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استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.

چکیده
غرب ستیزی از مهمترین رویکردهای موجود در نگاه ایرانیان به غرب بوده که در دوره معاصر تکوین یافته و
به تدریج به یک گفتمان غالب تبدیل شده است .نگرش های بدبینانه بهه غهرب در دههه ههای  40و  50از طهر
نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران و نخبگان ملی و مذهبی در قالب یک روایهت پهردازی
تفاوت با غرب به حیات استعاری خود ادامه دادند و به صورت یک گفتمان ضد قدرت ،بازتولید و زمینه ساز گفتمان
غربستیزی شدند.
یکی از گونه های بررسی پدیده های سیاسی ،تحلیل آنها بر اساس روش تحلیل گفتمانی است .موضوع ایهن
مقاله بررسی دالیل هژمونیک شدن گفتمان غرب ستیزی در میهان روشهنفکران دههه  40و  50براسهاس نظریهه
الکال و موفه به عنوان یکی از مهمترین و غنیترین نظریهها در حوزه تحلیل گفتمان میباشد.
این مقاله سعی دارد دالیل هژمونیک شدن گفتمهان غهرب سهتیزی در میهان روشهنفکران دههه  40و  50را
براساس نظریه الکال و موفه مورد بررسی قرار دهد .پرسش اصلی این است کهه براسهاس نظریهه الکهالو موفهه
مفصلبندی مفاهیم ،فرآیند هویتسازی و استقرار گفتمان غربستیزی در دهه  40و 50چگونه اتفاق افتاد؟ پهیش
فرض اصلی آن است که با توجه به بومی گرایی ،بنیادگرایی اسالمیو بدبینی تاریخی ایرانیان به غهرب ،نیروههای
مخالف وضع موجود تأثیر مستقیم در گسترش غرب سهتیزی در ایهران داشهتند .بهر ایهن اسهاس اسهالمگرایهی و
بومیگرایی به عنوان دالهای اصلی گفتمان غربستیزی بوده و مفاهیم و معهانی دیگهر ،حهول آن مفصهلبنهدی
شدهاند.
کلیدواژهها :الکالو موفه ،گفتمان ،غرب ستیزی ،روشنفکران ،بومیگرایی ،غیریت سازی ،قابلیت اعتبار.
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مقدمه
غرب ستیزی به عنوان یکی از رویکردهای مهم در میان روشنفکران و نخبگان اعم از ملهی
و مذهبی ریشه در عوامل مختلفی دارد .در تاریخ معاصر ایران نگاه های مختلف به غرب و تمدن
غرب وجود داشته که هر یک از آنها بسته به شرایط زمان و فضای سیاسهی حهاکم بهر جامعهه
غالب بوده اند .در عین حال غلبه یک رویکرد باعث طرد کامل و حهذ دیگهر رویکردهها نشهده
است.
در دورهای ،روشنفکران مشروطه خواه غرب را تمدن مترقی بههره منهد از ایهده ههای آزادی،
برابری ،علم ،تکنولوژی و ...می دانستند .مواجهه ایرانیان با غرب بعد از جنگ های ایران و روسیه،
به گونه ای بوده که بخش های مختلف جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است .حال آنکهه
این تصویر از غرب ،در دهه  40باتوجه به تجربه استعمار و آسیبهایی که خیلی از جوامع از ایهن
پدیده دیدهاند ،رنگ باخته و رویکرد غربستیزی به تدریج جایگزین میشود.
در فضای شکل گرفته پس از کودتای  28مرداد سال  1332که حاکمیت پهلهوی بهه سهمت
استبداد بیشتر حرکت کرد و همزمان رویکرد غرب گرایی محض بر فضای سیاسی رسمی کشهور
مستولی شد ،یک رویکرد کامال متفاوت و حتی متعارض با نگاه غرب گرایانه حهاکم بهر فضهای
سیاسی جامعه شکل گرفت.
در این مقاله به دنبال بازشناسی دالیل هژمونیک شدن گفتمان غهرب سهتیزی هسهتیم کهه
خود ریشه در گفتمان تفاوت با غرب دارد و در دهه  40در جامعه ایران استقرار یافته و به تهدریج
به یک گفتمان ضد قدرت تبدیل شده است.
آنچه با اهدا و انتظارات نظری این مقالهه سهازگاری بیشهتری دارد ،تأکیهد بهر مفروضهات
کلیدی نظری و روش تحلیل گفتمان الکالو موفه است.
براساس دیدگاه های این متفکران سه عامل کنشگران سیاسی ،قابلیهت دسترسهی و طهرد و
برجستهسازی ،نقش اساسی در برتری و هژمونیک شدن یک گفتمان دارند.
سوال اصلی این مقاله آن است که براساس نظریه الکالو موفه مفصلبندی مفاهیم ،فرآینهد
هویت سازی و استقرار گفتمان غربستیزی در میهان روشهنفکران دههه  40و 50چگونهه اتفهاق
افتاده است؟
فرضیه اصلی آن است که با توجه به بومیگرایی و ریشهههای مهذهبی از یکسهو و بهدبینی
تاریخی ایرانیان به غرب از سوی دیگر ،نیروهای مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران ،تهأثیر
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مستقیم در گسترش غربستیزی در ایران داشتند.
البته گفتمان غرب ستیزی ریشه در نوعی فرهنگ بیگانه ستیزی نیز دارد که در تاریخ معاصر
ایران به تدریج شکل گرفته و در دهههای  40و  50با توجه به تقویت نگاه بدبینانه بهه غهرب در
فضای سیاسی و فرهنگی ،استقرار یافته است.
اهمیت کار در این است که با بررسی دقیق و همه جانبه گفتمان غرب سهتیزی ،آن ههم در
چهارچوب ساختار گفتمانی ،زوایای آشکار و پنهان یک گفتمان روشن میشود.
روش تحقیق در این مقاله روش تحلیل گفتمان الکهال و موفهه و ابهزار گهردآوری دادههها
کتابخانهای است و شامل بررسی کتابهها ،مجهالت و مقهاالت تخصصهی مهرتبط بها موضهوع
پژوهش میشود.
هد این مقاله کمک به شناخت هر چه بیشتر ابعاد مختلف گفتمان غربستیزی بهه ویهژه
شناخت جنبههای استعاری و زوایای پنههان آن از یکسهو و بررسهی دالیهل تکهوین ،اسهتقرار و
هژمونیک شدن این گفتمان در حیات سیاسی ایران در دهههای  40و 50است.
مبانی نظری
گفتمان کاربرد زبان ،نشانهها ،نمادها و استعارهها برای بیان وضعیت سوژههها اسهت کهه در
معانی و مفاهیمی چون سخن ،نظم گفتار ،متن ،زبان ،کنش گفتار و کردار گفتاری به کار میرود.
(ادیب زاده)11 :1387 ،
تحلیل گفتمان در خوانش سوسور ،ریشه در زبانشناسی دارد؛ وی زبان را بهه بهازی شهررنج
تشبیه میکند که هر نشانه ،هویت و ارزش خود را در ارتباط با دیگری و در چارچوب یک نظهام
قواعد به دست میآورد( .سوسور)126 :1378 ،
در دیرینه شناسی فوکو گفتمان با معرفت شناسی پیوند یافته است .فوکو در تبارشناسهی بهه
جستجوی رابره قدرت -دانش و پیوند گفتمان ها و قدرت برآمد؛ اما الکال و موفه ،تمهایز حهوزه
گفتمانى و غیر گفتمانی نظریه فوکو را رد و بر گفتمانى بودن تمام حوزه ههاى زنهدگی اجتمهاعى
تأکید مینمایند.
الکال و موفه ضهمن اسهتفاده از مفههوم فوکهوی قهدرت و نظریهات زبانشناسهی سوسهور و
پساساختارگرایی دریدا و با نقد سنت مارکسیستی ،این نظریه را در حوزه علوم سیاسی بسهط داده
و کوشیدند با استفاده از این روش مسائل جامعه معاصر را تحلیهل کننهد .در ایهن دیهدگاه ،امهور
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اجتماعی و سیاسی و به طور کلی جهان واقعیت ،تنها درون ساخت های گفتمانی قابهل فهمنهد و
گفتمانها به فهم ما از جهان شکل میدهند.
