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  چكيده
زدگـي در   شدن گفتمان غـرب  گيري و هژمون شكل فرايندبه  هك يمآناين مقاله درصدد در 

هـا و منازعـات اجتمـاعي نظريـة گفتمـان       . در شناسايي سازوكارِ كشمكشيمايران بپرداز
و اسـتراتژي   چهـارچوب منزلـة   بـه  ،سـت ها يكي از كارآمدترين روش كه ،الكالو و موف
زدگـي   گفتمـان غـرب   بريم ميرو برگزيده شده است. با اتكا به اين نظريه پي  تحقيقِ پيش

دهـد تصـويري از    خواه و مدرنيزاسيون ارائه مـي  گراي تجدد تصويري كه از گفتمان غرب
هاست كه طي سلطة پارادايمِ صنعتيِ غرب و  هاي فزايندة هويتي سوژه ها و انشقاق شكاف

ز با استفاده ا يري وچنين تصو ةسياسي شكل گرفته است. پس از ارائ ـ  اقتصاديوابستگي 
آورد، بـا   مـي  وجـود  بـه قـراري در گفتمـان حاكميـت     هايي كه در ايجاد تزلزل و بي زمينه
گـراي   هـاي گفتمـان غـرب    راني دال به طرد و حاشيه »اصالت و هويت« گيري از دال بهره

 جانبـة  همهشكنيِ  سازي از غرب شرايط الزم را براي ساختار حاكميت پرداخته و با غيريت
  كند.  شدن خود فراهم مي گفتمانِ رقيب و هژمون

  ، گفتمان، هژموني. يانروحانزدگي، بازگشت به اصل، تجدد، استعمار،  غرب ها: واژهكليد
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  . مقدمه و طرح مسئله1
 غير به .است بوده منازعه و نقد موضوع ايران در همواره اي برآمده از غرب ابژه منزلة بهتجدد 

 از معـدودي  توسـط  كـه » نيتـة غربـي  چـراي تجـدد و مدر   و چـون  بـي  پـذيرش « گفتمانِ از
ها در فضـاي اجتمـاعيِ    گفتمان اغلب است، شده بندي صورت مشروطه صدر فكران روشن

دالِ ارتباطي با غربِ استعمارگر و با موضعي منزلة  نگاهي بدبينانه به تجدد به با معاصرِ ايران
منتقد مدرنيتة غربي هاي  ترين گفتمان يكي از هژمون .اند نسبي از طرد و پذيرش شكل گرفته

اين گفتمان با گفتمان  ةمنازعش شاهد رقابت و  1340ست كه در دهة ازدگي  گفتمان غرب
طليعـه   احمد  آل زدگي غربكتاب  اجتماعي ايرانـ   سياسي ةعرص در .(تجدد) هستيم حاكم

حــدت از  و شــدتزدگــي بــا  اســت. گفتمــان غــرب گفتمــان و بازتــاب ظهــور رســمي آن
نسـلي از نويسـندگان و    ؛هاي دهة چهـل تـا بـه امـروز بـوده اسـت       گفتمانتأثيرگذارترين 

جملـه احمـد    از ؛انـد  خاطر داشته فكران معاصر ايراني با درجاتي از تفاوت بدان تعلق روشن
فرديد، احسان نراقي، حميد عنايت، علـي شـريعتي، داريـوش شـايگان، سيدحسـين نصـر،       

 زدگـي  غـرب  گفتمـان  .)120: 1389 ميعبـدالكري ( و بسـياري ديگـر   ،رضاداوري اردكـاني 
غرب و تجدد برآمـده   درقبال طردگرايانه و نقادانه رويكرد اليه منتهي در توان مي احمد را   آل

 و تجدد از »سازي دشمن« و »سازي غيريت« برپاية را خود معنايي نظام كه ارزيابي كرد از آن
 احمـد   آلجـالل   زدگـي  غـرب  گفتمان در »زدگي غرب«. است ساخته ستيز با غرب استوار

 همـة  در گسـترده  بيمـاري  يك ؛است بيماري نشانة آن در »زدگي« وند پس و منفي مفهومي
 پيشـينة تـاريخي درازدامـن.    بـا  فرهنگـي  و ،اجتماعي، سياسي، اقتصـادي  عناصر و سطوح
 بيماري همين درمانِ كشف و شناسايي بسترِ در زدگي غرب گفتمان اصلي مفاهيم و ها نشانه
 كليـت  در زدگـي  غـرب بيمـاري   ةچندجانبـ تعيـين   با تا است صدد در كه شده بندي مفصل
 از نظـامي  ،مـرداد  28 كودتـاي  از بعـد  خاصـه ، اقتصـادي  و سياسـي  ساختارهاي و اجتماع

 و ،حاكمـان  فكـران،  روشـن  هـاي  سـوژه  كـه  كنـد  ثابـت تـا   كنـد بندي  صورت ايستارها را
رانـي   حاشـيه طرد و  ،لذا .كشورند استقالل و زا درون توسعة خلم زده غرب كردگان تحصيل

 و اسـتعمار  گفتمـانِ  سـلطة  از بخش رهايي و اي مقابله گفتمانِ و سياست نوعي ها سوژهاين 
 محصـول  اجتماعي تحوالت تمامي كه بپذيريم اگر ، البتهخواهد بود داري سرمايه امپرياليسمِ
 .)30: 1386 كسـرايي ( است نيهژمو به يابي دست هدف با ها گفتمان ميان معنايي منازعات
و  بـومي ( اصيلِ هويت بين سازي قطبيخود را با  مركزي معنايي ةمنازعزدگي  غربگفتمان 
 دهـد  مـي  سامان اي گونه به آن منفي تبيينو با ) متجدد( زده خودباختة غرب هويت و) سنتي
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 ايـران  ةجامعـ فرهنگيِ كليـت تـاريخ و    و ،هاي سياسي، اقتصادي ساماني هناب عامل يگانه كه
داري  سـرمايه ــ    ميلِ اسـتعماري  مطابقتجددي كه  ؛زدگي است غربمدلولِ تجدد غربي و 

ها را  دهد و هويت اصيل و سنتي آن ميزده تنزل  ها را به وضعيت سوژگي غرب سوژهغرب 
كنـد. سـوژة مضـمحل و منفعـل در وضـعيت       مـي و انفعال  ،زوال ،خوش اضمحالل دست

توانـد   نمـي دهـد و   مـي جويانة خود را از دسـت   ستيزهو  هزندسازده خصلت  غربسوژگي 
زدگي  غربداري و استثمار امپرياليسم بايستد. گفتمان  سرمايهرودرروي استعمار و هژموني 

هاي شـناور   دالكه مدلولِ منطقِ مصرف و وابستگي در  ،را ها سوژهتشتت و گسست هويت 
كشـد و بـا    مـي چـالش   بـه  ،دد اسـت گراي تجـ  اقتصادي گفتمان غربو  ،اجتماعي، سياسي

بـا ايجـاد دگرديسـي در     آن اسـت كـه   برگرا  بندي هويتيِ غرب مفصلشكني در اين  ساختار
ها را در وضعيت سوژگي  هاي اصيل و مستقل آن سوژهزده به  هاي ازخودبيگانه و غرب سوژه

و  ،ادياقتصـ ، هـاي شـناورِ سياسـي    دالمبارز بنشاند. همة تحوالت معنـايي و سـاختاري در   
هايي كـه   سوژهشود.  ميپذير  امكانهاي اصيل و متشخصي  سوژهظهور چنين   بافرهنگي فقط 

نـد و بـا   ا و خودباورانـه  ،كاملي از خصايص استعمارستيزانه، ضدامپرياليسـتي مجموعة داراي 
اما ؛ شوند مياقتصادي  و گرفتن در وضعيت سوژگيِ اصيل حامل و ناقلِ مطالبات سياسي قرار

