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 چالش غرب زدگی به نظر او در. جالل آل احمد را هم یک طرف صحبت در نظر گیریم: محمدرضانیکفر

 چنین که از تاریخ برمی آید ما همیشه به غرب نظر: »او می نویسد. غرب از دوران عتیق آغاز شده است

.«بخوانند" شرقی"را ما عنوان کرده ایم، پیش از آنکه فرنگان ما را " غربی"حتی اطالق . داشته ایم

 آل احمد همچنین می گوید که تاریخ نویسی نمی کنم، استنباط می کنم؛ و ما باید بیفزاییم که استنباط او غلط

.است



 غرب ستیزی پدیده ی یک دوران است، دورانی که ظاهراً روبه پایان است اما هنوز دفتر آن بسته نشده و شاید

 با استعمار در عصر جدید آغاز شد، مشخصاً در قرن نوزدهم، و در. فصل یا فصل های دیگری داشته باشد

ً. قرن بیستم استوار گشت و شاخ وبرگ یافت  پیشاپیش نمی توان گفت که آیا استعمارستیزی لزوما

 غرب ستیزانه بوده است یا نه زیرا در حالی که معنای استعمار کمابیش روشن است، معنای غرب روشن

.نیست

 چالش غرب را اگر تعریف کنیم به عنوان درگیری با غرب، غرب به عنوان مسئله، به عنوان عصر جدید

 می توان درگیر. آن چنان که بروز کرد و سویه های فاجعه باری نیز داشت، بسی فراتر از غرب ستیزی است

.این چالش شد، اما غرب ستیز در معنای متداول آن نبود

 در. در خیلی جاها مطرح شده و پاسخ های مختلفی گرفته است. مسئله ی غرب تنها در یک قالب نرفته است

 در خود غرب هم مسئله طرح شده و فکر و بحث. درون کشورها و ملت ها هم پاسخ ها مختلف بوده اند

.برانگیخته است

 درست همان زمانی که پیشرفت علم و فن در اروپا در حال اوج گیری است و اروپای پیشرفته بدان آغازیده

 که خود را با این پیشرفت تعریف  کند، نقد آن از جانب کسی چون روسو آغاز می شود که می گوید پیشرفت

 در ادامه. اجتماعی سنجش شود، نه با انباشت ثروت و قدرت و سلطه بر طبیعت-واقعی باید با معیار اخالقی

 با گسترش جهان گشایی قدرت هایی از اروپا، در کشورهای خودشان موضوعِ ازدست رفتِن جهان مطرح

 در ادامه ی راه. منتقدان تنها از میان رمانتیک ها و جریان محافظه کار مذهبی و اشرافی نمی آیند. می شود

 روسو، ایده های بدیل در مورد پیشرفت مطرح می شود و از این زاویه، انتقاد به راه اروپا جای مهمی در

.فکر انتقادی باز می کند

« (Helmuth Plessner) اروپای پیشرفته برای ملت های به قول هلموت پلسنر هم به مسئله« دچار تأخیر  

.تبدیل می گردد، به ویژه برای آلمان، ایتالیا و روسیه که در صنعتی شدن تأخیر داشتند

 از قرن نوزدهم اندیشه درباره ی غرب، که آن زمان مترادف با اروپای غربی بود، در بسیاری از نقاط جهان

 مسئله از جمله به این صورت طرح شد که راز پیشرفت اروپاییان چیست؟ به این پرسش در ژاپن. آغاز شد

 .آسیایی-برمی خوریم، در هندوستان، در چین، در مصر، در عثمانی، در ایران و حتی در روسیه ی اروپایی

 در همه جا آنانی که این پرسش را طرح کردند و کوشش کردند جهان را از منظر آن بفهمند، به چیزی

.نگرویدند که بعداً به غرب ستیزِی هویتی انجامید

 یکی از شکل هایی که غرب ستیزی در قرن بیستم از پایان جنگ جهانی اول و با: این نکته هم مهم است

 فراموش نکنیم که یکی از کانون های اصلی. شدت بیشتری پس از جنگ جهانی دوم یافت، آمریکاستیزی بود

 انتقاد به آمریکانیسم، هم از سوی اروپای محافظه کار است که. مبارزه با آمریکانیسم اروپا بوده است



 ابرقدرت یانکی ها را خوش نمی دارد، هم از سوی اروپای روشن فکر و ترقی خواه که آمریکانیسم را اوج

.کاالپرستی و ابتذال صنعت فرهنگی و مظهر زورگویی سرمایه می داند

 

چنیننیست؟.مفهومشرقوغربمدامدرتغییراست

 چون از آل احمد شروع کردیم و او شروع داستان را به دوران قدیم برگردانده، نیکوست که. درست است

.نگاهی به این داستاِن شرق و غرب بیفکنیم، آن هم از ابتدای پنداشته ی آن

 در عهد باستان، در زمانی که در شرح رخدادها مدام به اسم های مصر و یونان و روم و ایران برمی خوریم،

در طرف ما به هیچ. شرق و غرب به عنوان یک تفاوت آنتاگونیستی، یعنی تقابل قطبی، مطرح نیست  

فرهنگ ها به آن صورت بازتافتی. نشانه ای در این باب برنمی خوریم  (reflexive) نیستند که بگویند ما اینیم 

از طرف یونان. اسکندر یک نمونه ی بسیار جالب است. و آنان آنند و تفاوت این و آن، چنین وچنان است  

.را تصرف کرده، اما در ادبیات ما یک قهرمان افسانه اِی خودی است« شرق»آمده، لشکر کشیده و   

پدرش ایرانی است، مادرش رومی: رومی می داند-شاهنامه ی فردوسی او را ایرانی .

 .زمانی که مسیحیت در اروپا گسترش می یابد، این گونه نیست که غرب به عنوان کانون مسیحیت هویت بیابد

 بیزانس که خودش. غرب را مترادف با مسیحیت نمی گرفتند چون می دانستند که مسیحیت از شرق می آید

 در آن دوره، کسانی که در این طرف. نسبت به غرِب امروز در سوی ما قرار داشت، عمدتاً مسیحی بود

 .بودند، یعنی طرف شرق، نهایِت ادراک بازتافتی شان، پرداختن به تفاوت میان ِملَل و نَِحل خودشان بود

 کسی مثل ابوریحان بیرونی که. کنجکاوی ای وجود نداشت درباره ی شناخت دیگران و تعیین تفاوت با آنان

 رویکرد او را مقایسه کنیم با داستان سخیفی که. کوشش کرد سر از کار فرهنگ هند درآوَرد، استثناست

 «)حکایت سفر هندوستان و ضاللت بت پرستان: »باب هشتم( بوستان سعدِی جهان دیده ی گویا مداراجو در

.می بافد و در آن درباره ی کشتن یک هندو می الفد

 مورخ آلمانی در قرن بیستم، در کتاب کالسیکش درباره ی ،(Heinz Gollwitzer) هاینتس ُگْلویتزر

انشعاب. غرب نقش داشته اند-تصویر اروپا می گوید که انشعاب های درون کلیسا در شکل دادن به مفهوم شرق  

کلیسای التینی که در برابر کلیسای. جدایی کلیسای رومی از کلیسای ارتدکس یونانی: مهم، قرن یازدهم است  

کارل. می شود، همان یونانی که بعدها گفتند مهد تمدن غرب است« شرقی»بیزانس قرار می گیرد، یونان   

 کبیر، یا شارلمانی، جدایی این شرق از غربی را تثبیت می کند که اکنون پشت سر خود امپراتوری روم را

با وجود جنگ های صلیبی، این غرب هنوز. می بیند و اساس هویت حاِل خود را در کلیسای التینی می یابد  

اما با زوال قدرت. در برابر شرق مسلمان قرار ندارد، غرِب مسیحی است در برابر شرِق مسیحی  



عوض« شرق»م، مفهوم ۱۴۵۳هزارساله ی بیزانس و فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال   

اسالمی می شود« شرق. »می شود .

پس از شروع رنسانس و عصر جدید هم، کشورهای اروپای. تثبیت مفهوم غرب و اروپا مدتی طول می کشد  

اما به تدریج در آنجا درکی از جهان شکل می گیرد. مرکزی و غربی و شمالی سخت درگیر خودشان هستند  

سلطان ایرانی و حتی سلطان عثمانی. که تعیین جایگاه خود و تعیین نسبت خود با دیگران، به آن تعلق دارد  

ایران در دوره ی صفوی با پرتغال و سپس انگلستان و فرانسه در تماس قرار. هنوز منطقه ای فکر می کنند  

دوره ای به نسبت طوالنی می گذرد تا پس از اولین. می گیرد اما درگیری اصلی  صفویان با دولت عثمانی است  

 تماس ها با قدرت های اروپایی در دوره ی صفوی، درباریان اصفهان بفهمند که ــ به اصطالح ــ دنیا دست

آنچه ادوارد سعید اورینتالیسم. شده است« غرب»در همین دوره غرب . کیست  (Orientalism) ،می نامید 

 یعنی اختراع شرق و تعریف خود به عنوان نقطه ی مقابل آن به عنوان مظهر نظم و عقالنیت ، سویه ای از این

.شدن است

 .غرب، از همان قرن هجدهم که قرن آغاز تعریِف درغرب بودن در برابِر درشرق بودن است، در تغییر است

 .پس از ناپلئون آرمان وحدت غرب، به عنوان وحدتی در برابر تهدیدی درونی، یعنی انقالب، شکل می گیرد

 در قرن. فرا رسیده است« جنگ ملت ها»پس از بیسمارک، دیگر کسی به فکر وحدت غرب نیست؛ دوره ی 

 بیستم، پس از جنگ جهانی اول، دوباره از وحدت غرب سخن می رود اما این بار غرب در برابر شرِق

 انقالبی تعریف می شود که در آن از دید راست گرایان حاکم بر اروپا و فاشیست هایی که سرانجام

.به صورت بلشویسم ظاهر شده است« وحشی گری مغولی»صحنه گردان می شوند، 

 پس از شکست آلمان هیتلری و متحدانش دوباره ایده ی اروپای متحد رواج می یابد؛ اروپایی که اکنون به

 غرب اینک. آمریکا مفهوم غرب را تثبیت می کند و خودش هم آن را به کار می برد. آمریکا هم متکی است

 بلوک شرق که فروپاشید، مفهوم غرب هم. یعنی اتحاد آتالنتیکی، به صورت ناتو، در برابر بلوک شرق

. سپتامبر باعث شد که دوباره روی شرق مسلمان تمرکز شود۱۱. دوباره تغییر کرد

 تأثیر مهمی« غرب»اتفاق مهمی پس از جنگ جهانی دوم می افتد که در سرنوشت رابطه ی منطقه ی ما با 

 یهودیان که در اصل شرقی بودند و به دست مدعیان نجات غرب به عنوان نژاد پست شرقی به. یهودیان: دارد

 اردوگاه های مرگ فرستاده شده بودند، در خاورمیانه صاحب کشور شدند؛ کشوری نماینده ی غرب، زیر

 حمایت غرب و نگرنده به اطراف خود با احساس برتری و محق برای تصرف زادبوم دیگران و برقراری

 بخشی از غرب ستیزی، به ویژه در شکل. واکنش، توجیه کننده نیست اما تا حدی توضیح دهنده است. تبعیض

 اسالمیستی خود، به واکنش در برابر رفتار نماینده ی غرب در خاورمیانه برمی گردد؛ به واکنش در برابر

.همان کسانی که از غرب رانده شده بودند



 مارتین. در اروپا از زمان دولت عثمانی، مسلمان را به عنوان تُرک در نظر می گرفتند: برگردیم به عقب

 فروپاشی دولت عثمانی، شرق مسلمان را دیگر. لوتر، در یک نفس به ترک و تاتار و یهودی حمله می کند

 تا پیش از قرن نوزدهم و انقالب صنعتی. به عنوان یک پهنه ی عقب ماندگی در برابر چشم اروپا باز می کند

 در زمان. اروپاییان حتی با حسرت به شرق می نگریستند. پیشرفتگی چندان مطرح نبود-معیار عقب ماندگی

 جنگ های صلیبی که با برخورد فرهنگی همراه است، این مسلمانان هستند که فرانک ها را در

.گزارش هایشان عقب مانده توصیف کرده اند، به طور مشخص در زمینه ی پزشکی

 پیشرفتگی غرب سرانجام خود را نشان می دهد، نه در پزشکی، نه در دانش، نه حتی در فناوری محض،

 ما با استعمار مواجه شدیم، نه با اندیشه های نو درباره ی. بلکه در فنون نظامی، در قدرت آتش و تنظیم نظام

 خود پدیده ای که با آن درگیر شدیم، جای زیادی برای تفکیک نگذاشت؛ تفکیک. جهان، طبیعت و کشورداری

 برای آنکه نسبت به گذشتگان خود منصف باشیم، همواره باید به این. میان جنبه های مختلف وجودش

 اکنون این بی انصافِی ناشی از بی اطالعی رواج یافته که گویا مردمانی به جای استقبال. موضوع توجه کنیم

 کسانی که چنین. از فرهنگ پیشرفته ی غرب، چسبیدند به سنت و از دِر کینه جویی نسبت به امر نو برخاستند

.می گویند، استعمار و آنچه کشورهای استعمارگر بر ما و نظایر ما روا داشتند را نمی شناسند

 

اکنونمفهومهایشرقوغربچهباریدارند؟

 اینکه غرب خود را از طریق مرزبندی تقابلی با شرق تعریف می کند، شرقی که به صورت کلیشه ای ساخته

 نباید دو گونه تصویر در ذهن گروه های. می شود، نه در گذشته تمام داستان بوده است، نه امروز چنین است