الکال و مو از راه بازخوانی و ساختارشکنی نظریههای متفکرانهی ماننهد مارکس،گرامشهی،
آلتوسر ،فوکو ،دریدا و سوسور ،نظریه گفتمان خود را در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیسهتی
شکل دادند .آنها به جای مررح کردن بحث عین و ذهن و تمایز میان بازنمهاییههای ذهنهی و
فعالیتهای عملی ،موضوعات و رفتارها را گفتمانی میدانند.
برداشتی که الکال و مو از گفتمان دارند ،مؤید خصوصهیت رابرهه هویهت اسهت .معنهای
اجتماعی کلمات ،گفتارها ،اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی که اینها خهود بخشهی از آن
هستند ،میتوان فهمید .از این منظر ،هسته مرکزی منظومهه گفتمهانی را دال مرکهزی تشهکیل
میدهد.
دال مرکزی به حالتی اشاره دارد که در آن معنای نشانه به حالت انجماد درآمده است؛ ولهی
دال شناور به حالتی داللت میکند که نشانه در میدان مبارزه گفتمانهای متفاوت بهرای تثبیهت
معنا ،شناور و معلق است( .منوچهری.)108 :1390 ،
الکال ،مفهوم "غیر" را برای توضیح ویژگیهای غیریت به کار میبهرد و معتقهد اسهت کهه
خصومت از یکسو مانع شکلگیری کامل و یا تثبیت هویت یک پدیده یا گفتمهان مهیشهود و از
سوی دیگر نقش اساسی در شکلگیری آن هویت ایفا میکند.
برجسته سازی و حاشیه رانی نیز شیوهای برای حفظ و استمرار قدرت و سازوکاری است کهه
به واسره آن گفتمان ها سعی میکنند نقاط قوت خود را برجسته و نقاط ضعف خود را به حاشهیه
رانده و پنهان کنند و برعکس ،نقاط قوت غیر یا دشمن را به حاشیه براننهد و نقهاط ضهعف او را
برجسته سازند.
جنبش های اجتماعی ،تظاهرات خیابانی ،اعتصابات خیابانی ،ترور شخصیت هها ،سهازوکارهای
اقتصادی و قانونی ،نیهروی نظهامی ،رسهانهههای جمعهی و نظهایر آن همگهی ابزارههایی بهرای
برجستهسازی و حاشیهرانی هستند( .سلرانی.)112 :1391 ،
از نگاه الکهالو مهو عهواملی کهه در هژمونیهک شهدن گفتمهان موثرنهد ،عبارتنهد از-1 :
برجستهسازی و غیریتسازی  -2قابلیت دسترسی و اعتبار  -3نقش عامالن و کارگزاران سیاسی
تحلیل گفتمان به طور عام و خوانش الکال و مو به طور خاص بهه دلیهل توانهایی کهه در
توضیح روند شکلگیری یک گفتمان و هژمونیک شدن آن ،تنازعات میان گفتمانی و فراز و فرود
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عناصر و دقایق یک گفتمان داراست ،از امتیاز بیشتری نسبت به سایر روشها در تبیین و تفسهیر
رویدادها و پدیده ها برخوردار است و به همین دلیل بهه عنهوان مبنهای نظهری تحلیهل گفتمهان
غربستیزی مورد استفاده قرار گرفته است.
غرب در گفتمان روشنفکران دهه  40و 50
گفتمان دهه های  40و  50به گمان برخی تحلیلگران ،نتیجه و ادامه گفتمانهای مشروطه و
بعد از آن بوده است .به عبارت دیگر ،ضرورت تاریخی ،پیدایش این گفتمان را ایجاب می کهرده
است .اما همسو با نگاه فوکو به تاریخ ،این گفتمان در بستر وقایع تاریخی دوره های قبل رخ داده
و از گفتمانهای پیش از خود گسسته است( .اباذری و خائفی)68 ،1391 ،
گفتمان روشنفکری از سال  1320به این سو ،تحت تهأثیر اندیشههههای مارکسیسهتی قهرار
داشت که البته متأثر از جو سیاسی روز ،چه در داخل کشور و چه در سرح جههانی نیهز بهود .امها
حزب توده که جذب کننده این روشنفکران بود ،بیش از هر چیز ،به عنهوان جبهههای مردمهی و
متحد بر ضد دیکتاتوری رضاشاه تعبیر می شد و حتی در نخستین مهرام نامهه آن ،ههی تمایهل
خاصی نسبت به اصول کمونیستی مشهود نبود و بنیانگذاران آن ،افهرادی بها اعتقهادات سیاسهی
متفاوت بودند .حتی در ابتدا ،منکر هر نوع وابستگی مستقیم به کمونیسم بود و در مقابل ،بررسی
مفهوم غرب در گفتمان روشنفکران مشروطه خواه در قیهاس بها گفتمهان روشهنفکران دههه 40
اعتقاد خود را به استقالل و تمامیت ارضی ایران و قانون اساسی مصوب سهال  1285و سهلرنت
مشروطه اعالم میداشت( .نبوی 8 ،1388 ،تا )11
روشنفکران ضمن همهدلی بها ایهده ههای سوسیالیسهتی و کمونیسهتی ،خواههان اسهتقالل و
ملیگرایی از یک طر و آزادی خواهی و مشروطیت از طر دیگر بودند.
همراهی آرمان های استقالل طلبانه و ملیگرایانه روشنفکران با نگرش مارکسیستی ،ارتبهاط
غرب با مفهوم امپریالیسم را به مرور ،به منظومه فکری روشنفکران وارد نمود( .اباذری و خائفی،
) 69 ،1391
کودتای  28مرداد و سقوط دولت مصدق در کنار نگرش محافظه کارانه و هوادار غرب رژیهم
شاه در سیاست خارجی ،به بیگانهه شهدن روشهنفکران از دولهت و غهرب کمهک نمهود و نهوعی
همگرایی فکری در ارتباط با درک آنان از غرب ،به عنوان امپریالیسم ایجاد کرد.
روشنفکرانی که در این زمان ،دیگر به هی ایدئولوژیای اطمینان نداشتند ،با پوششی جدیهد
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به صحنه آمدند و شروع به مدرنسازی فرهنگ کردند؛ به این امید که فرهنگ مدرن شده ،شیوه
نگرش و رفتار و انتظارات انسان ها را نسبت به اوضاع سیاسی تغییر خواهد داد و امکان تضهمین
استقالل سیاسی را که مهمترین دغدغه این زمان بود ،فراهم می کند( .نبوی)56 ،1388 ،
توجه روشنفکران مشروطه خواه به فرهنگ به عنوان پیش زمینه ترقهی اجتمهاعی ،بیشهتر در
ارتباط با ایده هایی همچون آزادی ،قانون ،علم و غالباً به صورت انتقاد از التزام نداشهتن مهردم و
حاکمان به این ایده ها ،صورت می گرفت ،امها در سهال ههای بعهد از کودتهای  28مهرداد ،توجهه
روشنفکران به وجوه دیگری از فرهنگ نیز جلهب شهد کهه در دوران مشهروطه سهابقه نداشهت.
(همان)58 ،
در دهه  30فرهنگ بیشتر برای انتقاد از عملکرد حکومت به کهار مهی رفهت؛ حکهومتی کهه
آرمان های آزادی خواهانه روشنفکران و مصالح ملی را کنار میگذاشت .در حقیقت ،آنهان اشهاعه
فرهنگ تودهای و روبنایی غرب توسط حکومت را نشانه همراه نبهودن حکومهت بها منهافع ملهی
میدانستند( .اباذری و خائفی)71 ،1391 ،
این روند و فعالیتهای روشنفکران زمینهساز شهکلگیهری گفتمهانی در فضهای فرهنگهی و
گفتمانی غیررسمی جامه شد که دال مرکزی آن مقابله با امپریالیسم غرب بود.
البته روشنفکران در این زمان و حتی در دهه  40همچنان به فرهنگ غنی غرب که متفاوت
با فرهنگ روبنایی آن بود ،معتقد بودند؛ ولی در تقابل با غرب زدگی و اقدامات اسهتعماری غهرب،
نوعی دغدغه اصالت ،به معنای رجوع به سنتهای بومی در ذهن آنان حضور داشت که به تدریج
بسط بیشتری پیدا کرد.