چه اسطوره و عاملي پتانسيل الزم را ؟ پذير است امكانهايي چگونه  سوژهبروز چنين  ظهور و
نظام معنـايي گفتمـان    ؟زده و آفرينش هويت اصيل دارد راني هويت غرب حاشيهبراي طرد و 

سـتيزانه و   غـرب بنـدي   مفصـل افزايد تـا بـه    ميها  زدگي كدام عناصر را به زنجيرة وقته غرب
چگونـه معنـا و مفهـوم منفـي و سـلبي      احمـد    آل ؟گفتمان قوام بخشدن ايخواهانة  استقالل
هـا   كنـد؟ ايـن   مـي زدگي را به يك تصـور اجتمـاعي عـام و حركتـي سياسـي تبـديل        غرب

 تـا  صدد اسـت  درگفتمان الكالو و موف نظرية  چهارچوبكه اين تحقيق در  ندا هايي پرسش
چگونـه گفتمـان    كه چـرا و خواهيم داد  اصلي پاسخسؤال به اين  ،درنهايت .ها بپردازد به آن
گفتماني كه تا به امـروز   ؛ش در ايران به گفتمان هژمون تبديل شد 1340زدگي در دهة  غرب

  ؟جمهوري اسالمي استنظام فكري بخشِ  قوامهاي  گفتمانترين  اصلييكي از 
  
  ستيزي غربگرايي تا  غرب. از 2

  گرايي غرب )الف
 منفي گفتماني سلبي و درمقام زدگي غرب و مفاهيمِ گفتمان ها نشانهشناسايي  و تبيين براي

 )گرايـي  تجـدد ( گرايـي  غـرب شناسايي و پيشينة تاريخي گفتمانِ  به الجرم بايد) ستيزي غرب(
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سـتيزانه در   غـرب ها و مفـاهيمِ   نشانهبخشي از  .كنيم رجوع ايجابي و مثبت مفهومي منزلة به
تحوالت ايران و در رقابت و منازعه بـا گفتمـان   تاريخي ايران با غرب و در جريان  ةمواجه

چون نوسازي، ترقي، فن و تكنيك، اصالح، قانون، مـيهن،   هايي هم دالتجدد شكل گرفت. 
سالة تجدد بودنـد.  150هاي گفتمانِ  ماندگي بخشي از دال عقبو  ،سلطنت، غرب، مشروطه

ضـرورت شـناخت و   ماندگي و  عقبهاي تجدد هويت خود را حولِ مركزيت رفعِ  گفتمان
هـاي گفتمـان    نشـانه و تثبيت  يپيداي ةزمين  دربندي كردند.  مفصلهاي آن  دالساختارشكني 

هـا و   دالمرحله  كه در هر وجود داردتجدد در تاريخ تحوالت اجتماعي ايران چهار مرحله 
علت مجال  به .شود ميبندي  مفصل سنت در تقابل با گفتمان ديگريمدرنِ  عناصرِ مفاهيم و

  كنيم: ميها اشاره  فقط به عناوين آن ،اندكي كه در اين مقاله داريم
  ؛ناسيوناليستيگرايي در قالب گفتمان  غربتجدد و  .1
  ؛)1300- 1285( خواه مشروطهفكري  گرايي و نوسازي در قالب گفتمان روشن غرب .2
  ؛)1320- 1304( ساالرانة ناسيوناليست دولتگرايي و نوسازي در قالب گفتمان  غرب .3
مـرداد   28(از كودتاي  گرايي و نوسازي در قالب گفتمان توسعه و تمدن بزرگ غرب .4
  ؛)1357انقالب تا  1332
  ستيزي غرب )ب

 غالبـاً ي فراينـد با مروري مختصر در تجربة تجدد درخواهيم يافت كه تجـدد در ايـران   
وة غربي در ظواهرِ شي بهمحدود به نوسازي  است كه(غير از جنبش مشروطه)  آمرانه و از باال

 ؛اسـت  اجتمـاعي در جامعـة پيشـامدرن ايـران    و  ،اقتصـادي ، ساختارها و نهادهاي سياسـي 
 ،كنـد. بنـابراين   مـي ها و ايستارهاي سنتي زنـدگي   انگارهها و  آموزهچنان با  اي كه هم جامعه

سـنت و تجـدد شـود و     ليسـم آدوي جامعه درگيرِ فرايندرسد كه در چنين  مي نظر  بهطبيعي 
ها بين اين دو گفتمان پديد آيد. يكي از شـديدترين   كشمكشمواره سطحي از منازعات و ه

 توان در رويارويي مشروعه با مشروطه ميسطوح كشمكش و تخاصم بين اين دو گفتمان را 
اشـاره   بـه آن  بعـداً  اسـت و زدگـي   غـرب هاي مرجعِ گفتمـانِ   بندي صورتكه يكي از  ديد

اي ديگـر بـراي    رابطه وقتةزدگي به دو  غرباحمد در گفتمان   آل، اينبر عالوهخواهيم كرد. 
پـارچگي و وحـدت در گفتمـانِ اصـالت و      ستيزانه و ايجاد يـك  غربگذاري استراتژي  پايه

  سنت استناد كرده است:
 شـادمان  سـيدفخرالدين  هـاي  نوشـته  در و 1320 دهـة  تسخير تمدن فرنگـي: در  ـ

 ؛)1286-1346(
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و  1330كتـابِ فلسـفه در دهـة     بـي ) اسـتاد  1373- 1289زدگي: احمد فرديد ( غرب ـ
هــا غوغــا  و جلســاتش تــا ســال ،گفتارهــا درس ،در دانشــگاه تهــران كــه نــام 1340

  .كرد مي  پا به

  
  )ش 1348- 1302احمد (  آلزدگي  غربگيري گفتمان  شكل .3
ا از زدگـي فرديـد ر   غـرب شناسانة گفتمـانِ   هستيگرايانه و  ذاتگرايانه و  نخبهاحمد دالِ   آل

شـكل   بهفهم سياسي و عيني  همههاي  مدلولبا  ها را آن كند و مياش جدا  معرفتيهاي  مدلول
به ادبيات سياسـي ايـران    1340در دهة  سپس كند. ميبندي  صورتيت ؤر قابليك بيماري 

گـراي   ترين گفتمـان رقيـب بـا گفتمـان غـرب      اصليسرعت به  بهزدگي  غربكند.  ميوارد 
گفتمان را اين هدف بدانيم كـه نشـان    ةنظرياصلي در  ةدغدغاگر  .دشو ميحاكميت تبديل 

عبارتي تعريف مردم در جوامع  بهخود دارند يا  ازدهيم مردم در جوامع چه درك و شناختي 
 ها چيست، بايد بگـوييم  تبع اين تعريف الگوي رفتاري آن بهگوناگون از خودشان چيست و 

 ،دسـته و گروهـي   از هـر  ،دگي بين عوام و نخبگـان ز غرباقبال عظيم گفتمان  به باتوجه كه
 به اين دهيم كه مردم آن را آينة تمـام و كمـالي از خـود، وضـعيت    ي أرنيست اگر  راه بي  پر

  دانستند: ميو بحران خود  ،خود
كه  ست از اينااي  نشانهاحمد   آلزدگي پس از انتشار كتاب جالل  غربرواج اصطالح 

فتن هويت انساني و تاريخي خود در ما بيـدار شـده و ايـن    گرايش و تمنايي براي بازيا
 قرار داريم براي ما مطرح شـده اسـت  پرسش كه ما كيستيم و در جهان كنوني در كجا 

  ). 16: 1347(آشوري 

تأثير كدام منازعات  تحتستيزانه چگونه و  غرببندي  مفصلزدگي با  غربو اما گفتمان 
فرهنگـي شـكل   و  ،سياسـي ، ام شـرايط تـاريخي  هاي گفتماني و در بسـتر كـد   روياروييو 

  ؟است  هگرفت
  

  جايي) كانونِ هدف و مخالفت  ه(جاب كودتا، سركوب سياسي: تغيير .4
هاي سياسـي  آمـد  پـي مرداد توسط انگليس و آمريكا و شكست نهضت ملـي و   28كودتاي 