.خاص را تعمیم داد، تصویر شرق از غرب و غرب از شرق؛ و گرد آنها کل داستان دوران اخیر را ساخت

 هم اکنون در رسانه های غربی، به چین به عنوان رقیب و تهدید، توجه ویژه ای می شود؛ و در تصویری که از

 فقیرها و مزاحم ها و کینه توزها در یک. شرق مسلمان به دست می دهند، دارد تفکیکی صورت می گیرد

 دست آخر این تصویر را از. طرف قرار می گیرند، پول دارها و شیک ها و متحدان  غرب در طرف دیگر

 ُمشتی قحطی زده که با خودشان: بخشی از شرق مسلمان، که با آفریقا مخلوط می شود، خواهند ساخت

 در آمریکا. نمی سازند و با تالش برای مهاجرت به اروپا می خواهند آرامش و آسایش اینجا را هم به هم زنند

 در نهایت آنچه خواهیم داشت دوگانه ی. این تصویر با تصویر التینوهای مهاجر ترکیب می شود

.سیرها−گرسنه ها است

االن یک شرق مسلمان لوکس و پیشرفته. شرق خودش دارد تفکیک می شود به شرق سیر و شرق گرسنه  

 داریم که می توان برای تفریح به آنجا رفت و با جهانی مواجه شد که از نظر تکنولوژی و زرق وبرق، در

.غرب هم نمی توان نظیرش را دید



غرب برای عده ای دشمن. هم با یک تصویر یگانه از غرب مواجه نمی شویم« شرق»در مکاِن موسوم به   

غرب برای عده ای الگو است و برای. توان تبلیغِی نظر این عده محدود و محدودتر می شود. باقی می ماند  

 عده ای دیگر چندان مهم نیست چون جهان را دیگر به صورت قطبی نمی بینند و از آن تقابل سنتی گذر

.کرده اند و هویت خود را به صورت گزینش عناصر مختلف تعریف می کنند

درستهمانزمانیکهپیشرفتعلموفندراروپادرحالاوجگیریاستواروپای

پیشرفتهبدانآغازیدهکهخودرابااینپیشرفتتعریفکند،نقدآنازجانبکسیچون

اجتماعیسنجش-روسوآغازمیشودکهمیگویدپیشرفتواقعیبایدبامعیاراخالقی

.شود،نهباانباشتثروتوقدرتوسلطهبرطبیعت

 به طورکلی خوب است در نظر داشته باشیم که دوگانه ی شرق و غرب، دوگانه ی عصر برآمد و تثبیت و

جامعه شناسی  متأثر بوده است از تقسیم جهان به دولت  ملت ها و به قول. صحنه گردانِی ناسیونالیسم است  

شناخت جامعه به صورت جعبه»اولریش بِک، عمدتاً به صورت  « (Container-Sociology) شکل 

ما اکنون وارد مرحله ی جامعه شناسِی گلوبال شده ایم و باید در جامعه شناسی و. گرفته و تکامل یافته است  

.فرهنگ شناسی ای که متناسب با روند جهانی شدن است، مفهوم ها را تعریف و بازتعریف  کنیم

 

ریشههایاصلیوتاریخیغربستیزیچهبودهاست؟قدرتغرب؟ستموسیاستهایاستعماری

حکومتهایغربی؟تضادبااندیشهوفرهنگغرب؟ناآگاهیوسوءتفاهمدربارهیفرهنگغربی؟

 اما در برخورد با چنین موضوعی، اولین کاری که باید انجام دهیم، تدقیق مفهوم هاست، به ویژه. همه ی اینها

 همه ی مفهوم های دخیل در بحث را: یک راه ساده این است. از نظر شمول و تداخل و تنافر و تضاد

 و با... به صورت پراکنده روی یک برگه می نویسیم؛ مثالً غرب ستیزی، انتقاد به غرب، استعمارستیزی و

 کشیدن دایره هایی دور آنها درمی نگریم که ابتدا به صورت یک جفت چه نسبت هایی میان آنها برقرار است،

 غرب ستیزی مترادف با انتقاد به غرب نیست،. سپس رابطه ها را به صورت سه تایی و بیشتر تعیین می کنیم

 یعنی هرکس استعمارستیز باشد، لزوماً غرب ستیز در یک معنای. مترادف با استعمارستیزی هم نیست

 انتقاد به غرب ممکن است به شکل. فرهنگی نیست، اما قاعدتاً غرب ستیز، ضد استعمارگری غرب است

 پس از بررسی نخستین از نظر نسبت ها، گام بعدی برای... . غرب ستیزی درآید، ممکن است هم درنیاید

.تدقیق مفهوم ها را باید برداریم

 دایر ه ی غرب ستیزی و دایره ی انتقاد از غرب بر هم منطبق نیستند؛ یکی دیگری را در بر نمی گیرد اما

انتقاد از غرب اگر خود را در سطح اندیشه، چه. همدیگر را قطع می کنند، یعنی یک فصل مشترک دارند  

علْت این است که اصل جنس. سیاسی چه فلسفِی محض، تعریف کند، لزوماً مترادف با غرب ستیزی نیست  



ً. غرب ستیزی هویتی است که البته می تواند شکل نظری هم داشته باشد بر این قرار، استعمارستیزی لزوما  

غرب ستیزی. غرب ستیزی نیست چون امر سیاسی ای است که به ضرورت به صورت هویتی تعریف نمی شود  

 به عنوان رویکردی هویت محور، با استعمار مخالف است اما با غرب در اصل ازآن رو مخالف است که

 غرب را دارای هویتی می داند که باید با آن دراُفتاد و از آن پرهیز کرد، حتی اگر به صورت استعمار با آن

ذات غرب: در این مورد کافی است که به انتقاد هویت محوری اسالمی از غرب توجه کنیم. مواجه نشویم  

.کثیف و خبیث است و حتی پیش از آنکه به صورت قدرت استعمارگر جدید درآید، چنین بوده است

 رویکرد فکری و نظری. اما می دانیم که ما در واقعیت، مفهوم ها را به صورت دقیق و تمیز به کار نمی بریم

 مفهوم ها در. هم در جایی هویت گرا می شود و برعکس، هویت گرایی تبیین فکری و نظری استداللی می یابد

 جریان درگیری های سیاسی معموالً بسته هایی جزمی می شوند، به صورت چیزهای سفت وسختی درمی آیند که

 گرایشی گاه کنترل ناپذیر به تعمیم. با آنها بتوان حریف را زد یا از آنها در برابر حمله، سپر دفاعی ساخت

 مثالً مخالفت با حکومت انگلیس به مخالفت با کشور و فرهنگ و کلیت. وجود دارد که کار را سخت می کند

 نقد تعمیم های نابجا معموالً در کوران مبارزه ی. مردم آن و حتی مخالفت با کلیت غرب منجر می شود

 ساخته می شود، همان گونه که« غرب. »ضداستعماری به خاطر غلبه ی یک فضای احساسی بسی دشوار است

 مشخصه ی این. در جریان ساختن، رویکرد هویت محور دست باال را می گیرد. سرهم بندی می شود« شرق»

 قضاوت درباره ی پدیده، قضاوت. رویکرد، پنداشت وجود ذاتی ای است که هویت ثابتی را ایجاد می کند

 درباره ی این ذاتی است و این قضاوت دیگر ما را از شناختن ساختارها، رابطه ها، تضادهای درونی و تاریخ

.پدیده بی نیاز می سازد

 

هرنظام آیابرخیروشنفکراندرخودغربرامیتوانیمغربستیزبخوانیم؟مثالًروشنفکرانیکه

سیاسیستمگریدرجهانسومرامحصولحمایتغربمیبینندودولتهایغربیرادرتقابلهمیشگی

منشأایننوعفکردرکجاست؟.باجریانهایملی،مترقیووطندوستمیدانند

 پیش تر صحبت شد که غرب ستیزی یک نگرش هویت محوِر ذات باور است،. باز به تدقیق مفهومی نیاز داریم

 این نگرش می گوید این هویت بنا. یعنی معتقد است غرب ذاتی پایدار دارد که کل هویت آن را تعیین می کند

 ازاین رو. بر آن ذات در تقابل ماهوی با شرق است، یا کالً با هر مردمی و فرهنگی که با غرب هم ذات نباشد

.این نگرش، ستیز خود را با غرب موجه می داند

 پل سارتر و نوآم-ژان. در غرب روشن فکرانی را می بینیم که منتقد غرِب استعمارگر و سلطه جو هستند

 آنان غرب ستیز. نگرش آنان به غرب هویت محور و ذات باور نیست. چامسکی را از میان آنان می شناسیم

 کسانی هم هستند در غرب که غرب را دارای هویتی ویژه می دانند و درست به آن هویت انتقاد. نیستند



 او بنای غرب را بر پایه ی یک متافیزیک می بیند که مشخصه ی. نمونه ی مشهور مارتین هایدگر است. دارند

 اینکه مثالً کسانی مثل فردید در. این یک نقد رادیکال است اما ستیز نیست. آن فراموش کردن هستی است

 ایران آن را در خدمت غرب ستیزی ببینند یا قرار دهند، با تحریفی همراه است که نباید باعث شود صفت

.غرب ستیز را تعمیم دهیم و آن را شامل حال هایدگر هم بدانیم

در غرب از ابتدای استعمار و نژادپرستی نو،. اما بپردازیم به روشن فکرانی چون سارتر و چامسکی  

در قرن نوزدهم، در جنبش کارگری و سوسیالیستی انتقادها منسجم. دیدگاه های انتقادی هم شکل گرفته است  

در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تجربه ی وحشتناِک. و قوی و بخشی از فکِر بدیل شدند  

 بی ماننِد فاشیسم، فراگیرشدن جنبش های استقالل طلب و فروپاشی نظام استعماری، صدای اعتراض علیه

جنبش دانشجویی در غرب با برآمدش در سال. نژادپرستی و ستم بر ملت های دیگر در اروپا بلند شد  

تغییر دیدی در غرب. ، در هم بستگی با جنبش های استقالل طلب و ضداستعماری قرار گرفت۱۹۶۸شاخِص   

 شکل گرفت که همین اواخر در حرکت برای برچیدن مجسمه های شخصیت های استعمارگر از شهرها

جان سیاه پوستان اهمیت دارد»به دنبال جنبش  « (Black Lives Matter) نمود دیگری از خود نشان داد.  

 به این حرکت ها نباید غرب ستیزی نام دهیم، مگر اینکه واقعاً غرب را مترادف با استعمار و نژادپرستی

.بدانیم

 اما اینکه نگاه این جریان ضداستعماری در غرب به شرق و به موضوع علت های استبداد و عقب ماندگی در

 تمرکز جریان ضداستعماری، بر. کشورهای به اصطالح پیرامونی درست است یا نه، داستان دیگری است

 دولت ها و کارکردهای استعماری بود و معموالً کاری نداشت که در جامعه های استعمارزده چه می گذرد و

 را« جهان اول»می آمدیم، دوستان خود در « جهان سوم»ما هم که از . آنها خودشان چه تاریخی داشته اند

 مثالً فعاالن. تشویق می کردیم که درگیری با دولت ها و تاریخ استعماری کشور خودشان را شدت بخشند

 سیاسی ایرانی مخالف رژیم شاه از آنان می خواستند که بر وابستگی استبداد حاکم بر ایران به غرب،

 مشخصاً به آمریکا، تأکید کنند تا بلکه فشار افکار عمومی باعث شود از پشتیبانی از حاکمیت استبداد در

 خالصه اینکه فضا به گونه ای بود که همه ی مشکل ها در جایی مثل ایران از طریق. ایران دست بردارند

.وابستگی توضیح داده می شد

  مرداد در میان روشن فکران و بخش های۲۸انزجار و خشمی را که کودتای . می شود این فضا را فهمید

 و نیز. همه آمریکا و انگلیس را مسئول می دانستند. بزرگی از مردم ایران برانگیخت، فراموش نکنیم

 فراموش نکنیم آن دوره را که هرگاه خبرهای جهان را می شنیدیم، مدام با موضوع ثابِت بمباران ویتنام

 از آفریقا و آمریکای التین هم مدام خبر می آمد که مردم به دست نیروهای امپریالیستی یا. مواجه می شدیم

.وابسته سرکوب می شوند



 نگاه انتقادی روا نیست که اصل مسئله را انکار کند؛ یعنی نژادپرستی، غارت و سودجویِی امپریالیستی،

 نادیده گرفتن حق مردم در تعیین سرنوشت خویش، سرکوب مستقیم و غیرمستقیم مردم کشورهای فقیر و

 نگاه انتقادی الزم است متوجه نحوه ی تبیین مسئله، راه حل ها. خواهان استقالل با حمایت دولت های غربی را

 روا نیست که. اگر چنین شود، چیزی آموخته ایم که به درد امروزمان هم می خورد. و یک جانبه نگری ها باشد

.یک جانبه نگری تازه ای جای یک جانبه نگری امروز را بگیرد

 یک جانبه نگری یعنی اینکه ریشه ی استبداد و فساد و سرسپردگی دولت ها را در کشورهای به اصطالح وابسته

 در خود آن جامعه ها نبینیم و تنها به دخالت خارجی و در بهترین حالت نحوه ی درونی شدن امر بیرونی نگاه

 کنیم، انتقاد را متوجه مرکز کنیم و از نقد آنچه در خوِد پیرامون می گذرد و در پیرامونی شدِن پیرامون نقش

.داشته، غافل شویم

 سفیدکردن، تعمیم های بیجا دادن، ساختارها و عوامل داخلی را ندیدن، تاریخ را-یکپارچه کردن، سیاه

 به صورت گزینشی مطالعه کردن، تفکیک دقیق نکردن میان روندها و پیامدهای مختلف عصر جدید و

