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آن بر دریافت ایرانیها از غرب بررسی میشود .سؤال اصلی این پژوهش ،نقش مدرنیته در
شناخت ایران از غرب (غربشناسی) و دالیل تنفر ایرانیها از آن است .این پژوهش ضمن
بررسی انتقادی روند غربشناسی در ایران معاصر با تکیه بر مفهوم مدرنیته نشان م یده د
غربشناسی برخالف شرقشناسی با قصد و برنامه قبلی بهدست نیامده است و شرق نهتنها
غرب را تارنمایی نمیکند ،بلکه در مواقعی آنرا نمایندگی هم میکند؛ همچنین یافتهه ای
این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی نشان میدهد غربشناسی در ایران حاص ل بازنم ایی ی ک
عکسالعمل طبیعی و مخالفت با شرقیکردن ایران توسط غرب و نسبتدادن برچسبهایی
(مانند تروریست) به ایران است که از یک گفتمان به ایدئولوژی تبدیل شد.

کلید واژگان :غرب ،شرق ،غربشناسی ،شرقشناسی ،روشنفکران ،مدرنيته.

 دکتری ارتباطات بینالملل دانشگاه وست مینستر

برخورد روشنفکران مسلمان با تجدد و تأثیر آن بر مفهوم غرب شناسی....

مقاله ابعاد مختلف برخورد روشنفکران مسلمان و از جمله ایرانی با پدیده مدرنیته و ت أثیر
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غربشناسی شاید مفهومی نسبتاً جدید در علوم سیاسی بهویژه در ایران باشد .در ای ن
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غربشناسی :شرقشناسی معکوس یا متضاد شرقشناسی؟

ريشه واژه غربشناسی در فرهنگ لغات انگليسی آکسفورد به نوشتتههتای ستا  6383بتا
میگردد .در آن سا  ،مجلهای در انگلتيس بتا ننتوان Blackwood’s Edinburgh Magazine
خبری درباره يکی ا شاهان ايرانی به نام ستلاان مموتود غونتوی ( )9101-179منتشتر
میکند .در اين خبر ا واژه غربشناسی اينگونه استفاده شد...« :سلاان مموود و رنايای
ترکش...هيچ اطالنی ا غربشناسی رو نامهنگاری ،بودجهريتوی متالی و نظتام پارلوتانی
قرن نو دهم ندارند» ( .)1839,Volume. 46, P.105اما صادق جال العظم ،متفکر ستوری
و استاد فلسفه در دانشگاه دمشق ،برای اولين بار در دوران معاصر نبارت «غربشناستی»
را به کار گرفت ( .)Boroujerdi, 1996العظم در ستا  6336در مقالتهای نبتارت «شترق
شناسی معکوس يا وارونه» 1را برای اشاره به غربشناسی به کتار بستت .در آن مقالته ،او
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دوگانگی ميان شرق و غرب را میپذيرد و تأکيد میکند که فقط دين اسالم دين اصتيل و
راه حل توام مشکالت است .بعدها سعيد در کتاب خود ا هوتين نبتارت «شترقشناستی
معکوس» برای اشاره به «غرب شناسی» استفاده کرد.
با مرور ادبيات و پيشينه آکادميک در باب غربشناسی متیتتوان گروهتی ا واژههتا را
يافت که برای اشاره به غربشناسی و تعريف آن به کار برده شدهاند؛ واژههتايی هوچتون
آينه ،تصوير آينهای ،معکوس ،روی ديگر ستکه و واژگتون بترای توصتيف غتربشناستی
استفاده شدهاند که هوگی بر «شبيهبودن» دا داللت میکنند.
برای مثال کورونیل ( )Coronil,1996, p.56غربشناسی را نه شرقشناسی معکوو
بلکه پشت تاریک یک آینه تعریف میکند .به عقیده کرونیول غوربشناسوی در تضواد بوا
شرقشناسی قرار دارد .نینگ ( )Ning, 1997, p.62نیز هموین تعریوف را از غوربشناسوی
ارائه کرده است .وی میگوید غربشناسی «متضاد شرقشناسی» است .در تعاریف دیگور
هاوارد ( )Howard, 1995, p.111غربشناسی را روی دیگر شورقشناسوی مویشناسود و
کول ( )Cole, 1992, p.15آنرا «تصویر آینهای شرقشناسی» تعریف مویکنود .ررایودمن
( )Friedman, 2009, p.92نیز غربشناسی را واژگونِ شرقشناسی میداند.
ستتنتوس ( )Santos, 2009, p.105در ايتتن خصتتو دو برداشتتت خيل تی متوتتايو ا

1. Orientalism in reverse.

غربشناسی ارائه کرده است؛ غربشناسی اوالً ضدتصوير 1شرقشناسی است :تصويری که
ديگران به ننوان قربانی شرقشناسی غربی ا غرب نود خود میسا ند؛ دوم غتربشناستی
به ننوان تصوير دوم  2شرقشناسی است :تصويری که غترب ا ختود دارد ،هنگتامی کته
ديگران را در معرض شرقشناسی قرار میدهد .او در توضيح میگويد که اولين برداشت ا
غربشناسی يک «دام متقابل» 3است؛ يرا قربانيان کليشهستا ی غربتی هوتان قتدرت را