و  هـاي منتقـد   گـروه ست. گرچه ازدگي  غربگيري گفتمان  شكل عللترين  از مهم آن از پس
مخالف بالفاصله پس از كودتا درپي اين بودند كه نظامِ معنايي جديدي را بـراي مقابلـه بـا    
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امـا بـا    ،كـار گيرنـد   بهدانستند)  ميغرب  ةنشاند دستاستبداد و گفتمانِ حاكميت (كه آن را 
گيري و هژمـوني   شكلسركوب و خفقاني كه موجبات  ؛شدند ميسركوب و خفقان مواجه 

هـاي پـس از كودتـا بـه دو گونـه       سركوبزدگي را تشديد كرد.  غربتمانِ نظامِ معنايي گف
  كند:  ميزدگي را فراهم  غربگيري گفتمان  شكلشرايط 
 ؛جايي كانونِ هدف از استبداد به استعمار هتغيير و جاب ـ

ـ  ـ جـايي كـانونِ مخالفـت از نهادهـاي دموكراتيـك بـه فضـاهاي سـنتي          هتغيير و جاب
  .)136: 1384 (ميرسپاسي

  
  هاي اصالت گفتمانو  ،تضاد طبقاتي، شكاف اجتماعي مدرنيزاسيون، .5

كـه از دوران   غربـي  تجـدد  و توسـعه  هـاي  ساماني هناب به بود واكنشي زدگي غرب گفتمان
مـرداد در يـك رونـد     28و پس از كودتـاي   1330دهة پهلوي اول شروع شد و از اواسط 

 ،مة روابط اقتصادي، نهادهاي اجتمـاعي هر د. اين برنامة مدرنيزاسيون پرشتاب قرار گرفت
يكـي از   منزلـة  بـه  ،. اصـالحات ارضـي  گذاشـت ر يهاي فرهنگـي كشـور تـأث    بندي قالبو 

از بـين تمـام عواقـب چنـين      .ساختار روستايي ايران را برهم زد ،هاي مدرنيزاسيون برنامه
؛ ، بـود ويـژه تهـران   بـه  ،مهاجرت كثيري از جمعيت روستايي به شهرها شترين تغييري مهم

روي داشـت   پـيش جمعيتي فاقد مهارت و تخصص كه براي امرار معاش معضالت زيادي 
ايـن مهـاجران    .ديـد  نمـي روي خـود   پيشگاه، شغلي  به گاهو جز كارگري روزمزد، آن هم 

اي كه هيچ سـهمي   طبقه. ندداد مينشين شهري را تشكيل  حاشيهفقير و جامعة بخش اعظم 
 را اجتمـاعي  انـزواي  از حسـي «و اقتصـادي نـدارد و    ،اعياجتم ،در ساختار جديد شهري

راه با عناصـر فرهنگـي و ارتبـاطي مـدرن و      ديگر، مدرنيزاسيون هم طرف از .»كند مي تجربه
ايرانـي پديـد آورد كـه    جامعـة  غربي تغييراتي ناگهاني در زيست جمعي و سبك زنـدگي  

ها بـود، از   سنت بر مبتني موجب شد بسياري از مناسبات اجتماعي پيشين، كه حاملِ هويت
 كه هيچ عنصر مشتركي با سنت بـومي داشـته    بدون اين» ديگري«ميان برود. حضور فرهنگ
 هـاي  شكافپارچة گفتمان سنت را متزلزل كرد و موجب تشتت و  باشد، كليت واحد و يك

  هويتي شد.  ـ   فرهنگي
موجب طرد و  هويتيـ   هاي اجتماعي گسستاين تغيير فرهنگ شهري شكاف طبقاتي و 

هاي اجتماعي گوناگون از گفتمان تجدد بـه فضـاي    گروههاي كثيري از  سوژهراني  حاشيه  به
هـاي اصـالت در كشـورهاي     گفتمـان مانند تمام  نيز زدگي غرب گونگي شد. گفتمان گفتمان
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 تـا  صـدد بـود   دررفـت از بحـران    برونها كه براي  ساماني هنابچنين  به بود پيرامون واكنشي
 و شـكاف  رونـد  هـا  اسـتعماري آن  عـامالن  و گرا غرب عناصر طرد با كه كند فراهم بستري
  .كند عقيم اصالت به اتكا هويت را با زوال و گسيختگي ازهم
  

  زدگي غربهاي گفتمان  ويژگي .6
 قـدرت  اقتـدار،  توسـعه،  مليت، شاه، ايران، چون اييه هوقت حاكميت گراي غرب گفتمانِ در

 اسـطورة  خلـق گفتمان با  ينا .بودند شده بندي مفصل »سلطنت« ادنم حولِو تجدد  ،نظامي
 گفتمـان  معنـايي  نظـامِ . دهد ارائه شوونيستي سياسي نظرية يك تا بود درصدد بزرگ تمدن

 به عناصر اين .بود خالي سنت و ،اسالم عدالت، آزادي، استقالل، چون هايي دال از حاكميت
 گفتمـانِ  هـاي  وقتـه  تـرين  اساسـي  كـه  ناصريع بودند؛ شده فرستاده گونگي گفتمان عرصة
كـه   احمـد   آل جـالل  ايـران،  در گرايي غرب منتقد مشهورترين واسطة به ،شدند زدگي غرب
 صـورت  بـه  درابتدا كتابچه اين. كرد منتشر عنوان همين با اي كتابچه در را زدگي غرب يةنظر

 سرپرسـتي  به »ايران فرهنگ هدف شوراي« جلسات در بود قرار كه بود شده نوشته گزارشي
 ايـن  برانگيـز  بحـث  و انتقـادي  لحـن  امـا  ،شود مطرح 1340 دي و آبان در فرهنگ وزارت
 درميـان  كتابچه اين تايپي هاي نسخه. شود خارج شورا كار دستور از كه شد موجب گزارش
 سـال  انقـالب  از پـيش  تا و گشت دست به دست ها سال مردم و ،قلم اصحاب ،فكران روشن
  .نشد چاپ رسمي شكل هب هرگز 1357

  
بنـدي   مفصـل شـكني   سـاختار  بـر  مبتنـي زدگي  غربنظام معنايي گفتمان  .7

  زدة گفتمانِ حاكميت غرب
 حاكميت و امپرياليستي استثمار دليل به سوم جهان كشورهاي در« موف و الكالو ةنظري طبق

 دشـمني  بـا  مركـز  يـك  سـمت  بـه  مردمـي  هـاي  كشـمكش  سلطه، خشن و متمركز اشكالِ
 زدگـي  غرب گفتمان .)213 :1397 الكالو و موف(» دارد تمايل معين و ،واحد شده، ريفتع
 در حاكميـت  و تجـدد  گفتمـان  هـاي  ابـژه  و هـا  وقتـه كـه  درصدد است تا نشـان دهـد    نيز

 و بنيـادين  امـر  از نشـان  همگي و اند يافته تعين غرب يعني »ديگري« گفتمانِ با بندي مفصل
 ايـن  از برآمـده  گفتمانيِ هاي ويژگي تمام حيث اين از. دارند »يبيرون دشمن« نامِ به يمشابه

گراي حاكميت بايد ساختارشكني شود. اين ساختارشـكني و ايجـاد    خصم در گفتمان غرب
گيـرد.   مـي زدگي صـورت   غربگراي تجدد با اتكا به مفهومِ خاصِ  تزلزل در گفتمان غرب
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فتيم در آراي احمد فرديد است. فرديد اين گ از پيشطوركه  زدگي همان خاستگاه مفهومِ غرب
 احـوال بـراي ناميـدنِ وضـعيت و     .كـار بـرد   بهيك استعاره  درمقامزدگي را  اصطالحِ غرب