 مدرنیته، از نقد مذهب و تاریک اندیشی غفلت کردن، ریشه های استبداد و امکان های مختلف بازتولید آن را

 ندیدن، از نقد فرهنگ خودی سر باز زدن، از هم بستگی با محرومان به مدارا با جهل رسیدن، واکنش

 اینها از جمله شکل ها و نمودهای: غریزی را بر آگاهی ترجیح دادن ، شوراندن اما پیامدهای تخریب را ندیدن

.یک جانبه نگری ای است که نقد آن در رابطه با موضوع صحبت ما اهمیت دارد

 همه به سویی. روح زمان معموالً به نفع یک جانبه نگری است. البته تنها با تصمیم نمی توان همه جانبه نگر بود

.می دوند و سخت است ایستاد و پرسید داریم به کجا می رویم

االنیکشرقمسلمان.شرقخودشداردتفکیکمیشودبهشرقسیروشرقگرسنه

لوکسوپیشرفتهداریمکهمیتوانبرایتفریحبهآنجارفتوباجهانیمواجهشدکهاز

.نظرتکنولوژیوزرقوبرق،درغربهمنمیتواننظیرشرادید

 گاهی وقت ها از جای خوبی شروع می کنیم، با یک فکر انتقادی عمیق و راهگشا، اما در ادامه وارد یک

نمونه  ای مهم برای یادآوری در این مورد، ادوارد سعید است؛ فرهنگ شناس. سرازیری می شویم و می لغزیم  

شرق شناسی آمریکایی که کتابش،-و منتقد برجسته ی فلسطینی  (Orientalism)،  منتشر۱۹۷۸که در سال  

:عنوان این کتاب بنا بر محتوای آن، چنین معنا می دهد. شد، جایگاهی مهم در بحث شرق و غرب دارد  

ادوارد سعید نواندیش،. شرق پردازی، یا جعل شرقیت، یا آن گونه که در ترجمه ی عربی کتاب آمده، استشراق  

از اینجا شروع کرد که تصویری که از قرن هجدهم زیر عنوان شرق شناسی از. سکوالر و آزادی خواه بود  

او گفت این. مردم مشرق زمین داده شده، در خدمت توجیه سلطه ی استعماری بر آنان قرار گرفته است  

این نکته مهم. تصویر آن چنان است که مردم مشرق را مستحق فرودستی در برابر غرِب فرادست می داند  

دانشگاهیان،: او به درستی گفت که در استعمارگری تنها ژنرال ها و سرمایه داران غربی مسئول نبوده اند. بود  



سخن او بازتاب وسیعی در غرب داشت و با. ادیبان، هنرمندان و روزنامه نگاران غربی هم نقش داشته اند  

او به کلیت شرق شناسی حمله کرد؛ کاری که ناروا بود چون همراه با. فضای انتقادِی دوران هم خوان بود  

شرق شناسِی پاگرفته در دانشگاه های غربی دستاوردهای ارجمندی داشته و بسی به کار ما و. جدابینی نبود  

به حمله ی بی تفکیک به شرق شناسی می توان ایراد گرفت اما ایراد اساسی جایی است که. فکر انتقادی می آید  

ش مطرح است، مسئله«ارجمند»کسی بگوید من با نفس شناختنی که در شرق شناسی، از جمله در آن وجه   

بحث در این حال به سمت. شبیه آن را از زبان کسانی چون فردید می شنویم. این موضوع مهمی است. دارم  

 بی مبنایی می رود چون می خواهیم درباره ی دانش، ایستاده بر دو پایه ی کامالً متفاوت از شناخت صحبت

ادوارد سعید اما متکی بر دانش ــ در مفهوم مدرن و به اصطالح آکادمیک آن ــ بود و در آکادمی ریشه.  کنیم  

چرخش فرهنگی»او با جریانی در آکادمی همراهی کرد و می توانیم بگوییم آن را تقویت کرد که به . داشت « 

(Cultural Turn( شهرت دارد و مشخصه ی آن، اصل دانستِن فرهنگ است و عمالً درحاشیه قراردادِن 

این چرخش به مثابه ی همان سرازیری لغزانی شد که به آن. جامعه در ساختارمندی و تفکیک طبقاتی اش  

و نگاه. استشراق روی این شیب لغزنده دیگر کمک کار استعمار نیست، برانگیزاننده ی آن است. اشاره کردیم  

به این ترتیب غرب شخصیتی می شود با هویت ثابت در روایتی که. مستشرقانه گویا در ذات غرب است  

.هومر را به دونالد ترامپ وصل می کند

 رواج  یافته پس از چرخش فرهنگی، بر آن بود که ضعف دیدگاه های پیشین (Culturalism) فرهنگ باورِی

 در توجه به فرهنگ را رفع کند اما خود به یک جانبه نگری دامن زد، به صورتی که سر از هویت محوری

جهان. به آشفتگی دامن زد« پست مدرن»اغتشاش های مفهومی . فرهنگی و نسبیت باوری فرهنگی درآورد  

 انسانی بی سروته شد، در این معنا که تِه مادی آن نادیده گرفته شد که در همه جا یکسان است، با آنکه واقعیت

وقتی به کف سیمانِی: ماده، در نهایْت مقاوم و دردآور است. مادی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد  

 سلول زندان و شالق بازجو تبدیل می شود و وقتی خود را به صورت گرسنگی و کمبود و فاجعه ی

نشانه ها در این. زیست محیطی نشان می دهد، دیگر نمی توان از بازی نشانه ها و بی مبنایی معناها سخن گفت  

از طرف دیگر برای تفاهم، برای ایجاد یک جهاِن به راستی مشترک،. موقعیت ها صریح و روشن هستند  

.برای استدالل به منظور درنظرگرفتِن هم واقعیت مادی و هم نظر دیگری، اصول و هنجارهایی وجود دارد  

 فاصله گیری از ایده ی روشنگری و گرفتارشدن در نسبیت باوری و سیاست هویت محور، هم مفهوم حق را

.می زداید و هم حقیقت را

 اما به نظر می رسد که در جایی و از. برخی شناسندگاِن ادوارد سعید می گویند او چنین چیزی را نمی خواست

 سعید همان منطق هویت محور را در مورد اسالم به کار نبرده. جایی کنترل انتقادی را از دست داده است

.تمرکز او بر این بوده که چه تصویری از اسالم در رسانه های غربی عرضه می کنند. است
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می گوید دین های. مصرشناس و فرهنگ شناس آلمانی، نظر رادیکالی دارد ،(Jan Assmann) یان آسمن  

او می گوید. غیرخودی می کنند و غیرخودی را پس می زنند-توحیدی، دین های دشمنی هستند، خودی  

دو قوم هم جوار می توانستند. ایزدان پرست ها، پرستندگان ایزدان پرشمار، به سوی بیرون گشاده بودند  

اما ایزداِن. خدایانشان را به زبان هم ترجمه کنند و ایزدانی را بیابند که آنها را به هم وصل کنند  

این شاید گرایشی افراطی در میان دین های یکتاپرست عمده. تک ایزد پرست ها به همدیگر ترجمه پذیر نیستند  

مسیحیت و. را توضیح دهد اما در بیان کلیت واقعیت یکتاپرستی های پردامنه و فرهنگ ساز ناتوان است  

غیرخودی می کنند، پرورنده ی الهیات سیاسی ای هستند که-یکتاپرست هستند، خودی. اسالم را در نظر گیریم  

آنها تنها کیش جمع. اما این تمام داستان نیست. کافر است=دشمن/مؤمن=بر پایه ی دوگانه سازی دوست  

مردم پرشماری در قلمرو این دین ها زیسته اند. بنیان گذار و آیین سخت پروریده در میان کاهنان خود نبوده اند  

گرد یک دین زمخت و خشن. و می دانیم که در گذشته مرز روشنی میان دین و فرهنگ وجود نداشته است  

 هم ممکن است با تالش تاریخِی مردم، فرهنگی ارجمند شکل گیرد، درست مثل مرواریدی که در هسته اش

از این نظر مسیحیت تاریخی یا اسالم تاریخی محصول مشترک انبوهی از مردم است. یک سنگ ریزه است  

.که پر از گوناگونی هستند

 گسترش قلمرو دین ها حتماً با قدرت و استحکام سازه ای پوالدین همراه نیست که گویا متصل به یک هسته یا

در فرهنگی که با نام یک دین شناخته می شود، بسیاری چیزها می بینیم که با آن. سخت کیشی کانونی است  

آنها به فرهنگ اسالم آگین یا. مثالً ادبیات کالسیک عرب و فارسی را در نظر گیریم. دین نمی خوانند  

در این ادبیات به خمریات برمی خوریم، به ساقی نامه ها، به ستایش. تعلق دارند ) (Islamicateاسالمی مآب  

 شراب و عشق و زیبایی طبیعت و غنیمت شمردِن دم و نیز به کفریات و طعنه به دین و مفتی و خدا و

.)اسالم شناس آلمانی، توماس باویِر، این موضوع را بسی نیکو بررسیده است. (پیغمبر

 جریانی تکرارشونده هم در این دین ها وجود دارد که به صورت احیاگری و به خودبازتابی است، به صورت

 شروع یک دور مهم مسیحی شدن). اصطالح عزیز العظمة« (اسالمی شدن اسالم»مسیحی شدن مسیحیت و 

 مسیحیت با آگوستین قدیس است، سپس با تنظیم اصول کاتولیسیسم است و تعریف انحراف و الحاد از دید



 از جنگ های صلیبی تا انکیزیسیوِن پایان سده های میانه باز با این به خودبازتابیدن مواجه. کلیسای مسلط است

 این منجر به. پروتستانتیسم هم با احیاگری آغاز می کند و می خواهد مسیحیت را دوباره مسیحی کند. می شویم

.همه ی انشعاب ها در دیانت اسالم هم با به خودبازتابش و بازتعریف خود همراه است. انشعاب بزرگ می شود

 ، دین ها با وجود خصومتشان با یکدیگر، برای مبادله های«قرون وسطی»در گذشته، در دوره ی موسوم به 

 وقتی حس می کردند چیزی بیگانه به ساحت کانونی دین نزدیک شده،. فرهنگی چندان مشکل ایجاد نمی کردند

 است، واکنش نشان« انحرافی»یعنی تلقی ای را از مقدسان و کالم آنها موجب می شود یا تقویت می کند که 

 مقابله اش محتوایی بود، یعنی بر این پایه نبود. امام محمد غزالی از این زاویه در مقابل فلسفه ایستاد. می دادند

 دوره ی پس از او دوره ی. در کار است، یونانی اجنبی است و باید پس زده شود« تهاجم فرهنگی»که 

 مطالعاتی. اما در آن دوره ی به اصطالح منحط هم اقتباس از دیگران ادامه داشت. انحطاط فکر فلسفی است

 تحقیق های. معتبر می گویند همین طرز لباس پوشیدن مالیان شیعه و مراسم عاشورا محصول اقتباس هستند

.تازه همچنین تأثیر قوانین ُرمی را بر فقه اسالمی نشان داده اند

 فرهنگ باوری به ایده نگاری در شکلی محدود تقلیل یافته و در این ایده نگاری، نشاندن درکی محدود از دین

 به جای تنوع و تضادهایی که در زیر پوشش دین وجود دارند، یکی از قالب های رایج در توضیح وضعیت

 ایده نگاری به جای خود مهم است اما باید بافتار اجتماعی از نظر دور داشته. در جهاِن اسالمی مآب شده است

 آنچه به زوال بحث و فحص انجامید، نه صرفاً حمله ی غزالی به. نمونه ی غزالی را درنظر گیریم. نشود

 نظام آموزش، و تولید دانش در قلمرو اسالم. بود که غزالی در آن درس می داد" نظامیه"فلسفه، بلکه زوال 

 نظامیه ها. در زمانی بحران زده شد و به سطح نازلی رسید که در اروپا تازه دانشگاه ها داشتند پا می گرفتند

 در حالی که دانشگاه در اروپا، با. از میان رفتند با از میان رفتن آن حمایت. حامی مالی و سیاسی داشتند

 راز سرنوشت دانش. وجود کلیسایی بودنش، به نهاد شهر تکیه داشت و این باعث استواری و گسترش اش شد

 در شرق و غرب را باید در سرنوشت شهر جست، و شهر جایی است که اجتماع و اقتصاد و سیاست و

.فرهنگ، همه در هم می روند

-Proto) در زمانی که ما وارد مرحله ی مهمی از استوارگشتن ناسیونالیسم نخستین

Nationalism( غرب،-می شویم، مثالً در امپراتوری عثمانی و ایران صفوی، هنوز دوگانه های اسالم  

سنی مهم است، یعنی نبرد-برای صفویان دوگانه ی شیعی. دشمن یکی نشده اند-الهی−شیطانی و دوست  

صفویان حاضر بودند با ترسایان فرنگی متحد شوند علیه. سرنوشت در درون خود جهان اسالم جریان دارد  

.برای دولت عثمانی این دوگانه مهم بود اما جهان پیچیده تر بود زیرا این دولت در تماس با اروپا بود. سنیان  

فنی وارد کردند و از این منظر وجود آن را-فاتحان قسطنطنیه زودتر از ایرانیان فرنگ را در قالب نظامی  

.متوجه شدند



 اذعان به برتری نظامی و فنی و کنجکاوی برای کسب علم و مهارِت پدیدآورنده ی این برتری یک چیز

 است، کنجکاوی فرهنگی در شکل آموختن زبان، آشنایی با نظام مدیریتی و مدنی و درک تاریخ و بنیادهای

