي عالوه بر اين بيتوجهي به استعمار خارجي ،يک نكتهی ديگر نیز در پس ذههن ايرانهي
بوده که سبب بيتوجهي او به غرب شده است؛ از نظر او ،قهدرت حهاکم در سهنت ايرانهي ،ههر
کاری خواسته مي کرده است ،و رعیت را حهق انتقهاد بهر او نیسهت؛ جامعهه و مهردم در بهتهرين
حالت ،انگلیس را نیز (به عنوان رفیق حاکم در چپاول مردم) ميديده است و گاه فريب انگلهیس
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را نیز ميخوردهاند .به عبارت ديگر برای مردم و برخي متفكران ،مسئلهی مها در مسهتعمرهشهدن
توسط انگلیس ناشي از آنها نیست ،ناشي از حكام فاسد است ،لذا دائما به حكام ايراني و نقهد و
اصالح آنها توجه ميکردهاند .از سوی ديگر پروبلماتیک اصهالحگهری نیهز سهبب مهيشهد ايهن
متفكران در خوانش فرهنگ مدرن و تمدن غرب ،با نوعي تمهايزگهذاری نهاخودآگهاه و تحلیلهي
ضمني ،بر وجه فرهنگ مدرن به عنوان راهكار و راهحل نجهات ايهران نگهاه کننهد .آنهها در ايهن
خوانش و تفهم غرب ،بر فرهنگ مدرن و عقالنيسازی فهم آن برای ايرانیهان تأکیهد داشهتهانهد.
شايد اين شرايط ذهني و فضای فرهنگي و گفتماني حاکم بر متفكهران در مواجهههی بها غهرب،
عامل مهمي در بيتوجهي آنها نسبت به رويهی استعماری بوده است.
در نهايت ميتوان گفت برای فهم تجربهی مدرنیتهی ايراني و آشنايي ايرانیان با تمدن غهرب
و فرهنگ مدرن ،الزم است فارغ از تقلیلگراييهای کلي و کهالن کهه تمهام ايهن موضهوع را بهه
بخشي از آن (تأکید بر گروهي از روشنفكران يا تأکید بر ايدهای محوری از فرهنگ غرب و يا)...
تقلیل ميدهد ،به درک بخشهای مختلف اين مواجهه بر اسهاس تقسهیمبنهدیههای جغرافیهايي،
تاريخي ،فرهنگي و جامعه شناختي و  ...بپردازيم .در اين نوشتار سعي کرديم نشان دههیم کهه در
دو متن مواجههی ايرانیان با مدرنیته و غرب( ،حیرتنامه و مكالمههی سهیاح ايرانهي بها شهخص
هندی) چگونه عامل جغرافیا و تاريخ و مولفههای فرهنگي -جامعهشناختي بر نتايج ايهن رخهداد
فهم و صورتبندی تفهم ايرانیان از غرب و مدرنیته تأثیرگذار بوده است و مهمتر اينكهه چگونهه
تحول اين عوامل سبب شده از حیرت به مكالمه برسیم .بهواسطهی شرايطي که منجهر شهده کهه
مواجههی ايران با مدرنیته و غرب در بستری آشنا ،يعني هند ،به مكالمه برسد ،نشان داده شد کهه
شايد عالوه بر تالش برای مواجهه ی حضوری و مستقیم با غرب و مدرنیته در جغرافیای اصهلي
خويش ،الزم است به اشكال غیرغربي مدرنیته نیز توجه بیشتری شود؛ چراکه در مهواردی ماننهد
هند ،تجربهی مدرنیتهی هندی ميتواند برای ما آموزندهتر و فهمپذيرتر باشد .مقايسههی شهرايط
تاريخي دوران حیرت تا دوران مكالمه نشان ميدهد فهم ايراني هرچه بیشتر به سمت مكالمهه و
گفتوگوی هرمنوتیكي سنت ايراني و غربي و مدرن حرکت کهرده ،تفههم ايرانهي هرچهه بیشهتر
مستعد فهم اين امر متفاوت و بیگانه شده و امروزه عالوه بر تفهم همدالنه بهواسطهی تجربههای
گسترده ی فرهنگ مدرن ،امكان تفهم عقالني نیز وجود دارد .بهه عبهارتي الزم اسهت کهه هرچهه
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بیشتر از شرايط مواجهه ای که به حیرت ميانجامد به سهمت شهرايطي کهه مهيتوانهد منجهر بهه
مكالمه شود ،حرکت کرد.
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