مقاالت

1. counter-image.
2. double image.
3. reciprocity trap.
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برای ساخت کليشههای شرقی ا غرب دارند که غترب ا آن بترای کليشتهستا ی شترق
استفاده کرد .اين در حالی است که برداشت دوم به «نقتد غترب هومونيتک» متیپتردا د.
سنتوس ( )Ibid, p.103-104در واقع معتقد است غربیهتا در مغترب ا غتربشناستی بته
ننوان تصوير دوم شرقشناسی استفاده کردهاند تتا اروپتامموری هومونيتک و ار شهتای
غربی ،استثنايیبودن غرب ،بیهواتا بودن غرب و برتربودن غرب را به هوان طريقتی کته
شرقیها در مشرق ا آن به ننوان يک ضدتصوير ا شترقشناستی بترای انتقتاد ا غترب
استفاده میکنند ،به باد انتقاد بگيرند .او معتقد است غتربشناستی بته ننتوان تصتوير دوم
شرقشناسی در غرب به حاشيه و فراموشی سپرده شده است؛ يرا «غربشناستی مناست
اجرای اهداف سياسی هوچون سرمايهداری و استعوارگری به ننوان ريشههتای مدرنيتته
غربی نبود» (.)Ibid, p.103
هوچنين نينگ ( )Ning, 1997استفاده ا واژه غربشناسی ضديت بتا استتعوارگری و
قدرتطلبی تأکيد کرده است .او غربشناسی را يک راهبرد استعوار دايی و ضداستتعواری
و چالشی برای آن دسته ا برتریجويان غربتی توصتيف متیکنتد کته هويشته بتا شترق
مغرضانه و متعصبانه رفتار کردهاند ) .(Ibid, p.62نينگ ( )Ibid, p.65-62استدال میکند
که غربشناسی در ميان مردم مسلوان خاورميانه «يک شکل خصوانه» شناخته متیشتود
که بهشدت با برتریجويی غرب و بهويتوه برتتریجتويی آمريکتا مخالفتت متیکنتد .وی
میگويد« :در اين موارد ،غرب نيو به ننوان يک «ديگر» ساخته میشود و غربشناسی در
چشوان شرقیها بهطورمشخص با توتايالت ضتداستتعواری و ضتدهومونيک کشتورهای
جهان سوم تعريف میشود».
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نينگ غربشناستی را متضتاد شترقشناستی متیدانتد؛ امتا او معتقتد استت نگتاه بته
غربشناسی به ننوان «هوتای شرقشناسی» نولی ناپسند است .با وجود اين وی غترش
و پيدايش چين به ننوان يک ابرقدرت جهانی را مدلو غربشناسی چين و «مبار ه آن با
امپرياليسم و هومونی» میداند .نينگ ( )Ibid, p.64میگويتد :غتربشناستی ختود را بته
اشکا مختلف در مانهای مختلف متبلور میکند؛ اما بنيان غربشناسی بتر دشتونی بتا
غرب بهويوه با امپرياليستهتای آمريکتايی و گتاهی هتم امپرياليستتهتای سوسياليستت
شوروی استوار است).(Ibid, p.62
ا ديدگاه نينگ ،غربشناسی يک «گفتوان» فرهنگی و اجتوانی در مقابله با برتتریجتويی
فرهنگی غرب و يک نيروی ايدئولوژيکی برای بتهچتالشکشتيدن غترب استت ).(Ibid, p.66
هوچنين اين ديدگاه مورد حوايت فوروميوو ( )Furumizo, 2005, p.128-137قرار گرفته
است .او غربشناسی را يک مفهوم ايدئولوژيک و درهمتنيتدگی ديتدگاههتای مختالف بتا
فرهنگ غرب میداند .اين مخالفتت درواقتع هوتان مختالفتی استت کته بته گفتته چتن
( )Chen, 1992, p.688در شرقشناسی با استفاده ا تکنيکها و راهبردهتای ايتدئولوژيک
ابرا میشود و غربشناسی را در «راباهای متناقض نوا» با شرقشناسی قرار میدهد.
ا اين ديدگاه ،چن ( )Ibid, p.710غربشناسی را با شرقشناسی يکی میدانتد و ايتن
دانستۀ خود را اينگونه توجيه میکند که اگر رفتار غرب در «تارنوايی» 1شرق يتک رفتتار
امپرياليستی ممسوب میشود ،شرق نيو میتواند ا غرب برای رسيدن به اهتداف سياستی
خود در داخل کشور در لوای مبار ه با امپرياليسم استفاده کند .اما بايد اين نکته را در نظتر
داشت که برابردانستن غربشناستی بتا شترقشناستی را نبايتد راباتهای هوچتون راباته
«تصوير دوتايی» بلکه راباهای ضد تصوير در نظر داشت؛ به بيان ديگتر چتن اذنتان دارد
که غربشناسی يک مفهوم ضدامپرياليستی با شرقشناسی که هدفی امپرياليستی دارد ،در
ضديت است.
يکی ديگر ا ممققانی که غربشناسی را بته مخالفتت و ضتديت بتا برتتریجتويی و
سلاهجويی غرب نسبت میدهد ،کورونيل است .کورونيل ( )Coronil, 1996, p.56معتقتد
است غربشناسی را نبايد متضاد شرقشناسی دانست؛ يرا اين تضاد پنداری اين مختاطره
و خيا را بهوجود میآورد که «گويی غربشناسی و شرقشناستی را متیتتوان هواننتد و
1. Misrepresentation.