.اندیشه ی مردمانی دیگر، چیزی دیگر است

 برای اینکه بهتر بفهمیم وقتی رویارویی غرب و شرق در این دوران رخ داد چه پیش آمد، الزم است این را

 عاملیت با دولت ها، کارگزاران آنها، ارتش ها،. هم دریابیم کنشگران اصلی در صحنه چه کسانی بودند

 برانگیزاننده ی این عامل ها اراده به قدرت و غلبه و سودبری است نه اراده به. سرمایه داران و بازرگانان بود

 کنجکاوی هایی که نسبت به دیگری وجود دارند، از استثناها که بگذاریم، در راستای انگیزه ی اصلی. شناخت

.آمده اند این طرف تا چیره شوند و بهره برند. نگاه قدرت های غربی اساساً استعماری است. عمل می کنند

 تمرینی که در حکمرانی وجود دارد،. در جایی مثل ایران، حکومت بر اساس منافع خودش فکر می کند

 نظامی گری را هم در راستای همین زورآوردن می فهمند؛ قشون برای. زورآوردن به رعایا است

 برخالف تصور. غارت کردن است، حراست از سرزمیِن محروسه است و اگر ممکن بود گسترش سرزمین

 ناسیونالیستی که در شکل پیگیرش در جایی شاه پرستانه می شود، چیزی که برای پادشاهان مطرح نیست،

 در حکومت عثمانی، تنظیماْت. است« ملی»فرهنگ و تداوم تاریخ یک سرزمین در چهارچوب روایتی 

 تنها. پشتیبان نیروی نظامی می شود اما سامان دهی، آن قدرت و گستردگی ای را ندارد که کشور را نو کند

 حکومت در ایران کم بنیه تر از. یک بوروکراسی به صورت بندی کهنه ی سیاسی و اجتماعی تحمیل می شود

 اما سستی حکومت گران برای مردم این فایده را. سلطان و درباریان تن دادند به خفت و خواری. عثمانی بود

.داشت که دربار نتواند جلوی جنبشی را بگیرد که به انقالب مشروطیت راه برد

 سوژه ی آغازکننده و پیش  برنده ی انقالب مشروطیت، خود به عنوان سوژه ی شناخت گر، به سختی تعریف شدنی

 فضایی که. رویارویی اش از یک سو با سوژه ی استعمارگر است و از سوی دیگر با سوژه ی حکومت. است

 کسانی که در ِخّطه ی ما فکر می کردند،. این سه سوژه می گشایند، عمدتاً فضای عمل است، نه اندیشه و بحث

 گاهی تجربه ای مستقیم. مشکل بزرگ، فقر تجربه بود. مصالح اندکی برای پروراندن فکر در اختیار داشتند

 اما ذهْن آموزش دیده است و منطقی دارد که داده ها را با آن ارزیابی. در رابطه با چیزی خاص وجود ندارد

.فرصت آموزش کم بود. این منطق هم وجود نداشت، یا ضعیف بود، یا خودش اِشکال داشت. کند

یکجانبهنگرییعنیاینکهریشهیاستبدادوفسادوسرسپردگیدولتهارادرکشورهای

بهاصطالحوابستهدرخودآنجامعههانبینیموتنهابهدخالتخارجیودربهترینحالت

نحوهیدرونیشدنامربیرونینگاهکنیم،انتقادرامتوجهمرکزکنیموازنقدآنچهدر

.خوِدپیرامونمیگذردودرپیرامونیشدِنپیراموننقشداشته،غافلشویم

 از زماِن ادراک وجود تحولی در جهان به دنبال شکست در جنگ با روسیه در اوایل قرن نوزدهم تا یکصد

 دوره، دوره ی گسترش ناسیونالیسم. سال بعد در انقالب مشروطه، فرصت و امکان برای آموزش اندک است



 جهان به خوب و بد، دوست و دشمن، و مفید برای. است که نوع نگاه و دستگاه مفهومی آن ذات باور است

 ما و مضر برای ما تقسیم می شود و این نوع تقسیم بندی قرابت و میل ترکیبی شدیدی با تقسیم بندی دینِی

 در قرن نوزدهم و بیستم از میان جریان های فکری و سیاسی رایج در جهان، تنها اندیشه ی. مؤمن−کافر دارد

 در این دستگاه فرق. سوسیالیستی بود که برای نوع دیگری از تفکیک، دستگاه مفهومی ای عرضه می کرد

 گذاشته می شد میان دولت و مردم، و بر پایه ی آن می شد با یک دولت بیگانه مخالف بود اما آماده بود که در

 میان مردمش فرق گذاشت، فرق میان آنانی که خودشان مثل ما زیر ستم و استثمار هستند و آنهایی که

 همچنین می شد با کمک آن فرق گذاشت میان فرهنگ. هم دست استعمارگرانند و سودبرنده از استعمار

.ارتجاعی و فرهنگ مترقی

 در میان ما هرچه توانایی تفکیک و تحلیل باال می رود، چه در جریان سوسیالیستی و چه در محافل دیگر،

.خصومت ورزی کمتر می تواند راه را بر اندیشه ورزی و تالش برای یادگیری و گفت وگو ببندد

 صحبت کردن از. اما فکر نیاز به حامل دارد و حامل های فکر که انسان هایند، در ساختارها زندگی می کنند

 شکفتگی فکر یا پژمردگی فکر، بدون توجه به حامل های انسانِی فکر و اجتماع ساختارمند آنان، مرموزکردن

 حامالن فرهیختگی ــ که فرهنگ پرورده و پرداخته و گزیده. موضوعی است که در اصل باید روشن شود

 است ، فرهنگ متمایز از فرهنگ عمومی و سامانه ی بینشِی مشخصاً دینی ــ از دیرباز فاضالنی بوده اند در

 جرگه ی دیوانیان و دبیران و ادیبانی که در درون دربارها، در تماس با آنها و در محفل ها و مجلس های اُنس

 پادشاهان و درباریان زمخت و ستمگر و چپاولگر و متعصبان: آنان دو دشمن دارند. به آنان برمی خوریم

 .فرهیختگان، وجود تاریخِی در مجموع پیوسته ای دارند. دینی ــ و چه بسا که این دو دشمن هم دست بودند

 ما در اروپای سده های میانی به رسته ای. آنچه به نام ادبیات فارسی یا عرب می شناسیم، آفریده ی آنان است

 در چندین قرن آغازین این دوره، کتابت تنها به. همه چیز زیر سلطه ی کلیسا است. چون آنان برنمی خوریم

 سپس توجهی می بینیم به شهسواران و دالوران،. روحانیت تعلق دارد و کشیشان هرچه می نویسند، دینی است

 از قرن سیزدهم. شعر و قصه ی شفاهی هم وجود دارد که بعداً مکتوب می شود. در ادامه ی اشراف و خواص

 بر پایه ی این داستان به نظر می رسد که در. است که به تدریج رسته ی فرهیختگاِن غیردینی شکل می گیرد

 دیار ما در دوره ی گذار به عصر جدید وضع بهتر بوده است؛ بهتر، از نظر وجود رسته ای از فرهیختگان

 اما آن رسته دچار فقر مزمن تجربه است و در پهنه ی شهر ساختارمند و. متمایز از مالیان شریعت مدار

 دارای میدانی برای حضور و آموزشگاهی تا حدی مستقل از حوزه ی دینی رشد نکرده است؛ یا در حاشیه ی

 دربار است، یا در حاشیه ی حوزه ی دینی، با زندگی  ذوقی و فکری محدودشده به حلقه های عرفانی یا محافل

 شیوه ی اصلی گفتار و نوشتاْر شعر است، و زبان شعری مجموعه ی بسته ای است از نام ها،. کوچک ادبی

 وقتی جنگ سرنوشت ساز ایران و روس در این زبان منعکس. نشانه ها، تصویرها و عبارت های تثبیت شده

 می شود، حاصلش می شود منظومه ی رجزخوان و یاوه ی مجتهدالشعرای دربار فتحعلی شاه که خوْد صاحب



 مجتهدان دینی هم ذهن ساختارمندی داشتند و ــ گرفتار در جهان. بوده است« خاقان»دیوان است و تخلصش 

 در زمانی که علما. محدودشان ــ تا به پدیده ی تازه ای برمی خوردند، آن را زیر مقوله های کهنه می بردند

 اما در. وابسته به درباری بودند که در حال غلبه بود، نسبت به اقتباس از دیگران کمتر حساس بودند

 .آستانه ی عصر جدید، در حالت شک و هراس قرار داشتند و نسبت به هرچیِز نو با دلهره برخورد می کردند

 پس میل به عداوت داشتند و کنجکاو هم که می شدند،. از ما که نباشد، بر ماست: منطقشان ساده بود

 !زعیمان دیِن کامِل خاتم در اصل نیاز به علم ندارند چون همه ذاتاً عالمه هستند. انگیزه  شان معرفتی نبود

 بوده اند علمایی که. حرف می زنیم) آن تیپ ایدئال ماکس وبری(البته ما در اینجا داریم از یک سنخ مثالی 

.پرسش ها و تردیدهایی هم داشتند

 در هنگامه ی ورود به عصر جدید مشکلی وجود دارد که تا امروز در میان رسته ی مالیان و دل بستگان به

در پایان سده های میانی در اروپا گرایشی قوت گرفت که زمینه. مشکلی الهیاتی: آنان ادامه یافته است  

خدا مدام متعالی تر شد و از امور. داشت، زمینه در آموزش فلسفه و شکل گیری یک خداشناسی استعالیی  

این خدا را دیگر نمی شد در هر کاری دخالت داد و با رشوه دادن به صورت دعا و نذر. زمینی فاصله گرفت  

در این سوی دنیا، فلسفه ــ. خدا که دور شد، انسان فرصت یافت َسرَور زمین شود. دل او را به دست آورد  

 که در اصل نفوذی نداشت ــ اگر خدا را متعالی می کرد، عرفان و دین روضه خوان ها او را دوباره پایین

هنوز در میان مسلمانان. خدا طرف هر دعوایی بود و طبعاً طرف شاهان و مالیان را می گرفت. می آوردند  

خدای واقعی نه خدای مفروض بلکه. یک خداشناسی بانفوذ پا نگرفته که در آن خدا به ساز مالیان نرقصد  

 مفتی  اعظم و آیت هللا است و تابع یک ظل هللا است در هیئت شاه و ولی فقیه، و در جهان عرب در قامت

.سلطان، شیخ یا رهبر کودتاچی

 (Schematic) همه ی آنچه شرح دادم در اصل تنها طرحی را به دست می دهد، به سخن دیگر ِشماتیک

خوب است توجه کنیم که در بیان تاریخ عادت ما. مایلم تصحیح مهمی را در آن وارد کنم. است  

.ما با بسته های بزرگ کار می کنیم، مثالً اروپا، خاورمیانه، ایران، اسالم، مسیحیت: قالبی فکرکردن است  

و معموالً. یعنی ما خیلی چیزها را می زنیم و کنار می گذاریم تا بتوانیم چیزهایی را در این قالب ها بریزیم  

در عصر جدید، عصر غلبه ی دولت محوری ناسیونالیستی،. نمی گوییم که چه چیزهایی را حذف کرده ایم  

 مفهوم هایی را به کار می بریم مثل اروپا، آسیا، ایران، غرب، شرق و گمان می کنیم که اینها محتواهایی

مثالً وقتی می گوییم. همه ی اینها بسته هایی ساختگی اند. در حالی که چنین نیست. روشن و شناخته شده  دارند  

اروپا را. اروپا با ورود به عصر جدید چنین وچنان شد، دست به گزینش و تحریف هایی اساسی می زنیم  

باید ویژگی های ملت های. حتی همین کار بدون اما و اگر نیست. منحصر می کنیم به اروپای غربی و شمالی  

 دچار تأخیر ــ به قول هلموت پلسنر ــ را در نظر گیریم که مهم ترینشان آلمان است، آلمانی که در تصور

در. اما واقعیت این است که آلمان تا اواخر قرن نوزدهم بسی عقب مانده بود. شرقی نماد پیشرفتگی است  



از همین اروپا، تمام اروپای شرقی. قرن بیستم عقب ماندگی اش در برخی عرصه ها سکوی پرتاب نازیسم شد  

.حذف می شود؛ از همه جالب تر یونان که در تصوری کلیشه ای و رمانتیک قبله ی عالم اروپایی می گردد  

 بسته هایی چون آلمان و فرانسه و انگلستان هم مقوله هایی هستند که جابه جا باید پرسید که چه چیزی را

واقعیت آنان در توصیف هایی. از این بسته ها معموالً توده های مردم حذف می شوند. نمایندگی می کنند  

.کلیشه ای از این بسته ها نمی گنجد

.برگردیم به موضوع اصلی

 

بهطورمشخصکسانیمثلسیدجمالالدیناسدآبادی،سیدقطبواخوانالمسلمینودیگرانیشبیهآناناز

کجاپیداشدندوچراتااینحدغربستیزبودند،درحالیکهمراوداتعالماسالمپیشازآنانتااینحد

غربستیزانهنبود؟

 اسدآبادی از دنیایی با فقر تجربه، به شرحی. مطمئن نیستم که بتوان اسدآبادی و قطب را از یک تیره دانست

 که گذشت، وارد دنیای دیگری می شود، برخی از پدیده های این دنیا را با مقوله های پیشین توضیح می دهد

 ولی در همان حال تا حدی خود را به سوی تازه ها می گشاید و در وضع مقوله هایی برای تبیین آنها دچار

 او متوجه عقب ماندگی می شود و این عزیمت گاه اوست برای اراده به قدرتی که بر این. تب وتاب می شود

 اما سید قطب، و به پیروی از او. حاصل این اراده است« اتحاد اسالم»ایده ی . عقب ماندگی غلبه کند