ــ    اين تحـولِ تـاريخي   فراينددر  .اي ظلماني شده است دورهگرفتارِ غرب تاريخي كه عالم 
طالح از فرديـد  احمد با اخذ ايـن اصـ    آلزدگي شده است.  غربمعرفتي همة جهان گرفتارِ 

چون يك  هم ،دادنِ خصلتي استعاري نسبتو با كرد زدگي ارائه  غرباي از  مفهوم ديگرگونه
  بـه شناسـانه   هسـتي زدگي و نقد به غرب را از مباحث معرفتي و  غربحوزة  ،بيماري به آن

   :دادو اجتماع گسترش  ،عرصة سياست، اقتصاد
ـ  اگر و ،وبازدگي چون هم گويم مي زدگي غرب  بگـوييم  ،نيسـت  آينـد  خـوش  مـذاق  هب
 ؛زدگـي  سـن  درحـدود  سـت ا چيزي كم دست. نه اما ،سرمازدگي يا گرمازدگي چون هم
 پوست فقط اما ،برجاست سالم پوستة. درون از پوساند؟ مي طور هچ را گندم كه ايد ديده
  .)15 :1385احمد   آل( مانده درختي بر اي پروانه از كه پوستي همان عين است،

 گفتمـان  بـه  اتوپيـايي  و ،درمـاني  تجـويزي،  اي خصيصـه  د در همين نقطة آغازاحم  آل
 هاي عرصه  در آن ردگيريِ و بيماري يك شناسايي با تا است صدد در كه دهد ميزدگي  غرب

اگـر   بنيـان نهـد و   بيماري با ستيز براي را اي نظريه فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي، گوناگون
 و آمـده  بيرون از اي عارضه. است بيماري يك از سخن ورتهرص به« :كند عالج را آن ،شد
 يـا  علـت  و بجـوييم  را درد ايـن  مشخصـات . كـرده  رشـد  بيمـاري  براي آماده محيطي در

  .)15: همان(» را عالجش راه داد، دست اگر و را هايش علت
اي  عارضـه  منزلـة  بـه زدگي  غرباندازِ دروني و بيروني به تبيين مفهوم  چشمسپس از دو 

  .پردازد ميمده از دالِ غرب برآ
و  ،معنـا  بـي  ،اي براي بيـان هرچيـز عليـل    استعارهنقد دروني با محتوايي ارتباط دارد كه 

كـه مـدلولِ سـلطة گفتمـانِ      ستا اجتماعي و ،هاي سياسي، اقتصادي حوزهازخودبيگانه در 
 و ايـن سـلطه   از واقـع هشـداري  در زدگـي  غـرب . اسـت  متجدد غرب بر گفتمان حاكميت

كه به انقياد غرب  ستگرا غرب هاي گفتمان سوژه در حاصل آن .ستا آميزِ مخاطره ضعيتو
 و غـرب  پارادايم دربرابر تسليم و سنتي ميراث ترك اين وضعيت انقيادي حاصلِ اند. درآمده
زده  غـرب هـاي   سوژهبحرانِ خطرناك و نماد ذلت و حقارت  يك نشانگانِ است كه تكنيك
جنـبش   بـه  را ها سوژهرسمي استيالي غرب و ذلت و از خودبيگانگيِ  زِاحمد آغا  آل است.

خواهـان   مشـروعه . مخالفت دهد ارجاع مي تجدد دربرابرمشروطه و جنگ مغلوب مشروعه 
  :واقعِ مخالفت با تجدد بود در
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بحران تجدد  ،گرفته بود درجنگي كه برسر مشروطيت ايران  ،جنگ مشروعه و مشروطه
بـه مخالفـت بـا     خواهان صـرفاً  مشروعهگذاشت. مخالفت  مينمايش  بهدر ايران را هم 

 ها بـا تجـدد هـم سـر سـتيز داشـتند       شد، آن نميمباني اصولي نظام مشروطيت محدود 
  .)385: 1383(آجوداني 

نوري را دالِ اسـتيالي تجـدد و    اهللا فصل شيخ اعدام احمد نيز از جايگاه مدافعِ سنت  آل
  :داند ميزدگي  غربآغازِ 

عالمـت اسـتيالي    بـه دانم كـه   ميچون پرچمي  من نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار هم و
 اكنون  و...  سراي مملكت افراشته شد  بامزدگي پس از دويست سال كشمكش بر  غرب
 ادب و خوراك و خانه و لباس در ،ايم بيگانه خوداز قومي به شبيه پرچم ما اين لوايِ در
 مĤب فرنگي و پروريم مي مĤب فرنگي. فرهنگمان در همه زا تر خطرناك و ،مطبوعاتمان و
 اكنون ،بود گوشمان بيخ خطر مشروطه صدر  در اگر ... جوييم مي را مشكلي  هر حل راه
 چـون  گـردد،  برنمـي  ده بـه  ديگـر  كـه  گريخته شهر به دهاتي آن از. نشسته جانمان در

 سـاندويچ  و نيسـت  سـينما  ده در و ندارد بساط در بريانتين او آبادي گرد دوره سلمانيِ
 به سالي دارد، حساسيت گردوخاك مقابل در چون كه وزير آن تا گرفته خريد توان نمي

  ).65- 64: 1385احمد   آل( زند مي پرسه عالم ةگوش چهار در ماه دوازده

واسطة دراختيارداشتن صنعت و تكنيك ساخت ماشـين توسـط    بهاين وضعيت انقيادي 
گونه فضاي آزاد و مستقلي خـارج از سـلطة آن بـاقي     هيچكه  تاجاييشود،  ميغرب تشديد 

 ست:اها در كسبِ چنين قدرتي  گفتماننمانده است. درنتيجه زمانه زمانة رقابت  
 كور شدن ماشيني براي راه تا شود مي نابود ها آرمان همة آن در كه ستا اي زمانه ما زمانة
 ةزمينـ  در مشـترك  تمـايالتي  بـا  روسـيه،  و آمريكا ايدئولوژيكي، دشمن شود و دو باز

 اكنـون  ... كننـد  مـي  مساعي تشريك ديگر يك در اين مسير با تجارت و صنعت توسعه
 انـد  شـدن  ماشـيني  و مكـانيزم  اعـالي  عرش به هايي راه ها ايدئولوژي و ها ايسم آن همة

  ).19- 18: همان(

خواهنـد   قـرار  يصـال است وضعيت در ناخواه خواه بيروني هاي گفتمان همة اين حيث از
و  ،وابسـته  زده محصولِ همين رابطة نابرابر، هاي غرب سوژهگرفت و محتواي بيمار و عليلِ 

و  ايم نيافته دست »ماشين«به  هنوز »ما«كه  ستا يدوران مشخصةزدگي  غربست. امصرفي 
ود بـه  اما به جبـرِ زمانـه در دورانِ پيشاصـنعتي خـ     ،دانيم نميرمزِ سازمان و ساختمانِ آن را 

 است مندان ثروت و فقرا ةمقابل دنياي ما دنياي«ايم:  شدهوابسته  »ديگري«مصرف ساخت آن 
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 و سـاختن  درجهـت  يكـي  :دنياسـت  دو روزگـار  مـا  روزگـار . جهـان  پهناور عرصة در
 »آن واردكردن و فرسودن و كردن مصرف درجهت ديگري و ماشين كردن صادر و پرداختن

پـارچگي   كنندگي و وابستگي حاصـل از آن وحـدت و يـك    مصرفاين  .)17 -16 همان:(
خوش بحران و تناقض  دست ،هستند سنتي سوژة وضعيت در كه هنوزرا  هايي سوژههويت 

هـاي   حـوزه گسـتردة آن در   زدگـي و عواقـبِ   غـرب آن را منشأ بيمـاري   احمد  آل .كند مي
  :داند ميگوناگون 