نلوی در چهارصد سا اخير به غرب منتقل شده و ا اين لماظ نویتوان غترب را ناديتده
گرفت .به نوشته دهقانی (دهقانی ،)9031 ،داوری اردکانی معتقد است غرب يا غربیشتدن
تقدير جوعی ماست و آنچه مهم است توجه به مبانی و اصو غرب در مواجه با آن استت.
چنين رويکردی را دادبه نيو تأکيد کرده است .دادبه (دادبه )9031 ،معتقد است غرب دارای
ار شهای اصيل ومثبت فرهنگی است که بیاطالنی ا آن منجر به اشانه غتربستتيوی
شده است.
ممودی و حکوت (محمدی و حکمت )9031 ،نيو با ارائه رويکتردی مشتابه ،واکتنش
ايرانیها به نناصر فرهنگ غرب را به دو نوع مثبت و منفی دستهبندی میکنند .بر استاس
اين دستهبندی ،واکنشهای مثبت شامل شگفتی ،مفتونشدگی و پذيرش و واکتنشهتای
منفی شامل سردرگوی ،توسخر ،شايعهسا ی ،ظاهرسا ی ،تمريم ،فرياد انتراض و مبتار ه
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اين برخورد ايرانیها با تجدد در مواردی بانث تعارض سنت و مدرنيته و گاه مشکالت
و نابهنجاریهايی برای جامعه ايران شده استت .مشتهورترين نوونته آنهتا مستئله کشتف
حجاب اجباری و خلع لباس مبلغان دينی در حکومت رضاخان بود .معرفی تجدد به جامعته
سنتی ايران در مواردی هم بانث ايجاد و پيشرفت نلوم و فنون ا جوله در حو ه نظامی و
نيو تأسيس مدرسه و دانشگاه شده است.
هوانگونه که داوری اردکانی (اردکانی )9071 ،نيو گفته ،قتدرت سياستی ،فرهنگتی و
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معکوس» دانست.
ممققان ،برای بررسی پديده غربشناسی در ايران ،بايد تاريخ روابط ايتران و غترب را
نالوه بر روايتهای ارائه شده ا فرهنگ ،هنر و جامعه غرب بررسی کنند .يکی ا نوامتل
مؤثر در بررسی روند غربشناسی و تصوير غرب در ايران تأثيری است که مفهوم تجدد يتا
مدرنيته بر شناخت ايرانیها ا غرب داشته است .چارچوب مفهومی اين مقاله نيو بر هوتين
اساس است؛ يعنی رويکردی که آشنايی ايرانیها با غرب را بته تجتدد و مدرنيتته متصتل
میکند.
يکی ا نظريهپردا ان مشهور در اين مينه کريم مجتهدی (فيلسوف ايرانی) استت کته
معتقد است تجدد يکی ا سه موضونی است که در غربشناسی ايرانیها مؤثر بوده است.
به نظر وی ،آشنايی ايرانیها با نلوم و فنون جديد و ميوان تعوتق آنهتا در نلتوم جديتد و
تجدد بانث آشنايی ايرانیها با دنيای جديد غرب بوده است (حسنی فر.)9031 ،

32

نلنی است (همان ،ص .)39در اين مقاله با بررسی نقش مدرنيته در شناخت ايران ا غرب،
ممقق به بررسی برخورد روشنفکران ايرانی با غرب متیپتردا د و ستعی متیکنتد داليتل
غربشناسی ايرانی را بيابد.
تجدد و عکسالعمل روشنفکران ایرانی در مقابل غرب
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مواجهه ايرانیها با «مدرنتيه غربی» با سياستهای امپرياليستی غرب در ايران هوتراه
شد تا ايرانیها تصوير خود را ا غرب بسا ند .در ايتن بختش رويتارويی مشترق (ا جولته
ايران) با مفهوم مدرنيته غربی را بررسی میکنيم .در ايتن مينته ،ابتتدا راباته مدرنيتته و
غربشناسی بررسی میشود و ستپس نمتوه برداشتت روشتنفکران ايرانتی ا غترب ارائته
میشود .نويسنده مقاله معتقد است مردم ايران در آن دوران ا طريق روشنفکران با مقولته
غرب آشنا شدند و به هوين دليل بررسی مواجهته روشتنفکران ايرانتی بتا مقولته غترب را
میتوان منشأ غربشناسی ايرانيان دانست؛ چراکه نووماً رهبران فکتری و دينتیانتد کته
افکار نوومی را در جامعه هدايت میکنند.
شرقشناسی در غرب اغل در ادبيات ،داستانها ،نوايشها و فيلمها و گاه نيو ا طريق
گوارشهای دست او ديپلواتها و مسافران و سياحان شکل گرفت .اما در شرق ،غترب-
شناسی اغل توسط خود غربیها ا طريق سياستهايشان در قبا شرق نوود پيدا کرد.
به نالوه ،غربیها به دليل حضور استتعواری و امپرياليستتی (نظتامی) ختود در شترق
اطالناتی را ا مشرق مين کس میکردند و با روش ندگی شرقی آشنا متیشتدند .امتا
شرقیها ا اين مويت تا حدودی برخوردار نبودند؛ شرقی درنوض در معرض سياستهتای
استعواری و استبدادی غرب قرار میگرفتند و ا اين طريق با آن آشنا میشدند .در بهترين
حالت ،شرقیها در برههای ا مان ا طريق مدرنيته با غرب آشنا و مجبور شدند برختی ا
جنبههای مثبت (مثالً در نلم و فناوری) و منفی (متثالً در روابتط جنستی و بتیاخالقتی)
غرب را در خود جذب کنند.
ضربالوثلی در بان انگليسی وجود دارد که میگويد «هويشه به اولين احستاس و
برخورد خود اطوينان داشته باش» .اولين احساس مردم مشرق مين بهويوه ايرانیهتا ا
مغرب با مواجهه آنها با مدرنيته مقارن شد .مفهوم مدرنيته ابتدا ا غرب با ارائه ايدههتا،
هنجارها و نهادها و نلوم و فناوریهای جديد آغا شد .تجدد سپس به شترق (آستيا و
ا جوله ايران) وارد و با استتعوار ،توستعه ستر مينی و استتثوار اقتصتادی هوتراه شتد

مقاالت
برخورد روشنفکران مسلمان با تجدد و تأثیر آن بر مفهوم غرب شناسی....