 با این کار، از نظر آنان تکلیْف دیگر روشن. اخوان المسلین، غرب را در مقوله ی جاهلیت می گنجانند

.می شود

 اراده به قدرت و دگرسان کردن دیانت در راستای این: خط اصلی سرنوشت ساز به گمانم خط اسدآبادی است

.اراده، با نگاه ثابت به غرب برای رسیدن به مرتبه ی آن از نظر ثروت و قدرت

 واژه ی غرب ستیز ممکن است ذهن ما را ساده کند و گمان کنیم که موضوعِ ستیز شامل همه ی مظاهر غرب

 آن خط مهم سرنوشت ساز شیفته ی جنبه هایی از غربیت است و معتقد است اِشکال. چنین نیست. می شود

 در این راستاست که اراده به قدرت، تبدیل به اراده. جهان اسالم تنها در پس افتادگی در دستیابی به آنهاست

.به تکنیک می شود؛ در نمونه ی مالیان حاکم به ایران، به صورت اراده به قدرت اتمی شدن

 

دردورهیمشروطهدرایرانودورهیاصالحاتدرحکومتعثمانی،باوجودبدبینیبهغرب،بسیاری

ازروشنفکرانوتحولخواهانشیفتهیغرببودندومیخواستندارزشهاوپیشرفتهایغربیراوارد

ایندورویکرِدمتضادــبدبینیوشیفتگیبهغربــراچطورمیشودتوضیحداد؟.جوامعخودکنند



.روال قضیه همان گونه است که در پاسخ به پرسش قبلی گفتم

 

آیاگرایشهایضدغربیکسانیمثلاحمدفردید،آلاحمدوشریعتییاداریوش:پسبیاییمبهدورهیاخیر

شایگانرامیشودمیراثیاادامهیهمانگرایشکسانیچونسیدجمالالدیناسدآبادیوسیدقطبتلقی

کرد؟

 بحث میراث داری هم بحث پیچیده ای است و. این کسانی که نام بردید، با هم تفاوت هایی دارند، چه بسا جدی

 درباره ی نسبت خود اسدآبادی و سید. با یک آری یا نه به پاسخی جدی به پرسش درباره ی آن نمی رسیم

.قطب هم قبالً صحبت کردیم

 او از این جهت مهم است که چه. از میان افرادی که نام بردید، مایلم درباره ی جالل آل احمد اندکی نظر دهم

 .و گمان می برند این نوشته مرام نامه ی غرب ستیزِی ایرانی است غرب زدگی بسا کارنامه اش را وامی کاهند به

 .نوعی ساده سازی رواج یافته در حد تبدیل آل احمد به یکی از بنیان گذاران انقالب اسالمی و نظام والیی

 کسانی که می خواهند مقصرانی را برای وضعیت فعلی پیدا کنند، سیل دشنام را به سوی او روانه می کنند و

.از میان آنان شاید کمتر کسی بداند که او که بوده و چه ها نوشته است

 یک متن اصالح طلبانه است و چندان. هدف نوشته اعالم جنگ به غرب نیست: غرب زدگی در مورد کتاب

 آل احمد خود در آغاز. از افق دید رژیِم مستقر فراتر نمی رود، جز در انتقاد به وابستگی و خودکامگی

 زیر« شورای هدف فرهنگ ایران»نوشته اش آورده که طرح نخستیِن کار، گزارشی بوده عرضه شده به 

  گزارش خود را در مورد وضعیت فرهنگ۱۳۴۰ دی ۲۷ آذر و ۸او در جلسه های . نظر وزارت فرهنگ

 اما وقتی در بهمن همان سال مجموعه ی گزارش های اعضای شورا را منتشر. کشور به این شورا داده است

 جای این گزارش البته در آن صفحات نبود که نه: »به گفته ی خودش. می کنند، گزارش او در میان آنها نیست

 هنوز موقع آن نرسیده است که یکی از دوایر فرهنگ بتواند چنین. لیاقتش را داشت و نه امکانش را

 گرچه موقع آن رسیده بود که اعضای محترم آن شورا تحمل شنیدنش را. گزارشی را رسماً منتشر کند

.«بیاورند

 به نظر من بهتر است میان منظور نویسنده و. خوانش آن نیاز به بازسازی آن دارد. کتاب، آشفته است

 آنچه پشتیبان روایی و. استداللی که می آورد و روایتی که از تاریخ به دست می دهد، تفکیک قائل شد

 پرسش. استداللِی سخن اوست، سست و پراِشکال است اما این دلیل نمی شود که منظورش را جدی نگیریم

این است که او نگران چیست؟ مسئله اش کدام است؟ چه پدیده هایی را می بیند که او را برانگیخته اند؟

 خودش می گوید. مسئله ی آل احمد عقب ماندگی است، به طور مشخص عقب ماندگی در صنعت و تولید ماشین

 غرب زدگی مشخصه ی دورانی از تاریخ ما است که هنوز به ماشین دست نیافته ایم و رمز سازمان آن و»که 



 این مسئله را که طرح می کند، می پرسد که چرا دیگران ماشین ساختند و ما«. ساختمان آن را نمی دانیم

 نقطه ی. و برمی گردد و داستان هایی جور می کند«. برگردیم به تاریخ»پاسخ خودش این است که . نساختیم

 تعیین کننده ی عقب ماندگی را روی کارآمدن صفویان و همراه با آن، فرورفتن ما به خواب اصحاب کهف

 در این حالِت خواب زدگی، دولت های استعماری در ایران نفوذ پیدا می کنند و دولتمردان را به خدمت. می داند

.او می گوید روحانیت هم خواب زده بود و نتوانست پیش برنده ی بیداری و مقاومت باشد. خود درمی آورند

 اما پس از شرح داستان به کجا می رسد و چه توصیه ای می کند؟ می گوید ما از خودمان بیگانه شده ایم؛ نه

 «مملکتی به اصطالح فالحتی. »فرهنگ خودمان را داریم، نه به پای غرب رسیده ایم و نه می توانیم برسیم

 او در ادامه از وضع بد. روستاییان دارند به شهر می گریزند. هستیم اما نمی توانیم شکم خود را سیر کنیم

 می رسد و برمی نهد که آنچه صورت گرفته،« آزادی دادن به زنان»در جایی به مسئله ی . شهرها انتقاد می کند

 به شکاف میان دولت و ملت هم می پردازد و دراین باره. ظاهری است و از برابرِی حقوقی خبری نیست

.را نشانه ی بی اعتمادی به دولت می داند« عجل هللا تعالی فرجه»هشداری جدی می دهد؛ 

 جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است،»در پاسخ به اینکه چه باید کرد، می گوید چاره : اما توصیه اش

 در پایان او یک«! باید ماشین را ساخت و داشت»و تأکید می کند «. آن را به اختیار خویش درآوردن است

 برنامه ی اصالحی عرضه می کند که زاویه ی اصلی اش با رژیم مستقر این است که آن حکومت را

 آن رژیم و شورای فرهنگش اتفاقاً اگر گزارش آل احمد را. می داند« خودکامه و در عین حال بی بندوبار»

 بدبختی رژیم شاه وجود کسی چون آل احمد نبود، سانسور او. جدی می گرفت، شاید آن گونه بدعاقبت نمی شد

.بود، بی توجهی به اندرزهای او بود



تاچهحداینفکر.تفکرضدغربی،حتیاگربهافرادخاصیبرنگردد،حضورانکارناپذیریدرایراندارد

درظهورانقالباسالمیدرایراننقشداشت؟

ومسئلهایدیگردرهمینرابطهایناستکهامروزرگههایضدغربیراتقریباًدرهمهیگرایشهای

سیاسیایرانمیشوددیدــازاسالمیها،چهاصولگراچهاصالحطلب،گروههایچپ،ناسیونالیستها،

چطورمیشوداینترکیبراتوضیحداد؟.حتیسلطنتطلبان

 .هرچه بیشتر صحبت کنیم، بیشتر پی می بریم که ما با یک کمپلکس، با یک امر پیچیده، رودررو هستیم

 واکنش به غرب، از جمله به شکل ضدیت با. دیدیم که آل احمد، غرب زدگی را به عقب ماندگی برمی گرداند

 این با سنت گرایی در مفهوم اکید آن فرق می کند، اگر فرض را بر این. آن، واکنش به این عقب ماندگی است

 سنت گرای ناب می سنجد که پدیده ای بر روال. پسرفت نمی گنجد-بگذاریم که در منطِق سنْت دوگانه ی پیشرفت

 سنت است یا نه، و از این زاویه تکلیف خود را با آن روشن می کند؛ در چهارچوب چیزی چون احکام خمسه

 بیاییم تفکیکی کنیم در بخش مهمی از جریان دینی میان). وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه(

 اولی می گوید برای حفظ سنْت اقتدار الزم است و قدرت را باید با نظر به: اقتدارگرایان و سنت گرایان اصیل

 سنت گرای اصیل می گوید اصْل حفظ سنت است و اقتدار حقیقی با عمل به سنت. مقتضیات عصر کسب کرد

 اقتدارگرایِی هویت محور را: به گمان من آل احمد در ذهن خود چنین تفکیکی کرده است. حاصل می شود

 انتقادی که. غایب می بیند و سنت گرایان را غافل از حال دنیا و درگیر دعا و نماز و شکیات و احکام طهارت

 باید به آل احمد کرد، فکرنکردنش به ترکیب خطرناک سنت دینی با اراده به قدرت به شکل اقتدارگرایِی

 به اقتدارگرایی دینی در طول تاریخ بی توجه است: مشکل او دوگانه است. دولت خواه و اراده به تکنیک است

 اشکال دیگرش آن. و انتقادش به اقتدار در حد انتقاد به دولت هاست، مخصوصاً دولتی که متجدد شده است

 ظاهراً چیزهایی در مورد اندیشه بر تکنیک در فلسفه ی اروپایی، به خصوص. است که تکنیک را نمی شناسد

 از سوی مارتین هایدگر، از محمود هومن و احمد فردید شنیده که بعید است دراین باره مخبران دقیقی بوده

 ،«باید ماشین را ساخت و داشت»وقتی نتیجه ی تمام تلمذ فلسفی آل احمد در نزد اینان این می شود که . باشند

 آل احمد در تب وتاب بود و مدام به این می اندیشید که باید کاری. معلوم می شود وضع از چه قرار بوده است

 اما اگر در محضر هایدگِر پسین قرار می گرفت، درمی یافت که نباید کاری کرد؛ هر کاری کنیم وضع. کرد

 جهان خراب تر می شود چون جهان خراب شده است به خاطر منِش کاری کردن و کاری کردن یعنی تکنیک که

 هایدگر معتقد بود تنها یک خدا می تواند ما را نجات دهد و منظورش. در عصر ما تکنیک هیوالیی است

 این خدای قوی، قوی در نهایِت قدرت مندی،«. ال حول وال قوه اال باهلل»خدایی نبود که درباره اش گفته شود 

 خدایی که هایدگر از او. نظامی است و قوه ی او تکنیک اعال است-امنیتی-کانون یک تئولوژی مهندسی

 این شرح مختصر درباره ی هایدگر در این بحث الزم بود چون این. حرف می زند، ورای این حرف هاست



 فیلسوف را هم گاهی جزِو متهمان به تقویت غرب ستیزی و تجددستیزی و از زمینه سازان انقالب اسالمی

.می دانند

 او دنبال نیرویی است که در برابر غرِب سلطه گر بایستد، از هویت خویش دور نیفتد و: برگردیم به آل احمد

 امکان های مختلف را که بررسی می کند به. خود قادر باشد به سالح حریف، یعنی ماشین، مجهز شود

 روحانیت به عنوان یک کاندیدا می اندیشد اما این فکر را تا آخر دنبال نمی کند و در پایان رساله اش در حد

 او از تکنیْک درک محدودی دارد، به چیزی مثل ماشین در. مقدورات یک طرح اصالحی پیشنهاد می کند

 شکل هایی چون اتومبیل می اندیشد و پدیده ای چون دولت مدرن و دستگاه امنیتی و ایدئولوژیِک آن را

 باید یک دولت: فکرش در نهایت در قالب دولت محوری ناسیونالیسم است. به عنوان آپارات در نظر نمی گیرد

 ملی قوی سر کار بیاید و این دولت شروع به سازندگی فرهنگی و صنعتی کند تا پیشرفت کنیم و از حقارت

 در جست وجوی نحوه ی تکوین یک. او عصبانی است که چرا ما از غرب عقب افتاده ایم. کنونی به درآییم

 غفلت و ازخودبیگانگی دیرین است و به هرکس که به مظاهر زندگی غرب بگرود، انگ غرب زده می زند و

.از غرب زدگی تلقی نوعی بیماری را دارد

 تنها در ایران به. کسان زیادی بودند که چنین نظری داشتند، و هنوز هم کسان بسیاری این گونه می اندیشند

 در کشورهای. در همه ی آن به اصطالح جهان سوم با این گرایش مواجه هستیم. این گرایش برنمی خوریم

 اما در مورد آمریکای التین چه می گوییم؟ گمان نمی کنم در هیچ جا. اسالمی رنگ اسالمی به خود می گیرد

 در آنجا غرب ستیزی. بیزاری از ایاالت متحده ی آمریکا آن شدتی را داشته باشد که در آمریکای جنوبی دارد

.ندارند اما آمریکاستیزی دارند

 اگر اسم او را غرب ستیز بگذاریم و غرب ستیز را کسی بدانیم که با غرب و: نکته ای دیگر درباره ی آل  احمد

 او. هرچه سرچشمه اش غربی است ضدیت مطلق دارد، در توضیح کارنامه ی او دچار مشکل می شویم