 سـويِ   اين مردمانِ انديشة شرو و تمدن و فرهنگ و زندگي در كه عوارضي مجموعه
 فقط و گاهي تكيه عنوانِ به سنتي هيچ بي و تاريخي زمينة هيچ بي ،است شده حادث عالم
... و بلـه، جبـرِ    آن مقـدماتي  جانشـين  عنـوان  به بگويم بهتر يا ماشين سوغات عنوانِ به

 ز زمينشدن ا كندهست از ااي  دنبالهآورد و اين شهرنشيني  مينشيني  شهرمصرف ماشين 
يا از شوي   كندهكه به شهر مهاجرت كني، بايد از ملك آبا و اجدادي  اين(روستا). براي 

و ايـن اسـت نخسـتين     ؛ده ارباب بگريزي يا از سرگرداني ايل خسته شوي و فرار كني
  ). 79- 78: همان( ستازدگي  غربتضادي كه حاصل 

اي برآمده از  عارضه ؛ستارضه زدگي نماد يك عا غربكه گفته شد،  گونه همان ،بنابراين
ها را از وضـعيت سـوژگي    سوژه ارزي با گفتمان تجدد همسلطة يك گفتمانِ بيروني كه در 

امـا   ،ها را متزلزل ساخته است پارچة آن در گفتمان سنت طرد كرده و هويت يك  شانراستين
 ؟چيسـت  دقيقـاً  ،دكنـ  ميو مبتال  »زده«ها را  سوژهكه  ،اين غرب و گفتمانِ غير و بيروني آن

ماهيت و خصايص ويژة آن كدام است؟ آيا فقط قائم به ساخت ماشـين اسـت يـا عناصـر     
مفهـومي    نـه احمـد غـرب را     آلشـده اسـت؟    مـرتبط هـاي ديگـري    دالساز آن به  هژمون

 كليتي گسترده و پراكنـده  يگاه  داند. غرب مياي معرفتي  حوزهمانند فرديد   نهجغرافيايي و 
كنـد و معنـايِ فـن و تكنيـك از آن برداشـت       ميابزاريِ مدرنيته را نمايندگي  كه عقلِ ستا

ست كه قادر است ماشـين بسـازد و   اشركتي  هرو  ،كمپاني هر ،كشور شاملِ هر كهشود  مي
  و عرضة كاالست: ،تكنولوژيِ توليد ،صاحب صنعت

 تمـام  مبگـذاري  غرب جاي به ... كنندة ماشين است صادرغرب در نظرِ من همة ممالك 
 ممالـك  يـا  مترقـي  ممالـك  بگذاريم يا شمالي آمريكاي تمام و شوروي ةروسي و اروپا

 را خـام  مـواد  ماشـين  كمـك  بـه  قادرنـد  كه ممالكي همة يا صنعتي ممالك يا رشدكرده
  .)15 - 14همان: ( كنند عرضه بازار به كااليي چون هم و درآورند تري  پيچيده صورت به

اي و رفـاهي   سـرمايه هـاي   شاخصـه هـا و   مـدلول بـا   اي است كـه  حوزهغرب  يو گاه
  شود: مي  معين
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 مفهـوم  دو بلكـه  ،جغرافيـايي  معناي نه و دارد سياسي معناي نه غرب و شرق من براي
 دولـت  مـن  براي. گرسنه ممالك يعني شرق و يرممالك س يعني غرب. است اقتصادي
 آفريقاسـت  نـوبي ج اليـه  منتهـي از غرب اسـت؛ گرچـه در    اي تكههم  يجنوب  آفريقاي

  ).17    :همان(

 يمِاپـاراد  يـك  منزلـة  بـه  »داري سـرمايه « لزومـاً ( سرمايه ارزي معنايي با هم اين در غرب
 زدگـي باشـد،   غـرب گفتمان  در غرب مفهومِ از واقعي نمادي تواند نمي نيست) امپرياليستي

فاقد خصيصة  ماا ،شود مي غرب از معنايي ةداير اين جزو هم ژاپن مانند كشوري مثالً كه چرا
  ست.اارتباط استعماري 

دهد و ريشـة   مياحمد در جايي ديگر مفهومِ غرب را تا كليت جهان مسيحيت بسط   آل
كليـت   منزلـة  داند؛ شكست امپراتوري عثماني بـه  ميزدگي را تقابل مسيحيت و اسالم  غرب

جهان اسـالم را  تجزيه و تفرقة ديني در  سياست و غرب مسيحي دربرابرواحد جهان اسالم 
  داند: زدگي مي غربسرآغاز 

اثـر ايـن    برخواهم بگويم كه  مي ؛ام، نه برخاستهگمان نكنيد كه به دفاع از تركان عثماني 
هاسـت كـه مـا     خوني ناشـي از آن  كماثر  برهاي خالي از حماسه و خونين محلي و  نزاع

ينم كه آيا مورخان ريش خواهم بب ميها امروز به چنين روزگاري گرفتاريم.  اي خاورميانه
ديني دفـاع كننـد؟ شـايد راسـت      ةتفرقدار ما حق دارند يا نه كه از آن سياست  سبيلو 

اي  شدند يا اگر صفويان در زير لواي تشيع، ساز جداگانه ميباشد كه اگر عثمانيان پيروز 
ت ولي مگر نه ايـن اسـ   ،نواختند، ما اكنون واليتي از واليات خالفت عثماني بوديم نمي

  .)57: همان(غربيم؟  ةنشاند دستيتي از واليات كه اكنون وال

احمد همة خصايص متفرق و پراكنـدة غـرب را در كـردارِ اسـتعماري آن       آل ،درنهايت
  :داند مياز تجليات چنين كرداري را زدگي  غربكند و  ميتبيين 

دسـته  (و الجرم سياسي) ميـانِ ايـن دو    زدگي يعني نوعي رابطة خاص اقتصادي غرب
بلكه چيزي  ،ممالك كه رابطة دو طرف يك معامله نيست يا رابطة دو طرف يك معاهده

  .)40: همان( يعني همان استعمار كالسيك ،حدود رابطة ارباب و بنده ست درا

نفت در  و غرب در صنعتي انقالب ابژة دو را غرب هژموني و نابرابر رابطة اين ريشة او
  :داند مي يرانا

داشـته و يـك جهـت.    رو   يـك صد سال پيش هميشه  ب تا حدود سياين توجه به غر
يكـي   قـديم عاقبـت   اكنـون از آن دو حريـف   ]امـا [. .. روي كينه يـا حسـد و رقابـت   
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اي! معركة اسـافل اعضـا و    معركهو چه  ،معركه  صاحبميدان و آن ديگري  ةجاروكنند
  ).41: همان(تا نفت را بار بزند تخرخر خر و تحميق و تفا

شـود   مـي احمـد    آلزدگي  غربپردازي گسترده از غرب در گفتمان  مفهوماز اين  چه آن
هـاي ارتبـاطي نـابرابرِ    »موقعيت« ست كه تمامي ا »وضعيتي«زدگي  غربكه  گرفت اين   نتيجه
هـا در   سـوژه پارچگي هويـت   گيرد و وحدت و يك ميبر  ها با اين غربِ متكثر را در سوژه

ــيازخودبيگــانگي و اضــمحالل  خــوش وضــعيت ســوژگي ســنتي را دســت  ــا  م ــد. ب كن
زده  ها در وضعيت سوژگي غرب سوژهاين رابطة نابرابر،  فرايندها در  سوژهشدن  ازخودبيگانه

هـا و   پـارچگي مجـدد آن   بخشـي و يـك   هويـت گيرنـد كـه    مييا همان تسليم و انقياد قرار 
يختگي سياسـي و دينـي   بازگشت به اصل و خودانگ فرايندطريق   ازشان از اين انقياد  رهايي
  ادامه به آن خواهيم پرداخت. دركه شود  ميپذير  امكان
گزينشـي  و مختصر برداشتي شرح احمد  آل زدگي غرب گفتمانِ در غرب از بيروني نقد 