) .(Vahdat, 2002, p.11ون ( )Venn, 2009, 19توضيح میدهد که غربشناسی بستيار
به «مدرنشدن دنيا و غربیشدن اروپا ارتباط دارد ،به طريقی که تجدد غربتی کتمکتم بته
ننوان روش مناس تر و شايد هومونيک جا افتاد».
با جستجو در متون مربوط به تجتدد و تتأثير آن در شترق بتهويتوه در ستر مينهتای
مسلوان میتوان دو ديدگاه نسبتاً متفاوت يافتت .گروهتی ا متفکتران مستلوان معتقدنتد
کشورهای مسلوان بايد مفهوم غربی مدرنيته را بهطورکامل بپذيرند .گتروه ديگتر بتر ايتن
باورند که مد غربی مدرنيته نبايد در شرق مورد استفاده قرار بگيرد .گروه دوم البتته تنهتا
در موردی مد غربی مدرنيته را میپذيرند که با اصو استالمی و ويوگتیهتای بتومی و
مملی جامعه هدف منابق شود.
گروه او  ،در طو قرون گذشته ،جنبههای مختلف مدرنيتته را پذيرفتنتد؛ درحتالیکته
گروه دوم آنرا به دليل تقابل با اصو اسالمی يا ساختار مملی و بومی رد کردنتد .اگرچته
حاميان ديدگاه دوم بيشتر ا رقبای گروه او بودند؛ اما اين دو ديدگاه در برهههای متانی
تاريخی شانه به شانه هم حرکت کردند و بانث برو جنتبشهتا و حتتی انقتالبهتايی در
کشورهای مسلوان خاورميانه شدند .درواقتع فصتل مشتترآ آکسيدنتاليواستيون غترب در
شرق مقاومتِ شرقیها در مقابل برنامههای غربیشده مدرنيواسيون بود .آنها معتقتد بودنتد
که مدرنيواسيون با سکوالريواسيون برابر است و چون سکوالريواسيون ضتدمذه استت؛
مدرنيواسيون هم ضدمذه است ). (Buruma and Margalit, 2005
برای مثا در مصر ممود نبده متفکر مصری و دانشجوی جوا الدين اسدآبادی معتقد
بود اگر مسلوانان میخواهند شکاف اسالم و مدرنيته را پرکنند ،بايد تغيير را به جوامع خود
بر پايه اصو اسالمی راه دهند .او معتقد بود اسالم بايد پايه اخالقتی يتک جامعته متدرن
باشد و مسلوانان نبايد هرآنچه به نام مدرنيواسيون انجام میشود بپذيرند.
سيد قا يکی ديگر ا متفکران برجسته دنيای نترب ا مصتر نيتو چنتين ديتدگاهی
داشت .او بر اين باور بود که اسالم و غترب بتا يکتديگر ستا گار نيستتند و مدرنيواستيون
شکستی برای مسلوانان است .البته سيد قا پيشرفتهای نلوی غربیها را میستود؛ اما
با اين حا معتقد بود مادیگرايی و سرمايهداری غربی دو آفت فرهنگ غربیاند که ا بين
خواهند رفت.
حسنالبنا (بنيانگذار جنبش اخوانالوسلوين مصر) نيو غرب را يک تهديد يافته بود .وی
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معتقد بود غرب به سبک ندگی مسلوانان حوله کترده و چالشتی استت کته «بته توتامی
جنبههای مخرب و فاسدکننده هوچون پو و سرمايه ،پرستيو ،تظاهر ،لذات مادی ،قتدرت
و وسيله پروپاگاندا مسلح شده است» (.)Hopwood, 2002, p.6
حسن الترابی (متفکر و رهبر سودانی) نيو معتقد بود که ايتن مدرنيتته استت کته بايتد
اسالمی شود و نه اسالم مدرنيتته شتود .بته هوتين ترتيت در هنتد ،متفکرانتی هوچتون
«سيداحودخان» و «الااف حسين حالی» تالش کردند مدرنيته اروپتايی قترن نتو دهم را
اسالمی کنند .آنان در پی آن بودند تا به جای تقليد ا مدرنيتته غربتی ا آن در آثتار ادبتی
خود بهره بجويند ).(Majeed, 2000, p.12
در طرف ديگر اين طيف ،ممود طالبی (اسالمشناس تونسی) در قبا يکپارچتهستا ی
اسالم با مدرنيته معتد تر نول میکرد .او معتقد بود استالم بايتد بتا مدرنيتته هوويستتی
داشته باشد .او مدافع روايتی ا اسالم بود کته بته افتراد «آ ادی انتختاب و قتدرت تفستير
دنيای معاصر و تشخيص خوبیها و بدیهای آن» بدهد ).(Hopwood, 2002, p. 9
ممود نابد جتابری ،يکتی ديگتر ا فالستفه نترب ،حتامی مفتاهيم غربتی هوچتون
دموکراسی و حقوق بشر بود .او بر اين باور بود که توامی مفاهيم متدرن ا اصتو ستنتی
غربی نشئت نویگيرند و بنابراين نویتوان مدرنيته را مفهومی غربی دانست .او معتقد بتود
اين چنين مفاهيوی که به نظر غربی میرسند ،درواقع در چتارچوب اصتو استالمی قترار
میگيرند ).(Filali-Ansari, 2000
ممود غوالی نضو پيشتين اختوانالوستلوين نيتو چنتين ديتدگاه مشتابهی داشتت .او
جنبههای نلوی مدرنيته غربی را پذيرفت؛ اما برخی فلسفههای غربی هوچون آئتيستم 1و
کوونيسم را رد کرد ).(Hopwood, 2002
در ترکيه ،هم ملیگرايان و هم آنهايی که به غرب گرايش داشتند ،اسالم را در تناقض
با مدرنيواسيون و وسترنيواسيون میدانستند .غربشناسی در ترکيه درواقع «روشتی بترای
با پسگيری اصالت گذشته که با ورود مدرنيواسيون ا بين رفته بود» بود و در نين حتا
ترآها خواستار مدرنيواسيون بودند ).(Ahiska, 2010, p.41
مواجهه ايران با مدرنيته نيو در چنين کالبدی اتفاق افتاد .درحقيقت مستئله مدرنيتته ا
قرن نو دهم مشغله فکری نهتنها متفکران ديگر کشورهای اسالمی در خاورميانته و آستيا
1.atheism.
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دارند ،بررسی و تمليل کرد .ا ديدگاه سياسی ،آنانی که مخالف پذيرش مدرنيتته ا ريشته