همچنین با بسط نظریات پسااستعماری در دهه  ،40پیگیری فرهنگی اصهیل ،رنهگ و بهوی
سیاسی و ضدغربی تری به خود گرفت و انتقاد از فرهنگ تودهای و مفهوم غهربزدگهی بها درک
جدیدی از غرب و امپریالیسم همراه شد( .همان)
در دهه  ،40جهان سومگرایی که تمام محافل روشنفکری را بهیش از پهیش فراگرفتهه بهود،
نقش مهمی در شکلدهی به مباحث روشنفکرانه در ایران ایفا کرد ( .نبوی)155 ،1388 ،
البته این گفتمان در ایران ،به شکل های متفاوتی ظاهر شد؛ در حالی که از یهک سهو برخهی
روشنفکران همچون اعضای گروه های سازمان مجاهدین خلق یا گروه جنگل ،ایده های تعههد و
مسئولیت را در متن جهان سوم به توجیه اهمیت عمل خشهونت آمیهز ،قیهام و شههادت ترجمهه
میکردند ،بسیاری دیگر از جمله شریعتی و آل احمد بر جنبه های فرهنگی گفتمان ،پسااستعماری
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تأکید داشتند.
به این ترتیب دغدغه مشترک روشنفکران در مرحلهه اول ،رهاشهدن از سهلره امپریالیسهم و
غرب بود؛ چرا که آن را مسئول اصلی مشکالت اجتماعی ایران تلقی میکردند .اما تصویری کهه
در این دوره از امپریالیسم ارائه میشد ،تصویر جدید و هوشمندانهتری بود که بهه اسهتثمار ایهران
می پردازد( .اباذری و خائفی)74 :1391 ،
غرب در این دهه ،بیش از همه چیز ،در قالب امپریالیستی تصویر میشد که با اشاعه فرهنگ
تودهای ،نفوذ خود را اعمال میکرد و همچنین با انکار فرهنگ بومی ،نوعی حهس حقهارت را در
ایرانیان ایجاد کرده و آنان را مریع خود می ساخت( .نبوی)179 ،1388 ،
شکلگیری و هژمونیک شدن گفتمان غررب سرتیزی در میران روشرنفکران
ایران
براساس تحلیل گفتمان الکالو مو عواملی چون برجسته سازی و غیریت سهازی ،قابلیهت
دسترسی و اعتبار و نقش عامالن و کارگزاران سیاسی در هژمونیک شدن گفتمان غرب سهتیزی
موثر بودهاند.
 -1برجستهسازی و غیریتسازی
طبق مبانی نظری الکالو موفه ،فرآیند دیگرسازی باعث شهکلگیهری نهوعی مها در مقابهل
دیگری میگردد .براساس همین ذهنییت دوگانه ،تمامی رفتارها و کردارهای سهوژه بهه گونههای
شکل میگیرد که او تمام پدیده ها را در قالب دوگانه «ما» و «آنها» میبیند .این دوگهانگی بهه
صورت برجستهسازی و حاشیهرانی نمایان میشود( .سلرانی)112 ،1384 ،
در فرآیند برجسته سازی و حاشیه رانی ،گفتمان ها در تهالشانهد تها قهوت ههای برتهر خهود و
ضعفهای گفتمان رقیب را برجسته سازند و از سوی دیگر ،ضعفهای خود و قوتهای رقیهب را
به حاشیه برانند( .کاظمی و دهقانی)1394 ،
در دهه  40و  50با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی شهکل گرفتهه ،گفتمهان پهلهوی بهه
عنوان مهمترین دگردرونی گفتمان غرب ستیزی ،دگرسازی شهد .گهروهههای اجتمهاعی بهه دال
مرکزی گفتمان حاکم ،یعنی شاه حمله کردند .این جریانها با بهرهگیری از فرآیند برجستهسازی
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و حاشیهرانی ،ابتدا هژمونی گفتمان حاکم را متزلزل کردند و سپس بر مبنای گفتمان خویش بهه
مفصلبندی نشانهها پرداختند و به ساماندهی مفهاهیم و ایجهاد پایگهاه اجتمهاعی پرداختنهد و در
نهایت با تثبیت خویش ،گروههای مخالف را با این مکانیسم طرد کردند.
بدین ترتیب از درون گفتمانهای اجتماعی پسااستعماری در جامعهه ایهران فرهنهگ تهازهای
ظهور کرد که بخشی از منظومه فرهنگهای گفتمانی بیگانه ستیزی به شمار میآید ،این همهان
فرهنگ گفتمانی غیریت سازی مفرط بود( .ادیب زاده)1387،55 ،
پدیده غیریتسازی مفرط مهمترین ویژگی گفتمانهای اجتماعی پسااستعماری دههه  30بهه
بعد است که با برجسته کردن نظام معنایی کهن الگویی و سرمایههای فرهنگی جامعه ایرانی بهه
تولید این فرهنگ و تداوم آن امکان بخشیدند( .همان)56 ،
ویژگی دهههای  40و 50را باید رواج مرزسازی و گرایشی قوی در بازتعریف مرزهای هویتی
خویشتن ایرانی دانست .شریعتی در این باره میگوید« :خهودم براسهاس احتیهاجی کهه احسهاس
می کنم و مسائلی که اکنون در عصر ما مررح است و باالخص برای این نسل جدید که بها ایهن
اسالم دوباره جان گرفته و به قول اقبال بزرگ تجدید بنا شده ،مررح است براساس این نیاز دلم
میخواهد مسائل علمی ،فنهی و کهامال دقیهق اعتقهادی و در مهتن ایهدئولوژی مرهرح بشهود».
(شریعتی)147 ،1379 ،
در دیدگاههای شریعتی به وضوح میتوان برجستهسازی و تأکید بر دال خویشتن را مشهاهده
کرد ،ضمن اینکه توجه به مقوله خودباختگی و خودبیگانیگی در نقد حاکمیت و طهرد ایهدئولوژی
غربی نشانگر آن است که در اندیشه شریعتی غیریتسازی و ایجاد شهکا بهین مهای ایرانهی و
آنهای غربی مورد توجه بوده است.
در چهارچوب این گفتمان یک تمدن شرقی متفاوت با تمدن غربی معنا پیدا میکند و هویت
شرقی در مقابل هویت غربی تعریف میشود( .ادیب زاده )1387،61 ،آل احمد این موضهوع را در
کتاب غربزدگی اینگونه نشان می دهد :چنین که از تاریخ بر میآید ما همیشهه بهه غهرب نظهر
داشتهایم .حتی اطالق غربی را ما عنوان کردهایم( .آل احمد)39 ،1383 ،
احسان طبری نیز کشورهای غربی را جوامعی میدانست که به دلیل حمایت از آزادی طلبهی
به هرگونه گناه و فسادی از بادهنوشی و روابط جنسی تا دزدی و جنایت مشکلی ندارند و مهانعی
در برابر آن ایجاد نمیکنند.
همچنین فردید از مهمترین چهرههایی بود که با معرفی فکر اصالتمندی را به ایران ،نقهش
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خود را در نوعی غیریت سازی ایفا نموده است .او تقابل دوگانه شرق و غرب را براسهاس مفههوم
تاریخی بودن گوهر حقیقت در اندیشه هایدگر باز تفسیر کرد .ایهن تقابهل دوگانهه ،خهود نهوعی
پیکربندی فضایی و فرهنگی بود که در گفتمان های سیاسی مدرن حول مسهأله اسهتعمار غهرب
شکل گرفته بود( .میر سپاسی) 174 ،1387،
داریوش شایگان نیز همچون معاصران خود ،اندیشه غربی را از همهان آغهاز دشهمن مرگبهار
اندیشه شرقی میدانست.