 جنـگ  هـاي  بحران از بعد خاصه ؛است غرب خود نِامتفكر و نامنتقد توسط مدرنيته نقد از
زوال  شدن در تمدن غـرب را شـكلي از فسـاد و    ماشيني ةاحمد نتيج  آل .جهاني دوم و اول

را در جنـگ جهـاني دوم    آن بروزاوجِ نمود و  .شود ميداند كه به فاشيسم منجر  ميسياسي 
هاي آمـد  پيشدگي از  ءشيست كه ا اي ويستييپوزيتنظر او ماشين محصولِ   اززند.  ميمثال 

  :دآور مي درمهم آن است و انسان را به انقياد خود 
خواهـد نيـز عـادت     ميحضور در حزب و اتحاديه كه لباس و ادا و سالم و فكر واحد 

ــالثي  ــابع همــان ماشــين. پــس  ،ســتاث ــه  متحدالشــكلت ــه منجــر ب ــودن در كارخان ب
شود و اين اتحـاد شـكل و لبـاس و فكـر در      ميشدن در حزب و اتحاديه  متحدالشكل

 رسـوم خـود را از  و آداب الًطلبي اصـ  جنگتر بگويم  صريح ... گزاري به ماشين خدمت
  ).169: همان(كند  ميماشين اخذ 

. شـود  نمي شكافته چندان و رود مي محاق به ،كوتاه ةاشار در چند جز به ،بيروني نقد اين
 غايـت  بـه  زدن تأييـد  مهـر  بـراي  سـت ا كوششـي  رسـد  مي نظر به ابتدا همان از كه طوري به

  : يممبتالي ي خواهد شد براي ما كه به غربمدرنيته كه خود زوالِ مضاعف و غرب پذيرِ زوال
 عـالم  خـود  از همه و هنرمندان از ديگر بسي و ،برگمن اينگار يونسكو، اوژن كامو، آلبر

 بـه  رو بسـته  چشم سارتر اروسترات .اند بشريت كار عاقبت از شكسته دل همه ... غرب
 مورسوي و راند يم ماشين مردم به رو ناباكوف قهرمانِ و كشد مي تير هفت كوچه مردم
 همـه  داسـتاني  هاي عاقبت اين و .كشد مي آدم آفتاب سوزش شدت علت به فقط بيگانه
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 ،بشود له ماشين پاي زير نخواهد اگر كه بشريتي. بشريت واقعي عاقبت از اند برگرداني
   .)191- 190همان: ( برود كرگدن پوست در حتماً بايد

  
  هاي شناور دال .8

از عـوارضِ نـوعِ خاصـي از     »زدگي غرب«زدگي دانستيم كه  مانِ غرببنابر نظام معنايي گفت
 ه و پاياپاي بـين طـرفين  اي كه دو طرف رابطه؛ است رابطة اقتصادي و الجرم سياسي با غرب
طريق گفتمـان تجـدد ظهـور و بـروزش       ازست و ايك معاهده نيست، رابطة ارباب و بنده 

  شود. مييابد و هژمون   رسميت مي
زدگي در فضايي از تنش و رقابت بـا غـرب و تجـدد شـكل گرفـت و بـا        غربگفتمان 

شـكني در تعيـين    سـاختار گفتمـان تجـدد و    پيوندزننـدة زدة  كشيدنِ هويـت غـرب   چالش به
گزيني  بندي هويتي جاي مفصلو فرهنگ  ،سياست ،در سه دال اقتصاد ،زدگي غربجانبة  همه

بنـدي كـرد.    ي بازگشت بـه اصـل صـورت   ستيزانه حولِ دالِ مركز غربرا با خاستگاه بومي 
زده از وضـعيت   هـاي غـرب   سـوژه راني  حاشيهست كه با طرد و ااي  نظريهبازگشت به اصل 

 ازها در وضعيت سوژگي خودباور و مبـارز   زده در گفتمان تجدد و نشاندن آن سوژگي غرب
و  گيرد و موجب حذف حضور ميطريق رجعت به اصالت راستين صورت عملياتي به خود  

سياسـي در  ـ   شود. گذر از اين مرحلة نظري به عملياتي و انگيزش هويتي مي» ديگري«سلطة 
اسـت.   اننـام روحانيـ   بـه ها منوط به حضور و مشاركت عاملي تاريخي و نهادينه  سوژهارادة 

د كه هر اندازه كارآيي عملي نده مياي به سياست  تازهگذر وقتة سياسي معناي  از رهروحانيان 
اش را  هژمـوني گراي تجـدد مناسـبات و    گفتمان غرب ،اش در سياست گسترش يابد مداخله
و كليـت   خواهـد شـد  جامعه از گسست هـويتي خـارج    ،نتيجه در .دهد ميتر از دست  بيش

شـكني   ساختارغرب حفظ خواهد كرد. در ذيل به روند اين  دربرابرمنسجم و مقتدر خود را 
پردازيم كـه چگونـه    ميها  بندي هويتي آن در مفصل هاي گفتمان تجدد و ايجاد تزلزل دالدر 

ا در يـك كـردار هـويتي اصـيل گفتمـان      ه وقتهبندي هويتي اين  مفصلزدگي با  غربگفتمان 
در وضـعيت سـوژگي    انها را به عامل سياسي روحانيـ  سوژهبندي كرده و  صورتاصالت را 

  كند. ميل نشاند و آن را به يك تصور اجتماعي عام مبد مياصيل و خودباور 
  

  سوسياليستي ةگرايان ارادهاقتصاد  .9
ترين بنيانِ استقرارِ نظام  زدگي دالِ اقتصاد را با مدلولِ وابستگي به نفت مهم غربگفتمان 
 طـرد  با بايد داند كه ميزدة گفتمان حاكميت و سلطة امپرياليسم  اجتماعيِ غربـ  سياسي
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 تحـت  امـا  ،داد ارتقـا  مسـتقل  اي ابـژه  هب را اقتصاد نفت به وابستگي وقتة راني حاشيه و
 عمالً وابستگي اين زدودنِ زده غرب هاي سوژه باوجود و امپرياليسم داري سرمايه سيطرة
  :است ناممكن

هاي شطرنج يكـي   مهرهدهد و  ميشود و آمريكا كيش  ميكه نفت ملي  1329تا در سال 
يگري مات بشود تـا  شوند. يكي بايد به صندوق عدم برود و د ميپس از ديگري عوض 

و ايـن اسـت    ... درصد از سهام كنسرسيوم نفـت را ببـرد   40داري آمريكا بتواند  سرمايه
هاي نفتي  كمپانيروي از غرب و از  دنبالهناميم.  ميروي در سياست و اقتصاد  دنبالهچه  آن

  ).73: 1385احمد   آل( زدگي در زمانة ما غرباعالي  حدهاي غربي. اين است  و دولت

بنـدي بـا كـردار و سرشـت سياسـي       مفصلمنزلة مكانيسمي سياسي و در  بهل اقتصاد دا
 تكنولوژي و صنعت به ما رسي دست در مانع ترين اصلي شود كه مياي تبيين  گونه بهها  سوژه

اسـت كـه    فرهنگي و سياسي استقالل درنتيجه و ،اقتصادي استقالل به گذر ،ماشين ساخت
  ست: اهاي سياسي  سوژهة زده و خودباخت هويت غربخود 

 چنـان  مينيـاتور  و سـازي  خـاتم  و كـاري  كاشي و بافي قالي در محلي، هنرهاي در كه ما
 فكـر ! گشـادبازيم  چنـين  ماشين كار در چرا كه است تعجب ،هستيم و ايم بوده ريزبين
 اطميناني معلول خود جديد فنون و تكنيك و ماشين كار در گشادبازي اين كه كنيد نمي
 اعتبـار  و پـول  درمقابـل  اجباراً كه ماشيني به و داريم؟ نفت معادن كار دوام به كه باشد
 ايـن  بـر  قوم رهبران از كساني ام شنيده كه است اين همه از تر جالب بيايد؟ و بايد نفت
 درمقابـل  فرنگـي  و خيزيم نفت مملكتي كه حاال بله كه. كنند مي هم سازي تئوري زمينه
 به را خودمان ما چرا دهد، مي اخالص طبق در را زاد آدمي جان تا مرغ شير از نفت اين