بودند ،تدريجاً طرفداران بيشتری جذب کردند .مفاهيوی هوچون اسالم سياستی در مقابلته
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بود ،بلکه برای روشنفکران و رهبران مذهبی در ايران نيو به مسئلهای مهم و سنگ بنتای
درآ ايرانيان ا غترب تبتديل شتد .در ايتران ،مدرنيتته کته ا «دوره بيتداری» در متان
ناصرالدين شاه قاجار شروع شد ،بانث نکسالعولهای بستياری در مينتههتای سياستی،
اجتوتتانی و فرهنگ تی ا ستتوی روشتتنفکران ،رهبتتران متتذهبی و بتتا يگران دولت تی شتتد؛
بهطوریکه برخی ا آنها مفهوم غربی مدرنيته را پذيرفتند و برخی ديگر آنرا رد کردند.
ميرسپاستی ( )Mirsepassi, 2000, p. 13سته مرحلته بترای مدرنيتته ايرانتی تعريتف
میکند .6 :پذيرش بیچونوچرای مدرنيته به ننوان يک مد غربی که بترای جتايگوينی
فرهنگ ايرانی طراحی شده بود؛  .7تغيير به يک پارادايم غربی ا مدرنيته به هوتراه انتقتاد
ا امپرياليسم و کاپيتاليسم؛  .8گردش و با گشت به سوی گفتوانهای اصيل اسالمی.
روشنفکران و رهبران مذهبی آن دسته افرادی را که بهگرمی مفهوم غربتی مدرنيتته را
پذيرفتند (مرحله او ) با ننوان غربوده طرد کردند؛ درمقابل گتروه ديگتر بته افترادی کته
مدرنيته غربی را نپذيرفتند (مرحله دوم و سوم) «نقت افتتاده ضتدغرب» اطتالق کردنتد.
حاميان گروه او (مرحله او ) نودتاً مقامات و دولتوردان شتاه و ختود شتاه در رأس آنهتا
بود؛ درحالیکه روشنفکرانی هوچون جال آ احود و نلتی شتريعتی و رهبتران متذهبی
هوچون امام خوينی و آيتاهلل بهشتی و ماهری حاميان گروه دوم و ستوم (مرحلته دوم و
سوم) را تشکيل میدادند.
اين دو ديدگاه در طو تاريخ در کنار يکديگر در ايران هوويستی داشتهاند؛ اما آن ديتدگاه
که مفهوم «غربی» مدرنيته را رد میکرد قدرت و حاميان بيشتری کست کترده استت .ايتن
ديدگاه را افرادی هوچون شريعتی و امام خوينی گسترش دادند و درنهايت منجر بته انقتالب
اسالمی ايران در سا  6882شد .امام خوينی درحقيقتت در کالبتد هوتين گفتوتان بتود کته
انقالب اسالمی را به ننوان «پاسخ مستقيم و غيرمستقيم به گفتوان مدرنيته» به طريقی کته
حکومت پهلوی اجرا میکرد ،گسترش داد ).(Vahdat, 2002, p.131
بهطورکلی ،نکسالعول ايران به مدرنيته در طی يک قرن و نيم گذشته را میتتوان ا
1
جنبههای سياسی و اجتوانی-فرهنگی که به ترتي ريشه در سنت اسالم و بومیگرايتی
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با مد های غربی مدرنيته و ممصوالت آن (هوچون استتعوار و استتبداد) بته کتار گرفتته
شدند و اين منجر به گسترش ايدئولوژی ضدغربی در ساوح مختلف شد.
ا ديدگاه فرهنگی-اجتوانی ،روشنفکران ايرانی خواستار با گشت بته ختود و فرهنتگ
بومی ايرانی و اسالمی در مقابله با هجوم غترب شتدند .آنتان نقشتی اساستی در پيتدايش
انقالب مشروطه و انقالب اسالمی ايفا کردند.
به هوين طريق ،آنان ا جنبههای مثبت مدرنيته غربی هوچتون نلتوم و فنتون بترای
جامعه ايرانی استقبا کردند؛ برای مثا اميرکبير اصالحات مشهور خود را بتر پايته واردات
نلوم و فنون غربی (انگليسی ،روسی و فرانسوی) به ايران در قال دانشتگاه ،بيوارستتان و
ارتش اجرا کرد .در مان حاضر نيو شاهد اصترار ايتران بتر استتفاده صتلحآميتو ا انترژی
هستهای و ديگر فناوریهای جديد هوچون هوافضا و نلوم پيشرفته پوشتکی و مهندستی
هستيم.
اين دوگانگی در نکسالعول ايرانیها به مدرنيته ا ابتتدا بتا نتونی نالقته قتوی بته
پذيرش جنبههای نلوی و نظامی مدرنيته و پذيرش جنبههتای اجتوتانی-سياستی غترب
(متتثالً نهادهتتای دموکراتي تک) هوتتراه بتتود ) .(Ibid, p.28اي تن موضتتوع در تفکتترات و
سخنرانیهای رهبران ايران بهويوه پس ا انقالب اسالمی  6882نوتود پيتدا کترد؛ بترای
مثا امام خوينی در بسياری ا مواقع در جلسات و ديدارهای خود با دانشجويان و استادان
دانشگاه و دولتوردان و سياستگذاران بر «توسعه برنامههای توسعه بومی درونگترا» تأکيتد
میکرد .آيتاهلل خامنه ای نيو در بسياری ا مالقاتهای خود بهويوه با دانشجويان بر ايتن
مهم تاکيد کرده است.
مخالفت ايشان با مدرنيته و توسعه غربی هوانند انديشههای امام خوينی در اين مينته
ا تجربۀ رويارويی با رژيم شاه و ديگر رژيمهای دستنشانده آمريکا در مناقته خاورميانته
ناشی میشد .آنان به وضعيت نراق و ليبی نگاه متیکردنتد کته برنامتههتای بلندپروا انته
غربیسا ی و رشد اقتصادیشان را آمريکايیها طراحی کرده بودند تا جلو نفوذ شتوروی در
آن سه کشور گرفته شود؛ سياستی کته شکستت ختورد و درنهايتت منجتر بته گستترش
احساسات ضدغربی و ضدآمريکايی در مناقه شد 1.ليتل اين شکست را نته يتک شتگفتی
.6نراق و ليبی تمت سلاه ايدئولوژی سوسياليستی شوروی بودند و غرب برای مقابله با شوروی
برنامههايی را در آن دو کشور به اجرا گذاشت تا با نفوذ شوروی مبار ه کند.