 مترجم آثاری از نویسندگان غربی است، به برخی از آنان عالقه دارد، رکنی از تحول ادبی ای است که زیر

 داستان. تأثیر ادبیات غرب است و در حالی که به سنت گرایش نشان می دهد، میل به سنت شکنی دارد

 در این داستان نماینده ی همان گونه ای از سنت که با انقالب. نمونه ی این سنت شکنی است« سه تار»درخشان 

 جالل آل احمد مدافع.  به حکومت رسید، با فریاد وااسالما سازی را به عنوان آلت کفر درهم می شکند۱۳۵۷

 پیگیر آزادی بیان بوده است و این چیزی نیست که با زدن برچسب سنت گرا و زمینه ساز نظام والیی به او

.جور درآید

 برآشفتگی و تب وتاب آل احمد یک نمود آشفتگی فرهنگی جامعه ی ایران است، جامعه ای که سرانجام شدت

 این انقالب نیاز به توضیح دارد اما در سطح ماند ه ایم اگر به. تضادهایش آن را به سوی انقالب می برد

 اینجا دیگر الزم است به نقد مقوله ی. مقوله هایی چون غرب ستیزی متوسل شویم تا دریابیم چه پیش آمد

.غرب ستیزی به شکل تحلیلی بپردازیم



 همین کلیات هم کمک می کند حدود مقوله را. فرصت ما اما تنها در حد اشاره ای به کلیات این بحث است

 برای استفاده ی انتقادی و. تعیین کنیم تا بتوانیم از آن به عنوان چیزی نمایان کننده بهره  بریم نه ابهام زا

:به راستی توضیح گر

• را به عنوان مفهومی تکوینی و پیدایش شناختی« غرب ستیزی»باید مشخص کنیم که   )Genetic( به 

غرب ستیزی رویکردی است: یعنی الزم است تصریح کنیم که آیا تز ما این است. کار می بریم یا نه  

 که اساس پیدایش یک جریان قوی و تعیین کننده در فرهنگ معاصر ایران و کشورهای مشابه را

یا« منشأ−پیامد»، یا «اول این، بعد آن»می سازد؛ میان این مقوله و جریان های تأثیرگذار رابطه ی   

برقرار است« ریشه−شاخه های مختلف» .

• را آیا مقوله های نوعی« غرب ستیز»و « غرب ستیزی»باید مشخص کنیم که   )Genetic( می دانیم 

 و اگر چیزی را زیر آن نوع می بریم، دیگر تعلق به آن را برای هستِی چیز تعیین کننده در نظر

می گیریم، و

• یک نمونه ی مثالی« غرب ستیز»همچنین باید مشخص کنیم که مرادمان از   ((Ideal Type است یا 

«ستیز»از آن برای اشاره به نمونه های واقع بهره می بریم؟ و اگر نمونه ی مثالی است، منظور از   

آیا منظور از آن یک آنتاگونیسم جامع است یا تقابل در عرصه های معینی؟: چیست

 .در جریان های مختلف سخن می رود« رگه های ضدغربی»در بخش دوم پرسشی که شما طرح کردید، از 

 این نشانه ی توجه بر این است که استفاده از غرب ستیزی به عنوان مفهومی تکوینی، نوعی و مثالی

 همین رژیم اسالمی ایران. دردسر زیاد می شود اگر ستیز را مترادف با تقابل مطلق بدانیم. دردسرساز است

 از یک طرف غرب ستیز است و از طرف دیگر شیفته ی نوعی از تکنیک است که فکر: را در نظر گیریم

 افزون بر تکنیک در معنای سخت افزارانه ی آن، به تکنیک در معنای. می کند اساس قدرت غرب است

 یک محور ذهن. شیوه ی کنترل جامعه و حفظ قدرت هم عالقه دارد و دراین باره می کوشد از غرب بیاموزد

 رژیم دالر است و با نظر به جایگاهی که برنامه ی هسته ای پیدا کرده، یک محور دیگرش اورانیوم است که

 :و به طورکلی. این دو به رابطه ی پیچیده ای با غرب راه می برند. گویا از نظر والیت نماد اوج فناوری است

 نظامی که حکومت والیی پاسدار آن است، یک نظام کاپیتالیستی است، اساس آن بهره کشی و تبعیض و

 انتقاد والیت مداران. مناسبات کاالیی است و از این نظر با غرب سرمایه داری در یک جهان به سر می برد

 از غرب در سطح می ماند و از مقوله ی قدرت است و ترجیح نوعی از تبعیض و اِعمال اقتدار بر نوعی

.دیگر

 با توضیحی که از نظر مفهوم داده شد، به نظرم باید آگاه باشیم که غرب ستیزی یک مفهوم جدلی است و

 اگر مدعی شویم که مفهوم مورد استفاده ی ما جدلی نیست، باید آن را. هرکس در بحث چیزی بار آن می کند



 تکوینی، نوعی یا مثالی؟ کار دیگر این است: دقیق تعریف کنیم و مشخص کنیم که چه باری به آن می دهیم

 که یک موضع میانی بگیریم و بگوییم مفهوم جدلی است، اما در جریان جدل باری می یابد مستقل از

.ما باید این هویت مستقل را تحلیل کنیم. تعریف هایی که هریک از ما می کنیم

 بر این پایه، به گمان من غرب ستیزی گرایشی است در یک دوره در میان مردمی که فکر می کنند غرب با

 غرب ستیز در جدل های یک دوران می تواند عنوان یک گروه باشد با. استقالل و هویت آنها در ستیز است

 دسته های مختلف، دسته هایی که میان آنها ــ به قول ویتگنشتاین ــ شباهت خانوادگی برقرار است، مثالً به این

 دسته ی اول که گرایش چپ دارد، با دسته ی دوم که ملی گرای سکوالر است، از زاویه ی: صورت

 دسته ی دوم با دسته ی سوم اشتراک نظرهایی دارد دراین باره که برای استقالل. استعمارستیزی هم نظر است

 و دسته ی سوم با دسته ی چهارم در مورد اهمیت. در برابر غرب، حفظ هویت فرهنگی بسیار مهم است

 و دسته ی چهارم در پیوند است با دسته ی پنجم که تأکیدش بر هویت و تقابل. هویت دینی هم نظر است

 ما با یک طیف مواجه هستیم که به قول شما در پرسشتان. هویت ها به شکل گذاشتن ایمان در برابر کفر است

 هریک از آنها تعریف. هرکس در آن رگه ای از غرب ستیزی دارد و این رگه ها با هم می توانند متفاوت باشند

 بردنشان زیر یک طیف، آنها را هم سنخ. آنها با چیز یگانه ای در ستیز نیستند. خودش را از غرب دارد

 اشاره به پنج دسته، به واقع پیش  گذاشتِن یک دسته بندی سنجیده و کامل نبود، تنها برای روشن کردن. نمی کند

 مثالً می توان. خانواده را در اینجا می توان پرجمعیت یا محدود در نظر گرفت. مفهوم شباهت خانوادگی بود

 بحث کرد که آیا محمدرضاشاه را در این طیف بگذاریم یا نه؟ آخر مگر نه اینکه در اوج قدرتش منتقد غرب

 او دم ودستگاهی درست کرده بود که! شده بود و نگران آن بود که دموکراسی اقتدار غرب را به هم می زند؟

 «غرب»در این انجمن کسانی را به کار گمارده بودند که با . موظف بود فلسفه ی شاهنشاهی را تدوین کند

.مان برگردیم«خویشتن خویش»زاویه های بعضاً تندی داشتند و می خواستند ما به 

هنوزدرمیانمسلمانانیکخداشناسیبانفوذپانگرفتهکهدرآنخدابهسازمالیان

خدایواقعینهخدایمفروضبلکهمفتیاعظموآیتهللااستوتابعیکظلهللا.نرقصد

.استدرهیئتشاهوولیفقیه،ودرجهانعربدرقامتسلطان،شیخیارهبرکودتاچی

 وقتی می گوییم غرب ستیزی گرایشی است در یک دوره، به نظر می رسد به آن بار تکوینی می دهیم، یعنی

می توانیم چنین کنیم اما همواره باید مواظب. پیدایش گروه ها و شخصیت هایی را به این گرایش برمی گردانیم  

.باشیم که ما با یک جوهر ثابت، که همه ی وجوهش یک بار برای همیشه ثبت شدنی هستند، رودررو نیستیم  

آنچه از این روح در میان. یا سویه ای از روح زمان است Zeitgeist)) این گرایش چیزی مثل روح زمان  

 است که حفظ نوعی (Identity Politics) ما به جا مانده و سفت وسخت شده، یک سیاست هویت محور

 سبک زندگی و نظام اجتماعی و سلسله مراتب را برای تداوم یک هویت که مبنای اقتدار آن است، الزم

گمان می کنم بتوان بر این پایه، امروزه. می داند و آن موازین را مورد تهدید از سوی غرب می پندارد  



 غرب ستیزی را نوعی سیاست هویت محور دانست که در درجه ی نخست اختالفش با غرب به آنچه

خامنه ای. برمی گردد که از غرب آغاز شده، از غرب می آید و سنِت مبنای هویت مطلوب را سست می کند  

اسالمی را-او هویت ایرانی. تهاجم فرهنگی: از موضع خود مفهوم دقیقی را برای توجیه غرب ستیزی دارد  

.آماج تهاجم فرهنگی از سوی غرب می بیند و ازاین رو با غرب سر ستیز دارد

 در رویکرد هویت محوِر غرب ستیز، تجدد و روشنگری و فردیت و آزادی عقیده و بیان و حق انتخاب سبک

 زندگی را همه در بسته ی غرب می دهند و با توجیه حفظ استقالل و مخالفت با سلطه گری بیگانگان، با اینها

.نیز می ستیزند

 گفتید که. اکنون که شاید به یک دقت مفهومی رسیده باشیم، الزم است دوباره برگردیم به پرسش شما

 من این سخن را«. امروز رگه های ضدغربی را تقریباً در همه ی گرایش های سیاسی ایران می شود دید»

 اکنون اما دیگر شاید. تأیید کردم، به خاطر اینکه به طیف گونگی گرایش به ضدیت با غرب اشاره داشت

 پیش تر، در دوران پیش از انقالب و در دوره ی آغازین نظام. بتوانیم طیف را دیگر آن چنان وسیع ندانیم

 شناخت از غرب، از تجدد و از ضرورت آزادی بیشتر. کنونی، آن طیْف وسیع بود اما به تدریج محدود شد

 شد، گفتمان های سیاسی تغییر کردند، بخشی از بدفهمی ها از میان رفت و غرب ستیزی بار جاافتاده ای یافت و

 اکنون به گمانم عالمت آگاهی سیاسی و نظری باشد اگر کسی بتواند. شاخص یک سیاست هویت محور شد

 فرق بگذارد میان غرب ستیزی با استعمارستیزی، با انتقاد از کردار کشورهای غربی، انتقاد از نوع نگاه

 پیش تر هم اشاره شد. خودمرکزجهان بین در غرب و انتقاد از روحی که غرب در کالبد سرمایه داری می دمد

 .که بسیاری از متفکران زاده شده و پروریده شده در غرِب جغرافیایی هستند که منتقد غرب از این زاویه هایند

 مرام خفه کردن انتقاد با زدن برچسب غرب ستیزی، تفاوتی از نظر منطق با مرام خفه کردن با برچسب

.غرب زدگی ندارد

 

حتیبرخیازغربستیزانمتعصبدرجمهوریاسالمی،فرزندانشانرابرای:موضوعیمشخص

اینتناقضراچطورمیشودتوضیحداد؟آیامیشود.تحصیلوکاروزندگیبهآمریکاواروپامیفرستند

استداللکردکهماامروزهرکجاباشیموچهبخواهیموچهنخواهیم،بابسیاریازمفاهیم،محصوالت،

ارزشهاوشیوههایزیستغربیزندگیمیکنیم؟

 در این مورد روا نیست رویکردی داشته! طبقه ی حاکم هم به نوعی غرب گرا است، غرب گرا تا حد غرب زده

 به این خاطر الزم است. باشیم سرزنش آمیز، بدان سان که انگاری آنان از یک ماهیت اصیل دور افتاده اند

 این. ی تاریخی« خاورمیانه»نکته ای گفته شود درباره ی غرب گرایی عمومی در میان ایرانیان و کالً در 



 غرب گرایی فرق دارد با غرب گرایی استراتژیک در چهارچوب محاسبات قدرت و در مناسبات سلطه و

.وابستگی

 و اینکه چشم ما به غرب باشد، نابحق! حق دارد. آل احمد می گوید چشم ما همواره به غرب بوده است

 بیاییم به صورتی سردستی، غرب را در معنایی غیراستراتژیک معرفی کنیم با یونانیت، میراث. نیست

 رومی، مسیحیت، نوزایش و روشنگری و تجدد و جایی که هدف محبوب اکثر ایرانیان و خاورمیانه ای ها

 در آن یونانیت، در آن: خوب، ما خیلی چیزهای مشترک داریم. برای سفر و تحصیل و مهاجرت است

 همچنین در. و بودن در حلقه ی دین های ابراهیمی) حتی فقه اسالمی زیر تأثیر قوانین ُرمی است(رومیت 

 یاد« غرب»آزادی خواهی مان، در تجددمان و در تالش روشنگرانه مان بسی چیزها را از آن به اصطالح 

 چند میلیون ایرانی هم در غرب زندگی می کنند و غرب از طریق آنان نیز بخشی. گرفته ایم و درونی کرده ایم

 «غربیت سرشتی»بگذارید به این نوع غربیت، . غربیت آمیخته با شرقیت ماست. از فضای ایرانی است