در گفتمانهای اجتماعی پسا استعماری دهه  40و 50براساس موقعیت ضد قدرت گفتمانهها
و غیریت سازیهایی که از غرب صورت گرفته بود ،تعریف شده است .در اغلب این گفتمهانهها،
غرب به منزله یک غیریت امپریالیست سرمایه داری اسهتعمارگر ،نمهاد ظلهم و ظهالم در مقابهل
مظلومین استثمار شدگان و زحمتکشان و از این قبیل جا داشت( .ادیب زاده)1387،84 ،
 -2قابلیت دسترسی و اعتبار
قابلیت دسترسی یعنی در دسترس بودن در زمینه و موقعیتی که هی گفتمان دیگهری خهود
را به عنوان جایگزین واقعی هژمونیک نشان نهداده اسهت؛ بنهابراین صهر در دسهترس بهودن
میتواند پیروزی یک گفتمان خاص را تضمین کند .و آن را به افق تصوری جامعه تبدیل نمایهد.
(بابی سعید)87 ،1379،
اعتبار نیز به معنای هماهنگی و انرباق اصول و مفاهیم گفتمان با اصهول و مبهانی بنیهادی
جامعه است .اگر گفتمانی خواهان کسب اعتبار در جامعه است ،باید براساس ذهنیت ،خواسته ها و
نیازهای جامعه ،مبانی گفتمانی خویش را ساماندهی کند تا این مبانی در تعارض با مبانی جامعهه
نباشند .یکی از دالیل موفقیت یا شکست هر گفتمان ،در میان استقبالی است که در برن جامعهه
از آن به عمل میآید.
در دوران بی قراری ،گفتمانها با طرح اسروره خود ،به دنبال ساماندهی به شرایط نابسهامان
موجود هستند؛ اما برای این ساماندهی ،نیاز دارند اسروره خود را کهه منهافع گهروه محهدودی را
سامان میدهد ،به پندار اجتماعی تبدیل کنند .این امر ،تنها با نوعی عامگرایی محقق میشود که
طی آن ،گفتمانها خصلت استعاری به خود میگیرند و در این حال خود را نماینده تمهام آمهال و
منافع مردم میدانند و سعی بر آن دارند تا رفتار آنها را همسو با منهافع خهویش سهامان دهنهد.
(کاظمی و دهقانی)1394 ،
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در دهه  40و 50گفتمان پهلوی به عنهوان گفتمهان مسهلط و گفتمهانههای اسهالمگرایهی،
بومیگرایی و بازگشت به خویشتن اصیل و حاشهیه گرایهی بهه عنهوان رقیبهان آن ،در منازعهات
سیاسی با یکدیگر مواجه بودند که با پیدایی بحران در گفتمان پهلوی ،فرصت بهرای رقبهای آن
فراهم شد تا امکان دسترسی خود را به آزمون بگذارند .در ایهن بهین غهرب سهتیزی کهه فصهل
مشترک گفتمانهای مذکور بود و به لحاظ آمیختگیهی بها تهاریخ ،ارزشهها و باورههای جامعهه،
انرباق و سازگاری بیشتری با نظام ارزشی جامعه ایران داشت ،به دلیل اصرکاک و تقابل جهدی
با گفتمان حاکم توانست به جایگاه ویژه ای در میان گروههای اجتماعی دست یافته ،بهه سهمت
هژمونیک شدن حرکت کند.
 -3نقش عامالن و کارگزاران سیاسی
منظور از عامالن سیاسی ،آن دسته از افراد و جریان ههایی هسهتند کهه نقهش راهبهردی در
پیشبرد هر گفتمان را دارند و یکی از عوامل موفقییت یا شکست هر حرکتی محسوب میشهوند.
هر چه این عامالن دارای انسجام و اتحاد بیشتری باشهند ،درصهد موفقیهت آنهها نیهز افهزایش
مییابد و برعکس ،هر چه این انسجام و وحدت کمتر باشد ،درصهد موفقیهت کهاهش مهییابهد.
(کاظمی و دهقانی)1394 ،
گفتمان غرب ستیزی به دلیل دارا بودن انسجام در میان عوامل سیاسی خود ،توانست یکهی
از شروط مورد نیاز چیرگی را کسب کند .در ایهن میهان روشهنفکران شاخصهی ماننهد آل احمهد،
فردید ،شریعتی ،طبری ،مرهری ،نصر ،شایگان و بازرگان که در دهههههای  40و 50بها رویکهرد
منتقدانه به موضوع غرب پرداختند ،به عنوان عامالن سیاسی نقش بسهزایی در تقویهت گفتمهان
تفاوت با غرب و زمینهسازی برای شکلگیری گفتمان تقابل با غرب داشتند.
 -1-3احسان طبری
طبری سیاستمداری بود که مهی خواسهت از منظهر ایهدوئولوژی مارکسیسهتی بهه مقابلهه بها
ایدوئولوژی کاپیتالیسم بپردازد .او از نخستین اندیشمندان ایرانی است که به پوپر به دلیهل افکهار
فردگرایانه و لیبرالیستیاش میتازد و از این منظر بین او و فردیهد شهباهت فراوانهی وجهود دارد.
(بهرامی کمیل 233 ،1393 ،و )234
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نگاهی به آثار طبری نشان میدهد که او پیش از آنکهه دغدغهه مدرنیتهه ،سهنت ،مهذهب و
نسبت این ها را به هم داشهته باشهد ،سیاسهتمداری اسهت کهه مهیخواههد از منظهر ایهدئولوژی
مارکسیستی به مقابله با ایدئولوژی کاپیتالیسم بپردازد .طبری از منظری جمع گرایانه بهه جامعهه
نگاه میکرد و عدالت گستری و عدالت محوری را بر حفظ آزادیهای فردی ارجهح مهیدانسهت.
(همان)
او لیبرالیسم غرب را مورد انتقاد جدی قرار میدهد و انتقادهای مخافان کمونیسم را بیههوده
میداند و میگوید « :منتقدان ،کمونیسم را به ایجاد نظام تک حزبی ،حکومهت پلیسهی و دولتهی،
عدم رعایت حقوق و آزادیهای فردی ،عدم تحمل شنیدن حر مخالفهان ،حرکهت اجبهاری بهر
مسیرهای از پیش تعیین شده و دموکراسی ظاهری متهم میکنند ،در صورتی که کمونیستها با
فردگرایی و برخورد نهیلیستی به وظایف و مسئولیتهای اجتماعی مخالفند و طرفهدار مسهئولیت
انسان در ب رابر جامعه و تکامل آن و معتقد به حدود آزادی فهردی بهه خهاطر آزادی افهراد دیگهر
هستند»( .طبری)90-87، 1358 ،
البته طبری بعد از انقالب اسالمی توبه میکند و این بار کشورهای سوسیالیستی را نیز غرق
در فساد و استبداد میبیند .او معتقد بود این کشورها به ظاهر با کشورهای غربی متفاوت هستند،
اما در واقع و در ماهیت ،فرقی با آنها نداشته و تمام عیب و نقهصههای آنهان را بها خهود دارنهد.
(طبری)22 ،1363 ،
او کشورهای غربی را جوامعی میداند که به دلیهل حمایهت از آزادی طلبهی (لیبرالیسهم) بها
هرگونه گناه و فسادی از باده نوشی و روابط جنسی تا دزدی و جنایت مشکلی ندارند و مانعی در
برابر آن ایجاد نمیکنند( .همان)
سیر اندیشههای طبری نشان میدهد که او نگهاه بهه درون را اهمیهت داده و ههر دو نظهام
سرمایهداری و سوسیالیستی را عامل بدبختی جوامع میداند.
او با چنین نگاهی به بحث سنتها از یکسو و مدرنیته از سهوی دیگهر ،ضهمن ترسهیم رونهد
مواجهه با آنها حفظ هویت خودی در مقابل غرب و شرق را مورد تأکید قرار میدهد.
 -2-3احمد فردید
احمد فردید یکی دیگر از چهرههای مررح دهههای  40و 50است که به سهم خهود نقهش
مهمی در بازتولید گفتمان تفاوت با غرب و تقویت غرب ستیزی داشته است.
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او از مهمترین چهره هایی بود که فکر اصالت مندی را به ایران معرفهی کهرد .تقابهل دوگانهه
شرق و غرب را براساس مفهوم تاریخی بودن گوهر حقیقت در اندیشه های دگر باز تفسهیر کهرد.