در دهه  6319و  ،6329آمريکا برای تثبيت سلاه ختود بتر خاورميانته بته دو تاکتيتک
نوده متوسل شد :تقويت متمدان و تضعيف دشونان .اين سياست تتا کنتون ادامته يافتته
است .آمريکا ،برای انجام اولی ،متمدان نرب ختود را وستيلهای بترای تضتعيف نيروهتای
سياسی مملی که هومونی مناقهای را به چالش میکشيدند ،حوايت میکرد .اما آمريکا در
تاکتيک دوم يا ا مداخله مستقيم نظامی استفاده میکرد يا بمرانها و مناقشات مناقتهای
را تشديد میکرد.
ميچل ( )Mitchell, 2004, p. 88معتقد است آمريکا ا اين دو تاکتيک استفاده کرد تتا
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بلکه نتيجهای ا سياستهای غرب میداند ،متینويستد« :سياستتوداران آمريکتايی بترای
بيست سا تأکيد داشتند که توسعه اقتصادی و اصالحات سياسی مانع ا گستترش ناصريستم
در مناقه میشود و ثبات را به نراق ،ليبتی و ايتران بته ارمغتان متیآورد .امتا سياستتوداران
آمريکايی هنگامی که مدرنيواسيون درنوض در اين کشورها منجتر بته پيتدايش ملتیگرايتی
بيگانههراسانه و اسالم انقالبی شد ،حيرت ده شدند ).(Little, 2003, p.194
در مورد ايران ،اشتباههای مماسباتی غرب در صدور شتاب ده مدرنيته غربی به جامعته
ايرانی در گوارشهای سا مان ستيا و کارشناستان کتاس ستفيد بتهوضتوح ديتده متیشتد.
تمليلگران سيا در سا  6329گوارش دادند که برنامههای بلندپروا انه مدرنيواسيون توسط
شاه به او انتواد به نفس کاذب داده بود؛ بهطوریکه او را تبديل به يک ديکتاتور در خانته
خود کرده بود ).(Ibid
در يک مثا ديگر ،گری سيک (کارشناس خاورميانته کتاس ستفيد) بته دولتت آمريکتا
هشدار داد که اصالحات شاه تمت برنامه مدرنيواسيون غربی «نتايج معکوس» در برداشته
است .سيک به جناح راست مسلوان اشاره میکند «که برنامههای مدرنيواسيون شاه را بستيار
ليبرا میپنداشتند و معتقد بودند اين برنامهها جامعه ايرانی را بتهشتدت ا ار شهتای ستنتی
خود دور میکند ».سيک معتقد بود اينها تهديدی برای رژيتم شتاه هستتند ).(Ibid, p.224
جورج با (مشاور جيوی کتارتر) نيتو برداشتتی مشتابه بتا ستيک داشتت .او برنامتههتای
مدرنيواسيون «وارداتی» را مسئو شکست رژيم شاه و «نواق انقالبی ناخواستته» بترای
آمريکا که منجر به آکسيدنتاليواسيون غرب توسط ايران شد ،میدانست ).(Ibid, p.226
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ظاهراً موقعيت خود را در خاورميانه تثبيت کند و با دشونانش (ضدآمريکايیها) بجنگد؛ امتا
درنوض اين تاکتيکها منجر به پيدايش تنفر ا آمريکا و گسترش آمريکاستتيوی شتد .او
آمريکاستيوی را اصوالً مدلو دو دليل نوده میداند .6 :حوايتت واشتنگتن ا رژيتمهتای
ناممبوب دستنشانده در خاورميانه هوچتون رژيتم ايتران (قبتل ا انقتالب)؛  .7شکستت
مداخله نظامی آمريکا در بلندمدت با هوينه ميليارد دالری و تلفات انسانی ياد.
حوايتتت آمريکتتا ا رژيتتم ستترکوبگر ايتتران در دهتته  6329را متتیتتتوان يکتتی ا
ريشتتههتتای آمريکاستتتيوی در اي تران دانستتت .صتتاح نظتتران ،آمريکاستتتيوی را متتدلو
حوايت قاطع آمريکتا ا ديکتتاتوری نتاممبوب ممودرضتا شتاه پهلتوی کته بته تأستيس
شکنجهگاه ساواآ بتا حوايتت مستشتاران آمريکتايی و استراييلی منجتر شتد ،متیداننتد
).(Makdisi, 2002. Keddie, 1981. Baxter and Akbarzadeh, 2008; Graber. 2009
اين حوايت به ايجاد حس آمريکاستيوی در ميان مردم ايران انجاميد.
بهطورکلی میتوان غربشناسی ايرانيان را که در قال حس تنفتر بتهويتوه ا آمريکتا
رواج پيدا کرده است ،را به دسته نوامل ير نسبت داد:
 .6تفاوتهای مذهبی بين ايران و غرب :ماالعه تاريخی نقش غترب در ايتران نشتان
میدهد که تفاوتهای مذهبی را میتوان يک دليل نوده تنفر ايرانيتان ا غترب دانستت؛
برای مثا در  ،6388شاه ايران تمت حوايت آمريکا تصويم گرفت البسه غربی را در ايران
رواج دهد .او نان ممجبه را به ور وادار میکرد برخالف نقيده مذهبیشان حجتاب ختود
را بردارند .در مورد ديگر ،رضا شاه يک روحانی مسجد را در شهر قم به باد کتتک گرفتت؛
چون ا هوسر شاه که برای يارت به حرم رفته بود ،خواست حجابش را رنايت کند .شتاه
هوچنين نواداری مذهبی ايرانيان در طو ممرم و ماه صفر را مونوع انالم کرد و دستتور
داد در مساجد هوانند کليساها در غرب صندلی برای نواداران بگذارند .به نوونههای بستيار
ديگر نيو میتوان اشاره کرد.