.بگوییم، مجموعه ای از سایق های بنیادی که ما را برای غرب گرایی فرهنگی این زمانه مستعد می کند

 پس در اصل نباید تعجب کنیم که فالن آقازاده. حکومتیان هم در همین فضای غریِب غرب گرا به سر می برند

 که در معرض انتخاب برای تحصیل و کار و اقامت قرار می گیرد، نه راهِی مکه و مدینه و نجف و کربال

 پشت این انتخاب چیزهایی بیشتر از دورویی و تقلب. بلکه راهی لندن و پاریس و واشنگتن و تورنتو می شود

 به این خاطر الزم است طبقه ی حاکم را بهتر بشناسیم، طبقه ای را که گویا سنت گرایی مهم ترین. قرار دارند

.خصیصه ی آن است

.سنت از مهم ترین مقوله هایی است که ما هر روز در بحث های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به کار می بریم  

سنت مدام در حال تغییر است،. این تصور که سنت چیزی ثابت است که پشت سر ما قرار دارد، اشتباه است  

 است و مدام سویه های تازه ای از آن تولید می شود که (Mutation) به تعبیر زیست شناختی در حال جهش

 برخی ها برای دوره ای، پایدار می مانند و فضا را به دست گیرند، آنجایی که گرایش به سنت و حفظ سنت

انطباق دادن دوگانه ی(اسالمیسم، به عنوان بینش  و منشی که محور آن یک الهیات سیاسی است . مطرح است  

خود یک محصول به اصطالح تراریخته است؛ در آن یک ژن قوی مدرن به) کافر-دشمن با مؤمن-دوست  

چونان چیزی پشِت سر ژنوم سنت اضافه شده و به آن ویژگی هایی بخشیده که در چهارچوب مفهوم سنت  

سنتی که در اسالمیسم با آن رویارو می شویم، هم فروریخته است، .مانده ی بی تغییر مخالف با تغییر نمی گنجد  

پویش فروریزش و. یعنی چیزهایی را از دست داده، و هم تراریخته، یعنی چیزهای تازه ای کسب کرده  

.تراریزش در آن مدام ادامه دارد و آخر به باد فنایش می دهد و این پدیده ی دوران را از میان می برد  

 اسالمیسم محصول دوران عصر جدید است، دوران انقالب ها، دوران شاه کشی ها که در آن سخت کیشی

 اسالمی و نهادها و سازمان هایی که این سخت کیشی در آنها انباشته شده، در برابر این پرسش قرار می گیرند

 که اکنون که سلطان در معرض حمله قرار گرفته، تختش لرزان است یا از تخت فروافتاده، مایی که قرن ها



در اینجاست که وسوسه ی قدرت بیدار. در کنار او بودیم و از هم پشتیبانی می کردیم، چه بایدمان کرد  

 می شود، کسب قدرت بدون نیاز به سلطان یا آن گونه که سلطان را مهار کند، در برابر انقالب از او محافظت

مالیی که درگیر این وسوسه. کند و او را در خدمت انقالب دینی به عنوان ضدانقالب مطلق قرار دهد  

 می شود، دیگر آن روحانی سنتی سابق نیست؛ جهشی می کند که ادراک او را از خدا و پیامبر و امام و دنیا و

.مافیها دگرگون می سازد

مسئلهیآلاحمدعقبماندگیاست،بهطورمشخصعقبماندگیدرصنعتوتولید

غربزدگیمشخصهیدورانیازتاریخمااستکههنوزبه»خودشمیگویدکه.ماشین

«.ماشیندستنیافتهایمورمزسازمانآنوساختمانآنرانمیدانیم

 «ملی»اسالمیسم، از امت به عنوان جامعه ی مؤمنان، بنا بر روح دوران که ناسیونالیستی است، برداشتی 

 می کند، اسالم را به عنوان هویت ملی پیش می گذارد و استقالل را به عنوان دفاع از کیان این هویت تعبیر

 بورژوازی. در استقال ل طلبی و هویت محوری با آنچه بورژوازی ملی خوانده می شود، هم سوست. می کند

 این. ملی، آن گروه از فرادستان یا دارای امکان فرادستی است که فرادستی خود را در گرو استقالل می داند

 چنین می نماید که. گروه معموالً درکی وسیع تر از هویت فرهنگی دارد و آن را به هویت دینی محدود نمی کند

 برنامه ای برای رشد اقتصادی و فرهنگی عمومی دارد و می گوید اگر استقالل تأمین شود و نیروی ملی

 قدرت را به دست گیرد، یک برنامه ی ملِی رشد می تواند به مشکل عقب ماندگی و فرودستی در پهنه ی جهانی

 حتی نیروی. جاذبه دارد و موضوعِ همه ی درگیری ها و جبهه بندی ها می شود« برنامه ی ملی. »پایان دهد

 و« برنامه ی ملی»نیروی اسالم گرا آمیز ه ای عرضه می کند از . وابسته هم برنامه ی ملی پیش می گذارد

 به این ترتیب، هم وارد ائتالف با دیگران می شود و هم در درون خود راه را باز می کند. هویت محوری دینی

 درمی آید،« انقالبی»برای جذب کسانی که در نزد آنها اراده به استقالل و رشد به صورت اراده به تغییر 

 به تدریج در ایران هم نسلی از مالیان و. تغییر در شکل اراده به تخریب و بازسازی با ادراکی مهندسانه

 مؤمنان سر بر می آورند که در فکر تغییرند، از این زاویه برای سنجش امکان های تغییر رو به جهان بازند

 بخشی از. و در کنارشان کسانی از فاضالن جدید دارند که مهندسان مسلمان نماینده ی برجسته  شان هستند

 مهندسان مسلمان گرایش چپ داشتند و بیشتر از آنکه متأثر از نوشته های حوزویان باشند، متأثر از ادبیات

 میانه روها در نهضت آزادی جمع. سازمان مجاهدین خلق شاخص وجود و اراده ی آنان بود. چپ بودند

  به قدرت رسید،۱۳۵۷نیرویی که با انقالب . کسانی هم در رابطه ی تنگاتنگ با خود حوزویان بودند. بودند

 یک رکن آن مهندسان بودند، کالً فاضالن و متخصصان. منحصر به روحانیان سیاسِی گرِد خمینی نبود

 بخشی از آنان تحصیل کرده ی غرب بودند، با انقالب از غرب به داخل برگشتند و مسئولیت های مهمی. جدید

 ملی در« برنامه ی رشد»مهندسان به دستگاه امنیتی شکل دادند و عهده دار پیاده کردن . را بر عهده گرفتند

 وقتی این تبارشناسی. شکل اسالمی آن در صنعت، کشاورزی و در قالب نهادهایی چون جهاد سازندگی شدند

 را در نظر گیریم و نیز حلقه های پیوندی مثل برنامه ی رشد، اقتدار، تالش برای ارتقای سیستم کنترل و



 سرمایه داری که در سبک زندگی اسالمی هم بازتولید می شود، نباید از نگاه ثابت حکومت والیی به غرب

 این شعار. شعاری است در سیاست خارجی و امری است تابع قدرت« نه شرقی، نه غربی. »تعجب کنیم

 گمان می کند« اپوزیسیون»بخشی از نیروی موسوم به . مانع غرب گرایی در این معنایی که گفتیم نمی شود

 که جمهوری اسالمی ذاتاً و برای همیشه غرب ستیز است و همین امر آن را در برابر مخالفان دل بسته به

 چنین. کمک غرب برای کسب قدرت ضعیف می کند و سرانجام این ضعف به فروپاشی رژیم راه می برد

 همین رژیم هم ظرفیت معامله دارد و پیوندهایی با آن غربی دارد. معادله ای به این شکِل ساده برقرار نیست

 برای غرب در معنایی استراتژیک، ضدیت. که در تعادل نیرو در جهان همچنان نقش عمده ای ایفا می کند

 یک رژیم با غرب در معنایی پنداشته ــ به صورت چیزی مترادف با تجدد و روشنگری و آزادی و حقوق

 غرب استراتژیک از پلیدترین حکومت ها پشتیبانی کرده و کارنامه اش آکنده از دفاع از. بشر ــ اهمیتی ندارد

.ارتجاع و استبداد است

 

تمدنغربیباهمهینقدیکهشایدبرآنواردباشد،تمدنمسلطجهانیاست؛درعلوموصنایعجدید،

آیاارزشهاو....اقتصادوهنروفرهنگ،نظامهایفکریوساختارهایسیاسیواجتماعیمدرنو

آیاتجددسیاسیو همارزشهاییانحصاراًغربیاست؟...آرمانهاییمثلحقوقبشر،رواداری،آزادیو

اجتماعیوفرهنگی،یعنیمدرنشدن،معادلغربیشدنیادستکمقبولمفاهیموارزشهایغربیاست؟

 باید میان غرب و غربی با مفهوم هایی چون دانش جدید، تجدد، روشنگری، حقوق بشر، رواداری و آزادی

 پیش تر صحبت کردیم در این باره که غرب و غربی مفهوم های روشنی نیستند و مدام در تغییر. فرق گذاشت

 مترادف گرفتن اینها. اما آن دیگر مفهوم ها به نسبت روشن و دارای چهارچوب های مشخص هستند. بوده اند

 با کمک این ایدئولوژی همه چیز در. ایدئولوژی است؛ اروپامرکزبینی یک اسم مشهور این ایدئولوژی است

 یک بسته ی استراتژیک ریخته می شود و گفته می شود اگر این محتوا را می خواهید، باید َسرورِی مجموعه ای

 آن مفهوم ها باری انتقادی دارند و در برابر این! نه. به نام غرب، و امروزه در واقع آمریکا، را هم بپذیرید

 مبارزه علیه استعمار و سلطه، بخش و مرحله ی الزم مبارزه برای آزادی و. غرب استراتژیک هم می ایستند

 به روشنی دیده ایم که در این مبارزه، آن نیروی به اصطالح غربی در کنار. حق و روشنگری بوده است

.خرافه، ارتجاع و حق کشی قرار گرفته است

 از تمدن غربی که سخن می رود به طور مشخص اشاره می شود. این نیز نیاز به بحث دارد. اما تمدن غربی

 به مجموعه ای از ویژگی های تمدنِی پسندیدنی که از حدود پنج قرن پیش، ابتدا در اروپای غربی، شکل

 من. اما در مورد پیدایش آنچه عصر جدید خوانده می شود، می توان فرضیه های مختلفی داشت. گرفتند

 سه فرضیه مطرح می کنم که ریشه ی عصر جدید را در جایی خارج« تحریک کننده»به صورتی به اصطالح 

.از اروپای غربِی مسیحی می گذارند



• ابن رشد، فیلسوف اندولوسی قرن دوازدهم، بنیان گذار فکرِی عصر جدید: فرضیه ی عقل ابن رشدی  

مفهوم عقل در نزد او و فرقی که گذاشت میان فلسفه و دین، عقل فلسفی را از قید دین رهانید،. است  

 عقالنیت را به اصل فراگیر تفکر و رویکرد به جهان تبدیل کرد و به این ترتیب راه را برای فکر

جمعی از پیشاهنگان نامدار فکر عصر جدید، از جمله جوردانو برونو. جدید گشود  (Giordano 

Bruno) و پیکو دال میراندوال (Pico della Mirandola) و چزاره کِرنونینی (Cesare 

Cremonini)، ابن  رشدی بودند.

 آنچه عصر جدید خوانده می شود نوعی نظم و ابزار است که این عصر را از: فرضیه ی باروت•

 توپ، هم. نظم جدید را ارتش پی ریخت، به طور مشخص توپ خانه. عصر پیشین متمایز می سازد

 شکل نخستین تولید صنعتی. نظم و محاسبه پدید آورد و هم نیاز به آهنگری در شکل و ابعادی جدید

 باروت را چینیان درست کردند و. اما باروت سیاه بود که توپ را پدید آورد. جدید تولید توپ بود

.مغوالن بودند که باروت را به اروپا رساندند

 انقالب صنعتی در اروپا رخ نمی داد اگر اعداد رومی منسوخ نمی شد و جای خود را: فرضیه ی صفر•

 از طریق الخوارزمی بود که اروپای قرون وسطی با سیستم عددنویسی ای که. به اعداد عربی نمی داد

 بدون این. اما صفر در هند اختراع شد. عالمت ویژه ی خود را دارد، آشنا شدند« صفر»در آن 

 به ویژه امروز، در هنگام استفاده. صفر، همه ی آنچه به دنیای نو مربوط است، در هیچی مطلق بود

.از وسایل دیجیتال، باید سپاسگزار هندوانی باشیم که صفر را اختراع کردند

 این فرضیه ها که می توان بر تعداد آنها افزود، نشان می دهند که آنچه به عنوان عصر جدید می شناسیم،

 در جایی تراکم فکرها و دستاوردها صورت گرفته و در موقعیتی مناسب مسیری. محصول مشترک است

 در همین غرب از جایی حرکت آغاز شد که بعداً از. این به نژاد و استعدادی ویژه برنمی گردد. باز شده است

.بقیه عقب ماند؛ منظورم ایتالیای دوره ی رنسانس است

 

:ودرپایانموضوعیکهدراصلمجموعهایازپرسشهاست

آیاماشناختدرستیازغربداریم؟هنوزبسیاریازایرانیان،حتیتحصیلکردگانوفعاالنسیاسیکه
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آیافکرمیکنیدماراهدیگریجزتقلیدکاملازغربیاطردکاملآنداریم؟

آیافکرمیکنیدمانیازبهجستوجودرسنتهایخودمانویافتنراههاییخاِصوسرانجاماینکه

جغرافیایفرهنگیایرانداریم؟یابایدبهتجربههاودستاوردهایجهانی،دراینموردبهخصوص
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وضعیتیکهامروزداریم،بهمصلحتایرانمیدانید؟