این تقابل دوگانه ،خود نوعی پیکربندی فضایی و فرهنگی بود که در گفتمان های سیاسی مهدرن
حول مسأله استعمار غرب شکل گرفته بود( .میر سپاسی) 174 ،1387،
فردید با فحوایی تاریخ باورانه استدالل میکرد که حقیقت چهره ما از قرن هجدهم بهه بعهد،
تمدن غرب بوده که همه ممالک اسالمی و اقوام شرق را از سنن فرهنگی و تاریخی تهی کهرده
است( .فردید)19 ،1352 ،
فردید در چهارچوب دوگانه شرق و غرب ،اصرار داشت که غرب هم به مثابه نهوعی هسهتی
شناسی و هم شیوه زندگی باید کنار گذاشته شود .غرب نوعی موجودیت یگانه هستی شهناختی و
غرق در ماه واقعیت است ،حال آنکه آفتاب حقیقت ،یعنی اسالمِ ایرانهی کهه در مقابهل آن قهرار
میگیرد در محاق فرو رفته است .بنابراین وظیفه روشنفکر مهیبایسهتی بازسهازی ایهن خورشهید
حقیقت ایرانی-اسالمی به مثابه نقش هستی شناختی باشد( .فردید)33 ،1370 ،
این دیدگاه از یکسو بازنمایی و برجستهسازی فرهنگ ایرانی -اسهالمی بهه عنهوان گفتمهان
غالب است و از سوی دیگر نشان میدهد که تمدن غربی تعارضهای زیادی با فرهنگ بومی ما
دارد.
 -3-3جالل آل احمد
کتاب غرب زدگی آل احمد نوعی تقبیح مدرنیزاسیون در ایران و حمله به جنبههههای زنهدگی
مدرن است .روایت آل احمد از جامعه ایران که مبتال به بیماری فقهدان اصهالت و زوال معنویهت
است ،گونهای از روایت یأس در سپهر سیاسی روشنفکر ایرانی است .کتاب دیگر او در خهدمت و
خیانت روشنفکران ،نقد تندتری بر روشنفکران مدرنیت ایران است.
آل احمد با نقد خود در غربزدگی ،تحت تأثیر فردید ،روایتهای عامه پسهندی را از مفههوم
اسالم بازسازی شده به دست میدهد که همتای اصهیل غهربزدگهی اسهت .در آغهاز ایهن اثهر،
غرب زدگی با چنین عباراتی تعریف شده است :مجموعهه عوارضهی کهه در زنهدگی و فرهنهگ و
تمدن و روش اندیشه نقرهای از عالم حادث شده است و بی هی سنتی به عنوان تکیه گاه و بهی
هی تداومی در تاریخ و بی هی مدرج تحول یابندهای( .آل احمد)35 ،1383،
آل احمد میگوید :ما ایرانیان نتوانستهایم شخصیت تاریخی ،فرهنگی خود را در قبال ماشین
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و هجوم جبریاش حفظ کنیم( .همان)73 ،
این آموزه جهان سوم گرایانه و نقد پوچ گرایی فناورانه که در راه بازسازی نوی اسالم شیعی
به خدمت گرفته شد ،پیش از آنکه نماینده یک گفتمان دینی باشد ،طیفی از ایدئولوژی های ضهد
روشنگری را در خود پنهان کرده است.
این نکته روشن میسازد که غرب زدگی حامل پیامی در خور مبهارزات ضهد امپریالیسهتی آن
روز بود .رسالتی که به لحاظ بازسازی هستی شناختی تقابهل دوگانهه شهرق و غهرب و محکهوم
کردن آن با استفاده از اسالم شیعی و تغییر اجتمهاعی در پهی آن بهود کهه بهه نهیلیسهم تههی و
تجاوزگر مدرنیته غرب غلبه کند.
به نظر آل احمد ،روحانیت به لحاظ تاریخی ،آخرین برج و باروی مقاومت در قبهال فرهنهگ
غرب است .زمانی که در  15خرداد اولین شورش سرتاسری به رهبری روحانیت شیعه علیه رژیم
شاه شکل گرفت ،بسیاری از پیام های آل احمهد در غربزدگهی مهورد تأکیهد انقالبیهون اسهالمی
قرارگرفته است( .میرسپاسی)191 ،1389 ،
 -4-3داریوش شایگان
جالل آل احمد به رغم انتقادش از برخی جنبه های مدرنیت ،مبانی مدرنیت را تأیید میکهرد.
اما در مورد داریوش شایگان ،چنین نیست .گفتمان او مستقیماً با انتقاد از جریان فکری مهدرنیت
در ایران سروکار داشت ،هرچند که تأثیر مستقیم او ،دست کم پیش از انقالب ،عمدتاً به محافهل
نخبگان محدود ماند( .وحدت)186 ،1383 ،
شایگان همچون معاصران خود ،اندیشه غربی را از همان آغاز دشمن مرگبار اندیشهه شهرقی
میدانست .چنانچه میگوید« :غور چندین ساله ما در ماهیت تفکر غربهی کهه از لحهاظ پویهایی،
تنوع مرالب ،قدرت محصورکننده ،پدیدهای تک و استثنایی بر کره خاکی است ،ما را به این امهر
آگاه ساخت که سیر تفکر غربی در جهت برالن تدریجی جمله معتقداتی بوده است کهه میهراث
معنوی تمدنهای آسیایی را تشکیل میدهد»( .شایگان)109 ،1376 ،
برداشت شایگان ،مبتنی بر تفاوت های هستی شناختی میان جوامع شهرقی هماننهد اسهالم و
غرب است .در حالی که اولی ریشه در وحی و ایمان دارد ،دومی بر تفکر عقالنی استوار اسهت .از
این منظر ،گروههای مارکسیستی به عنوان جریان هایی که دارای ماهیتی مدرن و غربی هسهتند
مورد انتقاد قرار میگیرند و به نوعی غربزده تلقی میشوند و عناصر و دقایق گفتمهان چه بهه
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رغم آنکه از طر روشنفکران و مذهبیون به عاریت گرفته میشد ،یک گفتمان غیرخودی تلقهی
میگردد و براساس معیارهای دوگانه و متمایزکننده شرق و غرب سنجیده میشود ،این معیهار در
شعارهای انقالبی کامالً به وضوح تأثیرگذار بوده است و در به انهزوا بهردن جریهان چه کهامالً
مشهود است( .میر سپاسی)62 ،1387 ،
شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب به تحلیل وضعیت کشهورهای شهرقی مقابهل تجهدد در
دنیای امروز میپردازد و ضمن تحلیل رویکرد انسان شرقی امروز مقابل تجدد مدرنیتهه و تمهدن
غالب غرب ،تأکید میکند که مردمان شرقی امروز در مواجهه با سهیر مدرنیتهه ضهمن از دسهت
دادن و ناباوری به سنتهای باستانی خود هنوز به باور و نوع تفکر مدرن نیهز دسهت نیافتههانهد.
(شایگان)20 ،1384 ،
او بعد از تحلیل فلسفی و تاریخی این گسست در شرق پیشنهاد میکند انسانهایی با تسهلط
عمیق و ریشه ای به هم سنت باستانی مذهبی و ملی و هم نوع تفکر غرب و تبعات و مزایای آن
به برنامهریزی برای جامعه و آینده ملت خود همت گمارند.
شایگان اعتقاد دارد که آسیا آنقدر در تقلید نیست که در تقلیل است .او میگوید ما از ماهیت
واقعی تمدن غرب ناآگاهیم .شما با سالح ایدئولوژی نمیتوانید به جنگ غرب و نهیلیسم برویهد.
شما نمیتوانید با سالح ایدئولوژی غرب را نقد کنید و فاصله تاریخی را بپیمایید ( .همان)43 ،
از نظر شایگان ،کسانی میتوانند رابره بین شرق و غرب را ایجاد کنند که مثل خودش ،هم
غرب و هم شرق را از درون بشناسند .او می نویسد« :ما بازماندگان تمدنهای آسیایی ههم دچهار
هگل هستیم هم دچار مارکس بی آنکه از روح و تحول بدانیم و بی اطالع به بحث درباره سهلوک
عقلی و جبر زمانه و مبارزه طبقاتی میپردازیم .تقدیر تاریخی ما ایهن اسهت کهه از تهاریخ غهرب
عقب مانده ایم و بسته به برداشتمان از تاریخ تفکر غرب دانستن این که عقب مانده ایم ،سهودمند
یا زیان بخش است و به قول هگل فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه چنان درهم آمیخته که تفکیهک
آن امکانپذیر نیست .این ناآگاهی بهه ایهن واقعیهت بهر مهی گهردد کهه فرصهتی بهرای انتخهاب
نداشتهایم»( .همان)52 ،
 -5-3علی شریعتی
اگر آل احمد بانفوذترین چهره روشنفکری دهه 1340بود ،علی شریعتی بر دهه  1350سیرره
داشت و افکار و اندیشه های پیشینیان خود را در چهارچوبی کامالً ساخته و پرداخته عرضه کهرد.