 .7نفوذ اجتوانی-فرهنگتی :نوامتل فرهنگتی و اجتوتانی نيتو در ايجتاد احساستات
ضدغربی در ايران در طو تاريخ نقش نودهای ايفا کردهاند؛ برای مثا اکثر جامعه ايتران
ا شاه بهدليل صرف بيتالوا برای سفرهای خارجی خشوگين بودند ،درحالیکه بستياری
ا نشاير و روستاييان ايران دوران سختی را متیگذراندنتد .آنهتا شتاه و انضتای ختانواده
سلانتی را به اشرافیگری ،طاغوت و افراط در تفريح و نيو انباشت ما بترای ختود متتهم
میکردند .مردم ا اينکه خانواده شاه بورگترين مالّآ کشور به حساب متیآمدنتد ناراحتت
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بودند ،به نالوه اکثرِ ايرانیها نویتوانستند لباسها و کتالههتای غربتی را بتا ور و اجبتار
بپوشند .در نوونه ديگر ،نيروهای دولتی نشايری را که ا ستکونت ختودداری متیکردنتد،
کتک می دند .نقد مد غربی تجدد نيو يکی ديگر ا اين نوامل استت .درواقتع هتدف ا
تمرکات ضدمدرنيواسيون در ايران که در دهه  6319و  6329به اوج خود رستيد ،پتذيرش
مدرنيته اما در کالبدِ بومی ايرانی و بعدها ايرانی-اسالمی و نته غربتی بتود .يکتی ديگتر ا
اهداف اين تمرکات اين بود که تأثيرات مخرب استعوار و استکبار بر جامعته ايرانتی را خنثتی
کنند .ا اين تأثيرات مخرب میتوان به تالش برای تغييتر ستبک نتدگی ستنتی و الگوهتای
فرهنگی بومی ايرانیها هوچون بمران شهرنشينکردن روستاييان و تغييتر پتارادايم فکتری و
روشنفکری اشاره کرد .درحقيقت هوتانطتور کته ميرسپاستی ()Mirsepassi, 2000, p. 73
اشاره میکند مدرنيواسيون در ايران به برخی ابعاد و فضاهای ندگی مردم توريق شتد امتا
«هرگو به مدرنيته نينجاميد» .هوين تأکيد بر اجترای اجبتاری برنامتههتای مدرنيواستيون
غربی بانث شکلگيری تدريجی و تکامل گفتوان غربشناسی در ايران و ايجاد حس تنفر
ا آمريکا در ميان ايرانیها شد.
 .8نوامل سياسی :بخش انظم خشم ايرانیها ا غرب به دليتل تفتاوتهتا و اختتالف
نظرهای سياسی ايران و غرب بهويوه با آمريکا و انگليس پتس ا انقتالب استالمی ايتران
است .روحانيان ايران هويشه ا چپاو منابع طبيعی کشور توسط غرب شکايت میکردنتد؛
هوچنين معترض بودند که چرا ا دولتهای سلانتی ايران بته غربتیهتا متدام امتيتا ات
سياسی ،اقتصادی و نظامی میدهند؛ برای مثا نهضت تنباکوی  6336بته رهبتری يتک
روحانی در انتراض به اناای امتيا بهرهبرداری ا تنباکو به انگليسیها بود .انتراض نليه
امتيا نفتی دارسی ،کنوانسيون انگليسی-روسی  6392که بر اساس آن انگلتيس و روستيه
بدون اطالع دولت ايران را به دو مناقه نفوذ خود تقسيم کرده بودنتد ،قترارداد انگليستی-
ايرانی  6363که بر اساس آن ايران میتوانست به مستتعوره انگلتيس تبتديل شتود ،تنهتا
نوونههايی ا پايههای غربشناسی ايرانیها ا لماظ سياسی است .توتامی ايتن نوونتههتا
بدون شک بانث ايجاد بیانتوادی به غرب در ميان ايرانتیهتا شتد؛ بته نتالوه اقتدامات
خصومتآميو غرب ضد منافع ايران پيش و پس ا انقالب اسالمی به تشديد خشم ايرانی-
ها ا غرب و بهويوه آمريکا کوک کرد .کودتای مهندسیشده توسط سيا در  ،6388استثوار
نفت ايران توسط انگليس ،نوليات ناتوام طبس ،انوا تمريمهای ظالوانه و يتکجانبته،
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تهديدات نظامی آمريکا و حوايت آن ا گروههای تروريستی نليه نظام ايران تنها نوونهای
ا مناقشات سياسی دوجانبه ايران و غرب بته رهبتری آمريکاستت کته درنهايتت موجت
شناخت ايرانیهای ا غرب در دوره معاصر شده است .هوچنين دو طرف اختالفاتی دربارة
موضونات بينالوللی و در صدر آنها مسئله فلساين و اسراييلیها دارند؛ بهطوریکته ايتن
مسئله را منبع اصلی خصومت ايران و غرب میدانند .مقامات ايرانی سياست مهار غترب را
مشکل اصلی مردم ايران و ديگر مسلوانان در مناقه خاورميانه متیداننتد .آنتان معتقدنتد
سياستهای غرب بانث برو مشکالت سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتوتانی در ايتران
شده است.
هوچنين در کل خاورميانه ،مردم آمريکا را يک مداخلهگر میدانند .اين درآ بتا حولته
آمريکا به افغانستان ،نراق و ليبی و تهديدات پيوسته حوله به سوريه و گوينه نظامی نليته
ايران شدت يافته است .درآ نوومی خاورميانه درواقع اين استت کته سياستت مغرضتانه
غرب در قبا اسراييل و رژيمهای نربی يکی ا داليل خشم مردم ا آمريکاست.
نتیجه