 در مورد تقلید یا. شناخت درستی از غرب نداریم، نه تنها از غرب بلکه از خودمان نیز: ابتدا پاسخ ساده

 همواره خوب: و در مورد جست وجو در سنت های خودمان. اصالً در موضع انتخاب قرار نداریم: طرد

.همواره چیزی را پیدا می کنیم که بخواهیم بیابیمش: است، نتیجه بستگی به دید و نیت ما دارد

 شما چگونه رویکرد و تعاملی با غرب را در وضعیتی که: اما از آخرین پرسش در این مجموعه بیاغازیم

 تشخیص مصلحت بستگی به نحوه ی رویکرد: امروز داریم، به مصلحت ایران می دانید؟ پاسخ من این است

 نوع رابطه ای که با ایران می گیریم تا حد زیادی نوع رابطه با بقیه ی جهان را مشخص. به خود ایران دارد

.می کند

 در این شکی نیست که رابطه ی مِن نوعی با جهان و با خود ایران مختل و پرمسئله شده، به خاطر حکومت

 از اینجا به نظر می رسد که باید ابتدا این مشکل اساسی را رفع کرد و بعد به. اخالل گر و پرمسئله ی موجود

 در اینجا« اول این–بعد آن»اما . فکر چاره ای برای بقیه ی مشکل ها، از جمله تلقی ای از ایران و جهان، افتاد

 هر نوع حل مسئله ی قدرت، خود پاسخی است به مسئله ی ایران و مسئله ی جهان، یا. موضوعیت ندارد

 نتیجه ی این. دست کم می توانیم بگوییم ما را در جهت خاصی برای برخورد با این دو مسئله قرار می دهد

 بحث، دعوت به اندیشیدن به موضوع به عنوان وظیفه ای است هم بسته با وظیفه ی مبارزه علیه قدرِت مستقر و

.تالش برای رسیدن به آزادی و عدالت در کشور

 مسئله های به جامانده از: در رابطه با موضوع بحث، با هم تافته ای از مسئله ها و مشکل ها مواجه هستیم

 دوره ی ملت سازی، مرتبط با آن مسئله ی اساس هم زیستی ما، مسئله ی هویت فرهنگی ما، مسئله ی دین و

 جایگاه زعیمان مؤسسه ی دین، نوع روایت ما از تاریخ و در این رابطه نوع نگاه ما به همسایگان، قوم ها و

 فرهنگ هایی که در تماس با آنها بوده ایم، مسئله ی سنت و تجدد، مسئله ی پدرساالری، مسئله ی برنامه ی رشد

 و در این رابطه شیوه ی ارتباط با جهان، جهانی شدن، مهاجرت، و امروزه موضوع تغییرات اقلیمی و

.مسئله ی محیط زیست

 روش. همین سرفصل ها که طبعاً می توان بر آنها افزود، نشان می دهند که چه کار سختی در پیش است

 پیشبرد آن نمی تواند تالش برای حل تک به تِک مسئله ها باشد چون تا با یک مسئله درگیر می شویم، خودبه خود



 در این حالت بهترین کار این است که به فکر تغییر سرنمون، تغییر. سر از مسئله های دیگر درمی آوریم

.اما باید ببینیم پارادایم چیره چیست. الگو یا چهارچوب حل مسئله ها، یعنی همان تغییر پارادایم باشیم

 به این دو گزاره. به پارادایم چیره دست می یابیم وقتی منطق مشترک گزاره های متناقض رایج را کشف کنیم

 فرض مبنایی هر دو گزاره این است که. مشکل ما غرب زدگی ماست، مشکل ما اسالم زدگی است: فکر کنیم

 یکی می گوید آفت از غرب می آید، دیگری می گوید منشأ: ما هویت اصیلی داریم که دچار یک آفت شده است

 این سیاست هویت خود مبتنی. هر دو گزاره در چهارچوب یک سیاست هویت تقریر شده اند. آن اسالم است

 این ایدئولوژی یک سوژه ی. بر ایدئولوژی ناسیونالیستی است که اسالمیسم هم یکی از سویه های آن است

 ثابت ملی را پیش می نهد که در دوره ای کهن متولد شده، در دوران باستان تاریخیت خود را آغاز کرده و این

 اید ئولوژی، ظرف وجود و تداوم این سوژه را سرزمین می داند که در قالب. تاریخ تا امروز ادامه دارد

 .کشور زیر تأثیر رخدادها کوچک و بزرگ می شود اما روحی قومی وجود دارد که نیروی تداوم آن است

 فرض مبنایی این است که روح قومی، اگرچه ممکن است آرایه های فرهنگی و دینی مختلفی داشته باشد اما

.سرشت ثابتی دارد

 ستون برپادارنده ی ایدئولوژی، تاریخی است که روایت می شود و در هر دوره ای نسخه ای رسمی از آن

 در نسخه ی رسمی تاریخ ایران در پیش از انقالب، آریایی گری و باستان گرایی چیره بود و. وجود دارد

 در نسخه ی رسمی دوره ی. روایت تاریخی به گونه ای احتیاط آمیز و گزینشی اسالم را هم در روایت می گنجاند

 مملکت امام»ایران . والیی، اسالم اساس است اما جنبه ها و عنصرهایی از ایرانیت هم در آن تعبیه می شود

 است و این مملکت ظرف ایرانیتی است که طبق روایت رسمی کنونی، میلی سرشتی به شیعی گری« زمان

 تاریخ ملی، تجلی گاه تاریخ تشیع می شود و بر این قرار جای ایران در جهان تاریخی مشخص. دارد

.این امر تعیین کننده ی جایگاه آن ست. در روایت آریایی، ایران سرزمین کانونی نژاد آریاست. می گردد

 واژه ی« ناموس. »در هر دو روایت نیرویی وجود دارد که َسرور ماست و ناموس مملکت را حفظ می کند

 .در هر دو روایت، هویت در جایی ناموسی می شود و به امر غیرت بدل می گردد. کلیدی پدرساالری است

.نیروی حافْظ سلطان است، یعنی به عنوان شاه، شیخ، نایب امام زمان و خود امام زمان مسلط است

چون بحث ما غرب. تا چه حد آریایی، تا چه حد اسالمی: تفاوت دو روایت در ترکیب عیار ایرانیت است  

روایت اسالمی آشکارا خود را در برابر غرب قرار. است، نیکوست رابطه ی هر دو را با غرب بسنجیم  

اما روایت. ناخودی کردن است-روایت آریایی ظاهراً چنین نیست، با اینکه منطق آن هم خودی. می دهد  

جلوه می دهد، از نظر پوشش زنان،« مدرن»آن را به گونه ای : آریایی تقلبی می کند در شرح تاریخ باستان  

از جباریت«. حقوق بشر»روابط دو جنس، آزادی موسیقی و رقص، حق شادی و حتی برخورداری از   

کیش آریا نسبت به غرب حس قرابت دارد، به خاطر. مثال زدنی سلسله های پادشاهی آن ایام هیچ خبری نیست  



نژاد آریا حلقه ی پیوند ماست؛: از ایرانشهر و از سوی دیگر پنداشت هم نژادبودن« مدرن»نوعی تصویر   

!ایران البته سرزمین اصلی آریاست و غرب پس از ما قرار دارد

 هر دو روایت به تبعیض راه می برند، چون ترکیب همه ی مردمان ساکن سرزمین را در نظر نمی گیرند، یک

با همسایگان هم. تیپ ایدئال می سازند و آن را اساس قرار می دهند و بقیه را انحراف از اصل تلقی می کنند  

آریایی ها عرب و ترک را پست می شمارند و شیعی گران هم با سنیان مشکل دارند. رابطه  شان تنش آمیز است  

 و عرب ها و ترک ها را تا جایی تحمل می کنند که در فرقه ی شیعه باشند و به ایران به عنوان مملکت امام

.زمان بنگرند

 تصور. یک سویه ی مشترک دیگر در هر دو روایت باستان محور و شیعه محور توهم خودبسندگی است

 می کنند ما در اصل نیازی برای یادگرفتن نداریم، عالمه ی ذاتی هستیم و از اصل خود دور بوده است هر آن

 این تلقی از آنجا می آید که مکان تاریخی ما را در نظر«. آنچه خود داشت ز  بیگانه تمنا می کرد»کس که 

 نمی گیرند به عنوان مکان آمدوشد، یادگیری از دیگران، یاددادن به دیگران، پروراندن آموخته ها و ایجاد

.ترکیبی از چیزهایی که هرکدام از جایی آمده اند

 هر دو روایت، قصه ی سر و دم بریده ای از تاریخ منطقه است که بنا بر حکم ایدئولوژی ناسیونالیستی

 این شیوه  ی نگاه به تقلب ها و تناقض ها و تحریف ها و جرح وتعدیل هایی. به صورت تاریخ ملی عرضه می شود

 یک کتاب رایج. راه می برد که نقد آنها و رفع تناقض های داستان آن عمالً منجر به تغییر پارادایم می گردد

 در زمینه ی تاریخ ایران یا عراق یا سوریه را که می خوانیم، تا دوره ی جدید و شکل گرفتن ادراک ملی، عمالً

 در این گونه تاریخ ها به زور یک نخ تسبیح از میان. داریم تاریخ منطقه یا برشی از منطقه را می خوانیم

.مهره های ایام می گذرانند و از این طریق وحدتی روایی ایجاد می کنند

 اساس تغییر پارادایمی که برای رهاشدن از دست این مشکل ها الزم است، عزیمت از تاریخ منطقه در متن

 عنصرها و سویه هایی از این تغییر مدت هاست که به شکل تاریخ نگاری هایی در زمینه ی. تاریخ جهان است

 اقتصاد، تحول های اجتماعی، تاریخ درگیری های دینی، تاریخ ایده ها، تاریخ علم و هنر و نظایر اینها وجود

 اما مدتی است که موضوع لزوِم مبناقراردادن تاریخ منطقه و تاریخ جهان به صورت مشخص مطرح. دارد

.است و این امر تاریخ نگاری جامع را متحول کرده است

 Marshall Goodwin Simms) در مورد تاریخ اسالم و اسالمی مآبی یک نام برجسته مارشال هاجسون

Hodgson, 1922-1968) است که رواج مقوله های راهگشای اسالمی مآبی Islamicate)( و 

این گونه مقوله ها تاریخ را از تاریخ. را مدیون او و متأثران از او هستیم (Persianate) ایرانی مآبی  

 سیاسی سوژه ی ثابت ملی و پنداشت وجود و تداوم یک ممالک محروسه ی جاودانی رهایی می بخشند و راه

.را باز می کنند برای اینکه تاریخ نویسی از زیر ضرب پادشاهان و مالیان درآید



 اسالمی مآبی هم چنین است و. از هند تا یونان گسترده است. ایرانی مآبی، یک فرهنگ منطقه ای است

 منطقه ی ایرانی مآب. دربرگیرنده ی بسی چیزهاست که با اسالم در مفهوم سخت کیش و َمدَرسی آن نمی خواند

 و اسالمی مآب، یونانی مآب نیز هست، هندی مآب نیز هست، از آسیای مرکزی هم بهره برده است، یهودیت و

 مصر و بابل و. مکان تاریخی ما مکان قوم های مختلف است. مسیحیت هم از عنصرهای اصلی آن است

 اقوام با هم در جنگ و صلح بوده اند؛. آشور و اقوام مهاجر از شمال و شرق شالوده ی تمدن آن را ریخته اند

 زبان ها به روی هم گشوده. زبان خالص هم وجود ندارد. هیچ نژاد خالصی وجود ندارد. با هم درآمیخته اند

.هم کلمه های مشترک دارند و هم بسی تصویرهای مشترک. بوده اند و از هم برگرفته اند

 به نظر من تغییر پارادایم تاریخی باعث می شود روایت بهتری از تاریخ ایران به دست دهیم، به عنوان تاریخ

 طبعاً به تاریخ جباریت هم می توانیم جای. مردم، تاریخ فرهنگ، تاریخ دادوستد و تاریخ درهم آمیزی

 شایسته ای بدهیم اما نه در شکل سوژه ی تاریخی پیوسته ای که اساس ایرانیت ماست بلکه چونان رودی از

.خون که همواره جاری بوده است، به عنوان تاریخ پیوسته ی زندان و شکنجه و کشتار

 تغییر پارادایم ما را مفتخر می سازد که مردمی هستیم از قوم های مختلف، از همه آموخته ایم و ایران جایی 

 هیچ عذاب وجدانی. است که ایده های مختلفی در آن پروریده، با هم ترکیب شده و به دیگران داده شده است

 با. نداریم از هم نشینِی ایرانی مآبی، اسالمی مآبی، یونانی مآبی، هندومآبی و آنچه از آسیای مرکزی آمده است

 .این پارادایم، غربیت خود را بهتر می فهمیم، در فلسفه به عنوان مثال به ارسطو به عنوان همَوند می نگریم

 درهم آمیزی جای یگانه ی ما را در جهان تعیین می کند و ما بدان فخر می فروشیم، فخری که با تحقیر دیگری

.همراه نیست

 این پارادایم متناسب با. چنین پارادایمی به ایده ی صلح راه می برد و گفت وگو را به جای ستیز می گذارد

 جهانی شدن در معنای مثبت آن است و ما را سوق می دهد به سمت حفظ یک مکان تاریخی گسترده که کشور

 حفظ این مکان و ارتقای امکان زندگی در آن، به ویژه با نظر به تغییرات اقلیمی که. ما بخشی از آن است

.مرز نمی شناسند، بسته به صلح و ارج شناسی متقابل دارد
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