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شریعتی به عنوان نزدیک ترین وارث آل احمد در مررح کهردن بحهران هویهت ایهران در میهان
اندیشمندان مذهبی ،بیشتر عناصر و دقایق گفتمان خود را صهر ایهن مضهمون کهرد .او کهه از
گفتمان چ در مورد ازخودبیگانگی تأثیر زیادی پذیرفته بود در یک رشته از سخنرانیهایش کهه
به نام اسالمشناسی منتشر شد ،دست کم  15نهوع مختلهف ازخودبیگهانگی را مشهخص کهرد و
مذهب خرافی ،جادو ،شرک ،زهد باوری ،ماشینی شدن ،دیوانسهاالری ،نظهام طبقهاتی ،عشهق و
ایمان ،قهرمان پرستی ،علمزدگی ،پول ،تمدن ،جامعه ،ماتریالیسم و ایدئالیسهم را علهل بیگهانگی
انسانها از خود اصلی شان دانست( .شریعتی)328 ،1390 ،
این همان خودباختگی بود که در گفتمان اسالم انقالبی ،هم برای نقد حکومت پهلوی و هم
پیروان ایدئولوژیهای غربی مورد استفاده قرار گرفت( .صادقی و محمدی)1394 ،
به نظر شریعتی ،ملتهای جهان سوم تنها با بازگشت به ریشه ،میراث ملهی و مردمهی خهود
میتوانند امپریالیسم را شکست دهند ،بر الیناسیون اجتماعی چیره شوند و به درجههای از رشهد و
آگاهی دست یابند که بتوانند بدون از دست دادن ارزش و عزتشان فناوری را از غرب أخذ کننهد.
(شریعتی)29 ،1390 ،
شریعتی تحت تأثیر گفتمان چ  ،همواره بر جمع گرایی تأکید داشت .تأکید شریعتی بیشک
از اصول کلیتگرای اسالمی هم متأثر بود .او این اصول را وسیله رفع استضهعا از مستضهعفین
تفسیر میکرد ،مفهومی قرآنی که شریعتی بیشتر سرمایه بیانی و سیاسی خود را به پای آن نهاد.
از دیدگاه شریعتی واژه مستضعف جایگزینی بدیع برای واژه ای مثل پرولتاریها در جامعهه آسهیایی
ایران با ساختارهای اقتصادی خاص خود بود و توانایی جذب توده ها با این زبان ساده به صورتی
اعجازآمیز نشان میداد که گفتمان اسالمی چقدر توانایی تأثیرگذاری زیادی بر تهوده مهردم دارد.
(وحدت)217 ،1383 ،
دلبستگی اصلی شریعتی ،ترویج یک گفتمان و ایدئولوژی برای یک جنهبش اجتمهاعی تهوده
مذهبی ایران بود .وی با مفهومی که از عمل ارائه میدهد ،ستون اصلی ایدئولوژی اسالم حقیقی
خود را بنا میکند و به اسالم توده گرا مشروعیت میبخشد( .میرسپاسی)219 ،1389 ،
شریعتی با جذب دال هایی از گفتمان چ و ریختن آن در قالب جدیدی دست زد و شکلی از
گفتمان اسالمی را ارائه کرد که برای طبقهه متوسهط و تحصهیلکرده ایرانهی بیشهترین جاذبهه را
داشت( .صادقی و محمدی)1394 ،
اگر بتوان گفت آل احمد موفق به طرح مسأله شده بود ،باید گفت شریعتی بهرای حهل ایهن
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مسأله کوشش بسیار کرد .او برای حل مسأله غربزدگی" ،بازگشت به خویشتن" را مررح کهرد
و در این راستا بود که به طرح مسأله الیناسیون یا از خودبیگانگی پرداخت و با ذوقهی فلسهفی –
جامعه شناختی و با استفاده از دستاوردهای نظری مکاتب مختلف ،چهار عامل اصلی الیناسیون را
مورد حمله قرار داد.
نقش شریعتی در شکل گیهری گفتمهان ضهد غهرب و ضهد آمریکها در دههه  50برجسهته و
انکارناپذیر است .او مورد توجه نسل جوان بود و حوزه تأثیرگذاری او بسیار وسهیع .ایهن تهأثیر را
مثال میتوان در جریان تسخیر سفارت آمریکا دید .وقتی که تنها عکس او را دانشجویان در کنار
عکس امام خمینی (ره) نصب کردند.
 -6-3شهید مطهری
اگر آل احمد مفهوم غربزدگی را مررح کرد و شریعتی منادی بازگشت به خویشتن اسالمی
بود ،شهید مرهری مهمترین مفسر و مدافع گفتمهان اسهالمی در دوران انقهالب بهود .بهرخال
روشنفکران که از منظر ایدئولوژیها ،نظریههای مدرن دین را تفسیر میکردند ،شهید مرهری از
منظر فلسفه اسالمی و تفکر شیعی سخن میگفهت .دغدغهه اصهلی ایشهان دفهاع از جامعیهت و
حقانیت اسالم و پاسخگویی به مسائل عصر جدید از منظر اسالم بود .کوشش شهید مرهری در
نقد گفتمان چ تأثیر زیادی در گسترش فرهنگ مذهبی و توسعه گفتمان اسالمگرایهی داشهت.
نقدهای او بر مارکسیسم بسیاری از جوانان را به گفتمان اسالم گرایی عالقه مند کرد و از رفهتن
به سمت مارکسیسم باز داشت .وی میکوشید اسالم را به عنوان یک ایدئولوژی جامع و منسجم
معرفی کند که دنیا و آخرت انسان را در برگیرد و بتواند به عنوان یک مکتهب جهامع ،تکیههگهاه
انسان قرار گیرد ،وی را به سعادتمندی برساند( .مرهری)69 ،1390 ،
شهید مرهری میکوشید تا هم گفتمانی اسالمی و روزآمد و توانمند را به جامعه ارائه دههد و
هم در مقابل مصادره دال های گفتمان اسالمی توسط گفتمان ههای دیگهر ایسهتادگی کنهد .وی
دغدغه طراحی گفتمان اصیل اسالمی را داشهت و در آثهار او کمتهر رنهگ و بهوی اندیشهههها و
گفتمانهای غیردینی دیده میشد .میدانست( .وحدت)256-257 ،1383 ،
روحانیت شیعه همواره در برابر جریان تاریخی غربزدگی به مبارزه پرداختهه اسهت و اسهتاد
مرهری تنها فردی نبود که در مقابل فرهنگ الحادی و اومانیستی غرب و در دفاع از اسالم بهه
مبارزه برخاست .از زمان سید جمال تا به امروز بسیار کسانی به این امر مهم قیام کهردهانهد .امها
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آنچه استاد مرهری را از دیگران متمایز می سازد ،ارائه اندیشه جایگزین ،برای اندیشه های غربی
بوده است .استاد مرهری کسی بود که در این مبارزه علمی و فرهنگی موفق و پیروز شد.