 و ... هـايش  گرفتـاري  و سـنگين  صنعت و كارخانه احداث دردسر به بيفكنيم؟ دردسر
 ما زدگي غرب علل از يكي است همين و ... كنيم مي عمل هم جوري همين درحقيقت

  . )103- 102 همان:( مرغ تخم و مرغ داستانِ همان ؛آن اساسي نتايج از يكي يا

حاصل و زاييـده و  دو  هرارزي ساختاري  هماقتصاد و سياست در يك  ،در تحليل آخر
اند كه تنهـا   حاكميتهاي گفتمان  سوژهزدة  حال تشديدكنندة وضعيت سوژگي غرب درعينِ

 تـوان  مـي بندي سوژة خودباور حاصل از يك مبارزة سياسي  صورتها و  سوژهبا طرد اين 
عناصـر مختلـف در گـذر از    چندجانبـة   ينعاين تَ احمد  آل ت يافت.به اقتصاد مستقل دس

سـتيز و اسـتراتژي اراده    غـرب بندي هويتي  مفصلطريق   ازمرحلة وابستگي به استقالل را 
  داند: ميپذير  امكان
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 بـراي  ... بايست ماشين پرداخت و ساخت درخور اقتصادي نخست را ما طريق اين به
 تعويـذ  يـك  اگـر  حتي ديگري، دست ساختة ؛ساخت را آن بايد ماشين بر شدن مسلط
 ،غيب عوالم از و دارد مجهوالت از چيزي خود با حتماً حسود، بند چشم طلسم يا باشد
 ،نيسـت  آن مالـك  طلسـم  آن دارندة و .بشري رس دست از بيرون و آور ترس عوالم از

  .)99: همان( است طلسم مملوك نوعي به بلكه

عه و مدرنيزاسيون پرشتاب در گفتمان تجدد و توزيع نابرابر فقر برآمده از قوانين توس
ن روستايي به شهرها پـس از  اروية مهاجر بيخاصه بعد از رشد  ،ثروت و شكاف طبقاتي

زدگـي   غـرب اصالحات ارضي، خاستگاه دالِ عدالت و اقتصاد سوسياليسـتي در گفتمـان   
رانـي آن را   حاشيهبا طرد و  ست كه گفتمان تجدداايي ه وقتهترين  شود. عدالت از مهم مي
 ،گونگي فرستاده بود. پس چندان عجيب نيست كه اقتصاد سوسياليسـتي  گفتمانعرصة به 

حاكميت، به يك امر نمـادين   گفتمان در عدالت و توزيع متوازن درآمدها فقدانِ به باتوجه
 تمـان گف ،خواهانـه  بنديِ آرمان مفصلزدگي تبديل شود و در پيوستگي با  غربدر گفتمان 
نمادي تأثيرگـذار هـم در اذهـان    ؛ هاي تأثيرگذارِ آن شود نشانهترين نمادها و  يكي از مهم

 درميـان  هـم و نشـين شـهري و طبقـات محـروم      حاشـيه هاي اجتمـاعي   گروههاي  سوژه
احمـد    آلهاي ماركسيستي. عدالت در گفتمانِ اقتصاد سوسياليتي  هاي چپ با آرمان گروه

 .شـود  مـي بندي  صورتگرايانه  ارادهصاد مستقل با تمركز بر يك طرح در پيوند با وقتة اقت
احمـد    گيـرد. آل  مـي و رفاه در اختيـار همـة خلـق قـرار     رود  ميدرنتيجة آن فقر از ميان 

و با اشاره كند  ميمدرنيزاسيون طرد  فرايند درجهتاصالحات ارضي گفتمان حاكميت را 
 ،شـدن سـرمايه   سوسـياليزه و زيسـت سـنتي،    بردن ساختار روسـتا  به عواقبِ آن در ازبين

هـاي پـارادايم برابـري و عـدالت بـا دال اقتصـاد        پايـه يكـي از   درمقامو منابع را  ،صنايع
  كند: ميبندي  مفصل

كـه از شـخص اول    ]زيـرا [، كنـد  مالكيت بزرگ اراضي ديگر اين روزها صـرف نمـي  
غلـط كليـد حـل همـة      بهند و اين كار را ا مملكت تا ديگران همه در فكر تقسيم امالك

هـاي بـزرگ منقـول     مالكيـت چه اين روزها خطرناك اسـت،   اند. آن زدهمشكالت جار 
هاي خارج  بانكاي كه در  سرمايهاست، پول است، سهام است، اعتبارات بانكي است و 

كننـد.   مـي هاي فردي كه در كار صنايع دسـت پيـدا    قدرتو  ،شود ميوديعه گذاشته  به
ها كـه اگـر بتـوان گفـت      خصوص آن بههاي وطني،  تراسترگ و داران بز قدرت سهام

  مليها بايد بود و طرحي ريخت براي  اينفكر خطر  كنند. در ميصنايع فرهنگي را اداره 
  ).139: همان( انكردنشكردنشان يا سوسياليزه 
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توانـد رونـد سـلطه و هژمـوني امپرياليسـم       مـي دال اقتصاد با دو حركت مهـم   ،بنابراين
شـدن و دوم بـا    سوسـياليزه يكـي رونـد    :داري و گفتمان حاكميـت را متزلـزل كنـد    سرمايه
برد و ديگري كشور را در مسير توسعه و استقالل قـرار   ميشدن؛ يكي فقر را از بين  صنعتي

بـر فضـاي سياسـي و     مبتنـي شود كه  مياقتصاد مكانيسمي سياسي تصور  ،رو دهد. ازاين مي
زده در گفتمان تجدد با وابستگي به غـرب   وژة غربهاست. سياست و س سوژهكنش هويتي 

و با كـنشِ هـويتي    شودنهادن اقتصاد مستقل است كه بايد طرد  ترين موانع در بنيان اصلياز 
  بندي كند. صورتسياسي مبارزة اقتصادي را  انيروحانگريِ  با ميانجي و هاي اصيل سوژه
  
  سياست و گفتمانِ ضد سكوالر. 10

دالِ وابسـته و   منزلة بهسياست را  »(غرب) ها آن«و  »ما« سازي دوقطبي زدگي با غربگفتمان 
 .كنـد  مـي بندي نامقدس با اقتصاد نفتي و غيرمولد طرد  مفصلدر  »ها آن«نشاندة  دستطفيليِ 
هـاي   سـوژه منزلة  به داران زمامنشاندگيِ  دستكشمكشِ ساختارشكنانه را حولِ محور  سپس

  كند:  ميزده آغاز  سياسي غرب
رعايت منافع اقتصادي سازندگانِ ماشـين. اگـر     بهاند  كردهجهاني ما را مجبور  ةحوزدر 

طورِ اعم بـه ايـن    بهسياست ما در اين دوسه قرن اخير تابعي بوده است از متغير غرب، 
دو  يكيبگذريم از  ... علت است كه اقتصاد ما در اين مدت تابع اقتصاد همان متغير بوده

اعتبــار  بــهاعتبــار درآمــدش و  بــهگــردد،  مــي... ولــي تــا نفــت  1332تــا  1330ســال 
وضـع همـين اسـت كـه هسـت       ،كنـد  مـي  ]سياست ةعرصدر [هايي كه  پروري طفيلي

  ).107: 1385 احمد   آل(

اش بـا   ارتبـاطي ست كه اعتبـارش را در خصـلت   ااي  ابژهسياست نيز مانند اقتصاد  وقتة
ـ شـود. تَ  مـي ستمرار استعمار موجب بقا و ا ،رو اين از .كند ميغرب كسب  ين اسـتعماري و  ع