پووهش حاضر نشان داد غربشناسی ايرانی برخالف شرقشناسی آمريکايی با قصتد و
برنامه قبلی و با انگيوههای سياسی و استعواری بهدست نيامده است .در شرقشناسی می-
توان ننصر استثوار يا «تارنوايی» شرق توسط غرب را مشاهده کرد؛ درحالیکه در غترب-
شناسی اکثريت شرق اصوالً قادر به استثوار غرب نيست و نهتنها آنرا تارنوايی نوتیکنتد
بلکه آنرا نوايندگی هم میکند .بنابراين غربشناسی ايرانی يک با نوايی ا يک نکتس-
العول طبيعی و مخالفت با شرقیکردن ايران توسط غرب و دادن برچس هتايی بته ايتران
هوچون «صادرکننده و حامی تروريست که در حا توسعه سالح هستهای و نقض حقتوق
بشر» است که ا يک گفتوتان بته ايتدئولوژی تبتديل شتد و ديتدگاه ايرانتیهتا بتهويتوه
روشنفکران و رهبران ايرانی را به غرب تغيير داد .اکثر ايرانیها ا غرب تنفر دارند ،نته بته
اين دليل که آنها مخالف ار شهای غربیاند و میخواهند آنرا ا بين ببرنتد ،بلکته دليتل
اصلی خشم ايرانیها ا غرب بهويوه آمريکا اين است که مردم ايران تمت تأثير سياستها
و رفتارهای غرب دچار مشتکالت و نقت مانتدگیهتای فتراوان در حتو ههتای سياستی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتوانی شدهاند.
هوچنين پووهش حاضر دريافت کته غتربشناستی در ايتران (و شتايد در خاورميانته)
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بهشدت به آمريکاستيوی مربوط است .برخی ا پووهشگران آمريکاستتيوی در خارميانته را
نودتاً به ار شهای فرهنگی و تفاوتهای مذهبی شرق و غرب ،سياست خارجی غرب در
شرق و مسائل داخلی کشورهای خاورميانه نسبت میدهند .يافتههای اين پتووهش نشتان
داد روشنفکران ايرانی تمت تأثير تجدد و مدرنيته غرب را دريافتند و در اين ميان نودتاً به
دليل تفاوت ار شهای فرهنگی و مذهبی و انگيوههتای استتعوارگرايانه غترب در ايتران،
غربشناسی به يک گفتوان انقالبی و سپس ايدئولوژی آمريکاستيوی تبديل شد.
غرب در دوران تودنی خود توانست برتریاش در حو ه نلوم و فنتون جديتد را نشتان
دهد و به دستاوردهايی رسيد .اين دستاوردها خود را در قال تجدد به ايرانیها معرفی کرد
و منجر به سلاه غرب بر ايران شد .به نظر میرسد برخورد روشنفکران ايرانتی بتا غترب،
هوانگونه که در اين مقاله نشان داده شد ،ا نوع واکنشی و نکسالعولی بوده است و بته
دليل استيالی غرب و سياستهای سلاهگرايانته آن در قبتا ايتران بته مرحلته شتناخت
نرسيده است.
بهطورکلی در مقاله حاضر مقوله غربشناسی و حس تنفتر ايرانيتان ا غترب بتهويتوه
آمريکا مد نظر قرار داده شد و يافتههای پووهش نشان داد ايرانيان ا ابتدا به غترب حتس
تنفر نداشتهاند؛ اما نوع برخوردی که آنها ا غرب بهواساه انوا سياستهای کشتورهای
غربی بهويوه آمريکا در ايران دريافت کردند ،درنهايت منجر به ايجاد حس تنفر ا غرب در
بين ايرانيان شد.
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