هنگامی که تفکر التقاط با غرب در میان مذهبیون رواج یافته بود و تفکر فلسفی توسط خهط
مزبور به شدت کوبیده میشد و منرق تجربی به مثابه تنها راه شناخت قرآن مررح مهیگردیهد،
مرهری با حاشیه بر جلد اول کتاب ارزنده «اصول فلسفه و روش رئالیسم» آن را منتشر سهاخت
و این اولین گام وی در مبارزه طوالنی بود .در این کتاب که پاورقی های عمیق و مفصهل شههید
مرهری بر محتوای آن غنا بخشیده بود ،با روش مقایسهای و تربیقی ،اصالت فلسفه اسالمی در
برابر مکاتب فلسفی غرب و شرق به خوبی نمایان گردیهده اسهت .مرههری در ایهن پهاروقیهها
همگان با متن اصلی آن به معرفی فلسفه اسالمی و نارسایی منرق حسهی و تجربهی در تبیهین
بخش خاصی از مجهوالت دانش بشری ،جهان شناسی و معار الههی و مزایهای ابهزار عقهل و
تفکر فلسفی در این مورد میپردازد( .بهرامی کمیل)295 ،1393 ،
او معتقد بود تغییرات زمانه دو قسم است؛ بخشی انحرافات زمانهاست که باید کنار گذاشهته
شود و بخشی مقتضیات زمانه است که باید از آنها پیروی کرد .علم و تکنولوژی هی ربری بهه
غرب ندارد و اتفاقا خاستگاه اصلی آن در تمدن اسالمی بوده است( .مرهری ،1373 ،جلد اول)
میتوان گفت اولین کسی که در ایران کوشید تا تبیین مفهومی از خودبیگانگی را به روشهنی
جدای از مبانی ماتریالیسم دیالکتیک به انجام رساند ،مرهری بود .او کوشید تا مبهارز باشهد و در
عین حال منرق مارکس را نپذیرد و یک منرق فرری – انسانی را پایهه تئوریهک مبهارزه قهرار
دهد.
 -7-3حسین نصر
نصر از افراد برجسته و سرشناس نحله فکری «سهنت گرایهی» بهه حسهاب مهیآیهد کهه در
موضوعات مختلف دارای مبانی و گرایشهای خاصی است.
اضالع نظام فکری نصر عبارتند از :اعتقادبه سنت ،وحدت متعالی ادیان ،کثرتگرایهی دینهی،
سلرنت دینی ،علم و هنهر قدسهی ،مخالفهت بها روشهنفکری و مدرنیتهه وگهرایش بهه تصهو .
(محمدی ،عبداهلل)38 ،1390 ،
مقصود از «سنت» ،مجموعه اصولی است که فرابشری بهوده و از عهالم بهاال فهرود آمهده و
عبارت است از یک نوع تجلی خاص از ذات الههی ،همهراه بها بکهارگیری آن در مقهاطع زمهانی
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مختلف و شرایط متفاوت برای یک جماعت بشری خاص( .همان)155 ،
نصر همچون سایر سنتگرایان در زمره مخالفان جدى و سرسخت مدرنیته است و اساساً نقد
و نفی مدرنیته و تمدن غرب ،از ویژگی های بارز آنان به حساب میآید .به نظر او ،دوران کنهونى،
دوران جاهلیت نوین است که بتهاى مکاتب باطل در آن باید از بین بروند .بهر همهین اسهاس،
معتقد است نخستین وظیفه تمام متفکران سنتهاى معنوى و دینى مانند اسهالم نقهد مدرنیسهم
است.
او می گوید« :دوران کنونی دوران جاهلیت نوین است که بت های مکاتب باطل در آن بایهد
از بین بروند»( .نصر)284 ،1384 ،
سید حسین نصر مانند برخی دیگر همچون فردید و جالل آل احمد ،در صهدد بیهان دغدغهه
خود ،مواجه با غربزدگی است .او در مقابل مدرنیته ،عالم مرلوب خود را مبتنی بر سنت اسهتوار
میسازد که برگرفته از ساحت قدسی ادیان است .از ایهن رو مهیتهوان تقابهل سهنت و تجهدد را
اصلیترین موضوع فکری او به حساب آورد.
او تأکید دارد که باید جوهر غرب را فهمید تها بتهوان تحهوالت تجهدد طلبهی و ریشهه ههای
تاریخی ایدئولوژیها و نیروهایی را که در آن ساحت در کار است ،شناخت( .همان)17 ،
از نگاه نصر نخستین چالش جهان غرب بها جههان اسهالم (شهرق) در عصهر اکتشها و در
دورانی آغاز شد که در تاریخ اروپا به رنسانس مشهور است.
مخالفت سنت با تجددگرایی برگرفته از مشاهده واقعیات و پدیدهها یا تشخیص عوامل ایهن
بیماری نیست .این مخالفت براساس مرالعه عوامل این بیماری است .سنت گرایان بها مقهدماتی
که تجدد بر آن بنا شده است ،مخالفاند( .نصر 182 ،1379 ،و )183
تالشهای این اندیشمند با محوریت سنتگرایی و نقد مرنیته ،نه تنهها در برجسهتهسهازی و
اعتباربخشی به یک گفتمان متفاوت با غرب بلکه در نفی و طرد غربزدگی و غهربگرایهی کهه
گفتمان حاکم بود ،موثر واقع شده است.
 -8-3مهدی بازگان
مهدی بازرگان را میتوان سرسلسله روشنفکری دینهی در ایهران نامیهد .آشهنایی بها غهرب،
بازرگان را که یک مسلمان معتقد و متفکر دردمند بود ،به اندیشه در مهورد علهل تفهوق غهرب و
عقب ماندگی و انحراط ایرانیان وا میدارد .بازرگان به عنوان چههره پیشهاهنگ نسهل خهود بهه
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شدت تحت تأثیر نظم ،تکنولوژی ،اخالق کهاری و احسهاس وظیفهه و نیهز آزادی ،دموکراسهی و
حقوق بشر در غرب قرار میگیرد .او در بازگشت خهود از فرانسهه تهالش مهیکنهد اسهالم را بها
ارزشهای مدرن پیوند دهد( .پدرام)111 ،
مسائل مورد توجه بازرگان ،اصالح و احیای دین و بازگشت به قهرآن ،رابرهه علهم و دیهن و
دین و دنیا ،دین و سیاست ،انسان شناسی ،آفت شناسی دین ،مشکالت اجتماعی جامعه ایهران و
ملل اسالمی ،برخورد با غرب و باالخره دفاع امروزی از دین هستند( .محمدی)192 ،
بازرگان معتقد بود اسالم و قرآن چیزی خال عقل و منرق نمیگویند و آنچه را غربیان بها
عقل و تجربه به آن رسهیدهانهد ،از قهرنهها پهیش در کتهاب آسهمانی مها موجهود بهوده اسهت.
(بهرامیکمیل)245 ،1393 ،
نقش برجسته بازرگان به دلیل تالش او برای آشتی دادن اسهالم بها مدرنیتهه و مولفههههای
بنیادین آن مانند آزادی و دموکراسی است .او بر حفظ کرامت انسانی ،آزادیههای فهردی ،آزادی
بیان ،احترام به رأی اکثریت ،دموکراسهی و انتخهابی بهودن حهاکم جامعهه اسهالمی تأکیهد دارد.
(بازرگان)338-1378،320 ،
نتیجهگیری
گفتمان پهلوی بیش از دو دهه در قالب یک روایت پردازی شباهت با غرب به حیات خویش
در عرصه فرهنگ رسمی ادامه داد و به عنوان یک تز ،جایگاه و موقعیت مسلری در جامعه پیهدا
کرد .در مقابل ،نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود نیز به دور از عرصه حیات سیاست رسمی،
در قالب یک روایت پردازی تفاوت با غرب به حیات استعاری و فرهنگی خویش در دهههای 30
تا  50ادامه دادند و اینگونه بود که گفتمانهای اجتماعی ضد قدرت به منزلهه یهک آنتهی تهز در
مقابل گفتمان حاکم بازتولید شدند.
سقوط قدرت پهلوی فضای مناسبی را برای بازتولید یک گفتمان قهدرت جانشهین و تهازه را
فراهم کرد .این گفتمان حاصل دیالکتیک بین دو گفتمان شباهت با غهرب پهلهوی و تفهاوت بها
غرب ضد قدرت بود و به منزله سنتزی از دیالکتیک بین این دو نظام فرهنگی -گفتمانی متولهد
شد.
در عرصه فرهنگ غیررسمی یک فضای گفتمانی ضهد قهدرت شهکل گرفتهه بهود و اینکهه
گفتمانهای اجتماعی ضد قدرت مسیر متفاوتی را در پیش گرفتنهد و از طریهق روایهت پهردازی
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تفاوت با غرب به سمت یک گفتمان تفاوت با غرب حرکهت کردنهد .در حقیقهت گفتمهانههای
اجتماعی ضد قدرت به دنبال بازتعریف مرزهای هویتی تازه و متفاوت بودند که موجهب بازتولیهد
دیوار آهنین هویت بین مای ایرانی و آنهای غربی در عرصه حیات فرهنگی -گفتمهانی جامعهه
ایران دهه  40و  50شده بود( .ادیب زاده 1387،84 ،و)85
این روند را میتوان در چهارچوب گفتمانی الکالوموفه بهه ویهژه عوامهل هژمونیهک شهدن
گفتمان بررسی کرد .براساس چهارچوب نظری الکالو مو گفتمهان قهدرت پهلهوی کهه یهک
گفتمان شباهت با غرب بود ،از دو دهه و در شرایری که در عرصهه فرهنهگ غیررسهمی جامعهه
یک فضای گفتمانی ضد قدرت شهکل گرفتهه بهود ،دچهار از جاشهدگی گشهت و چهون قابلیهت
دسترسی و اعتبار خود را از دست داده بود ،در مقابل گفتمان تفاوت با غهرب کهه گفتمهان ضهد
قدرت بود و آنتی تزی برای گفتمان حاکم به شمار میرفت ،دچار بحران شد و هژمونی خود را از
دست داد.
براساس تحلیل گفتمانی الکالومو  ،گفتمان غرب ستیزی به دلیل قابلیت دسترسی و اعتبار
و با دال مرکزی بومیگرایی توانست ضمن غیریتسازی با گفتمان شاه از یکسو و غرب از سوی
دیگر در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران بر گفتمانهای بدیل غالب شود.
گفتمانهای اجتماعی ضد قدرت دهههای  40و 50که شهامل گفتمهانههای اسهالمگرایهی،
بازگشت به خویشتن اصیل و گفتمان حاشهیهگرایهی بهود ،گرچهه مهاهیتی گفتمهانی متفهاوت و
متعارضی با هم داشتند ،اما به دلیل آنکه در برابر دگر مشترک قرار داشتند ،تفهاوتههای بنیهادی
خویش را به طور موقت کنار گذاشتند و هد خود را بهه سهرنگونی حکومهت پهلهوی معرهو
کردند .تالشهای روشنفکرانی چون شریعتی ،آل احمد ،شایگان ،فردید ،نصر ،طبری ،مرهری و
طالقانی را در این خصوص بررسی کردیم.
این جریان ها در دوران مبارزه با حکومت پهلوی بر مبنای گفتمان خویش بهه مفصهلبنهدی
نشانه ها پرداختند ،تعاریف خاص خود را از دال های شناور ارائه کردند و به سهاماندهی مفهاهیم و
ایجاد پایگاه اجتماعی مبادرت ورزیدند.
بدین ترتیب گفتمان غربستیزی با اتکا به عامالن سیاسی و فرآیند دوگانه برجستهسهازی و
غیریت سازی ،در دسترس بودن ،قابلیت اعتبار و دارابودن اعتبار نزد مردم توانست گفتمان مسلط
را ایجاد کند.
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 سلرانی ،علی اصغر ،)1384 ( ،قدرت ،گفتمان و زبان ،تهران ،نشر نی شایگان ،داریوش ،)1384( ،آسیا در برابر غرب ،تهران ،انتشارات امیرکبیر شایگان ،داریوش ،)1384( ،دین و فلسفه علم در شرق و غرب ،تهران ،الفبا شریعتی ،علی ،)1390( ،تمدن و تجدد ،تهران ،مؤسسه بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی شریعتی ،علی ،)1360( ،روشنفکر و مسئولیت او در جامعه ،در مجموعه آثار ،ج  ،20تهران،دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر علی شریعتی
 شکوری ،ابوالفضل ،)1374(،سیره صالحان ،قم ،انتشارات شکوری شوکت ،حمید ،)1379( ،نگاهی از درون به جنبش چ ایران ،گفتگو با ایرج کشکولی،تهران ،اختران
 صادقی ،سید شمس الدین و محمدی ،سامان ،)1394(،جریان چ  ،دیالکتیک روشنفکریو انقالب اسالمی ایران ،پژوهشنامه انقالب اسالمی (دانشگاه بوعلی سینا همدان) ،سال چهارم،
شماره  ،15تابستان
 صارمی شهاب ،اصغر ،)1278( ،احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران ،تهران،مرکز اسناد و انقالب اسالمی
 طالقانی ،سید محمود ،)1345( ،پرتوی از قرآن ،ج  ،1تهران ،شرکت سهامی انتشار◊ 182
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 طالقانی ،سید محمود ،)1358( ،از آزادی تا شهادت ،تهران ،ابوذر عیوضی ،محمدرحیم ،)1385 ( ،جامعهشناسی اپوزیسیون در ایران ،تهران ،قومس فردید ،احمد ،)1370( ،چند پرسش در مورد فرهنگ شرق ،تهران ،فرنگ و زندگی فردید ،احمد ،)1352( ،سقوط هدایت در چاله ادبیات هرز فرانسه ،تهران ،مشرق فرکال  ،نورم ،)1379( ،تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمه ،فاطمه شایسته پیران ،تهران،مرکز مرالعات و تحقیقات رسانهها
 فوزی ،یحیی ،)1380( ،مذهب و مدرنیزاسیون در ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقالباسالمی
 فوکو ،میشل ،)1377 (،ایرانیان چه رویایی در سر دارند ،ترجمه معصومه همدانی ،تهران،هرمس
 قجری ،حسینعلی ،)1388( ،تحلیلی بر گفتمان سیاسی امامخمینی(ره) در انقالب اسالمی،پژوهشنامه متین ،شماره 45
 قیصری ،نوراهلل ،)1385( ،تاریخ نگاری روشنفکری یا نقش روشنفکران در تاریخ معاصرایران :نقد و بررسی روشنفکران ایرانی و غرب ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه
تهران ،شماره  ،71بهار
 کسرایی ،محمدساال و پوزش شیرازی ،علی ،)1388 ( ،نظریه گفتمان الکال و موفه ابزارکارآمد در فهم و تبیین پدیدههای سیاسی ،فصلنامه سیاسی ،دوره  ،39شماره  ،3پاییز
 کیانوری ،نورالدی ،)1371( ،خاطرات کیانوری ،موسسه تحقیقیاتی و انتشارات دیدگاه،تهران ،انتشارات اطالعات
 الکالئو ،ارنستو و شانتال موفه ( ،)1393هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ،ترجمه محمدرضایی ،تهران ،انتشارات ثالث
 مارش ،دیوید و استوکر ،جری ،)1388( ،روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمه امیرمحمدحاجی یوسفی ،تهران ،پژوهشکده مرالعات راهبردی
 محمدی ،عبداهلل )1390( ،نصر ،سنت ،تجدد (بررسی زندگی و افکار سیدحسین نصر)،تهران ،کانون اندیشه جوان
 مرهری ،مرتضی ،)1390( ،پیرامون انقالب اسالمی ،تهران ،انتشارات صدرا مرهری ،مرتضی ،)1390( ،نقدی بر مارکسیسم ،تهران ،انتشارات صدرا◊ 183
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 منوچهری ،عباس ،)1390( ،رهیافت و روش در علوم سیاسی ،تهران ،سمت میرسپاسی ،علی ،)1387( ،روشنفکران ایران ،تهران ،نشر توسعه میرسپاسی ،علی ،)1389( ،تأملی در مدرنیته ایرانی ،تهران ،انتشارات طرح نو نصر ،سیدحسین ،)1384( ،جوان مسلمان و دنیای متجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی ،تهران،انتشارات طرح نو
 نصر ،سیدحسین ،)1379( ،معرفت و معنویت ،ترجمه انشاهلل رحمتی ،تهران ،دفتر پژوهشو نشر سهروردی
 وحدت ،فرزین ،)1383( ،رویارویی فکری ایران با مدرنیت ،تهران ،انتشارات ققنوس -یزدانی ،سهراب ،)1391( ،اجتماعیون عامیون ،تهران ،نشرنی
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