   :شود ميزده ممكن  سياسيِ غرب عامالنها و  سوژهطريقِ   ازگرانة سياست  سركوب
سـت  ا... چيـزي   زده كه عضوي از اعضاي دسـتگاه رهبـري مملكـت اسـت     آدم غرب

پرسيد چگونه بـه رهبـري قـوم رسـيده      ميهيچ دركي از آينده.  بيرابطه با گذشته و  بي
جـا بـه رهبـري قـوم برسـد كـه        ايـن كسي بايـد در   .حكم تبعيت از غرب به ... است؟
العنان است، كه اصيل نيسـت، اصـولي نيسـت، ريشـه نـدارد، پـا در زمـين ايـن          سهل
از  ... رود مـي زدة ما بر سر موج  وخاك ندارد. به همين مناسبت است كه رهبر غرب آب

 اين است كه هزاري هم كه بگـذرد و ظـاهراً   ... افتد نميچيز در هيچخود اراده ندارد. با 
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جاي  بر د حكه مثل كوه اُبيني  ميزده را  ها بروند و بيايند، باز همان رهبر غرب حكومت
  ). 121- 119همان: (خود نشسته 

بندي سياسي حـولِ دال سـلطنت در گفتمـان حاكميـت بـا تـرويج ايـدئولوژي         مفصل
كـه گفتمـان حاكميـت مـدعي آن      است راسيشوونيستي در شكاف عملي و نظري با دموك

داند تا با اجـراي روبنـايي    مي به كارگرداني غرب احمد دال دموكراسي را نمايشي  آل .است
  هاي راستين دموكراسي سركوب شود: مدلولها و  فرمايشي از دموكراسي خواست

خـورد، تظـاهري اسـت كـه بـه       ميچشم  بهديگري كه در قلمرو امور سياسي  ةنكتدر 
نمايي. از خود دموكراسي غربي و شـرايط و   دموكراسيكنيم، يعني  ميوكراسي غرب دم

آزادي ابـراز عقيـده، آزادي اسـتفاده از وسـايل      موجباتش خبري نيست. آزادي گفتـار، 
آزادي انتشار آراي مخالف با سلطة حكومت وقت،  )،ستادولتي  كه انحصاراً(تبليغاتي 

كنند. و فقط براي بستن دهان  مينمايي  دموكراسيهاي ما  حكومتولي  كدام نيست. هيچ
  ).144: همان(يف سياسي خارجي كه بايد وام بدهد اين يا آن حر

 جاكـه  تـاآن  ،اسـت  فكران روشن دالِ گرا در غرب گفتمان ساختارشكني از زيادي بخش
 از راستين تعريف محوريت با را فكران روشن خيانت و خدمت در كتابِِ احمد بعدازآن   آل

 از فكـران  روشـن  بريـدنِ  مـدلولِ  را سياست وقتةسكوالريسمِ  او. كند مي تحرير فكر روشن
 زمـاني  خاسـتگاه . كنـد  مـي  يـاد  منورالفكر نامِ با آنان از و شمارد برمي اسالم عمدتاً و سنت
 ةسـكوالر دور  ياسـت س ةبـا وقتـ   شـده  بنـدي  مفصـل  ياسيس ةسوژ درجايگاه فكري روشن

 مرجـعِ  همگـي  كه برد مي نام وطني يوهايمونتسك عنوان با آنان از داحم  آل. ستا مشروطه
معيـوب و   تجـدد  اوليـة  بنـايِ  سـنگ  و جسـتند  مي غربي منابع در را خود گفتماني و فكري

  نهادند: بنا را »ديگري«برآمده از خواست و ميلِ 
 همه شايد گرچه و. افتادند بام سوي يك از هركدام وطني مونتسكيوهاي حضرات اين
 و اجتمـاع  اسـاس  كـه  كردند مي احساس نفهمي بفهمي و بودند القول متفق نكته اين در

 همگي نيز و .ندارد مقاومت تاب تكنولوژي و ماشين جبري ةحمل درقبال ما كهن سنت
  ).66: همان( ايراني تصرف بدون فرنگي تمدن اخذ پس كه افتادند راهه بي اين به

اريخي رقابت و كشمكشِ گفتماني را حـولِ دالِ  زدگي پس از اين اشارة ت غربگفتمان 
هـا را نمـادي از    كنـد و آن  مـي بنـدي   صـورت ترين شكلِ ممكـن   خصمانهفكران به  روشن

 غيرديني هويت و شمارد. سكوالريسم برميشده  زدايي دينرمقي در وضعيت  بيارادگي و  بي
 شـده  مفصـل  و گذشته از بريده هويت اين گذر ره است كه از فكر روشن سوژة معنايي خأل
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 نمـود  و بـروز  ها مجالِ سوژهدر اين  غرب سلطة دربرابر ايستادگي و مقاومت هيچ غرب با
 دالِ تـرين  مهـم  حاكميـت  گفتمان در فكراني روشن چنين رهبري و عامل ،رو ازاين. يابد نمي

 و اسـتقرار  هـاي  دال تـرين  اصلي منزلة بهكه بايد  است غرب به اقتصاديـ   سياسي وابستگي
  استعمار طرد شوند: و گرايي غرب گفتمانِ استمرارِ

ند. نه حزب دارند و نه آمال بشري و نه ا ايمان بيمبناي ايماني   هرو به  اند مذهب رهريه
شده بـه   خنگمĤبي عوامانه و منحرف و  ابيقوريبرنده به يك نوع  پناهسنن و نه اساطير. 

چنين است كـه   اين...  ظواهر گذراو چشمي دوخته به اسافل اعضا و به  ،لذات جسمي
فكـران   ملتي رهاشده به تقدير ماشـين و بـا رهبـري روشـن     ؛شود ميملتي حكومت  بر

و با تكيـه بـر    هاي دوم و سوم ها و برنامه كنفرانسدست اين سمينارها و  بهزده و  غرب
  ).122- 117 :همان(...  هاي بالعوض كمك

كـه   ،را سياسي هاي روحانيراني دين و  هحاشيزدگي طرد و  غربگفتمان  ،ديگر سوي از
بـه مـوازات    انـد،  گراي حاكميـت  ي اصيل و مبارز در گفتمان غرب سوژهنماد  درمقام ايشان
داند كه بايد معكوس شود و با دخالـت   زده سازوكاري مي فكران غرب گزيني با روشن جاي
  يابد:  ميسلطه و هژموني غرب خاتمه  فراينددر سياست  انيروحان

 هـاي  دولـت  و ها كمپاني دست در راست يك فرهنگمان و اقتصاد و سياست نوشتسر
 فرنگـي  درقبال مقاومت باروي و برج آخرين كه ،نيز روحانيت و. هاست آن حامي غربي
 خـود  الك در ماشـين  مقـدمات  هجـوم  مقابـل  در چنان مشروطيت زمان همان از ،بود

 تنيد خود دور به اي پيله چنان و تبس خود روي به را خارج دنياي درِ چنان و فرورفت
  ).63: همانبدرد ( حشر روز در مگر كه

  
  سوژه و فرهنگ بومي و اصيل .11
ها بر عوارضِ سياسي و  سوژهفرهنگي ـ   شناسي هويتي آسيبزدگي،  غربنظرگاه گفتمانِ   در

هاي  زده در سرشت سوژه خصلت غرب زدگي غربزدگي تقدم دارد. گفتمان  غرباقتصادي 
 ؛زنـد  مـي داري پيونـد   سرمايهها در پارادايمِ  زدگي آن مصرفگفتمان حاكميت را با موقعيت 

دهد و بـه انگـارة خودبـاختگي در او     ميشدگي قرار ءموقعيتي كه سوژه را در وضعيت شي
گسـيختگي هـويتي    هـم شود. سوژة خودباختـه در وضـعيت متزلـزل فرهنگـي و از     ميختم 

اي كـه   خـورده  تـرس دهد. خـود   ميتهاجم فرهنگ غرب قرار را درمعرضِ  »خود«منفعالنه 
كـه گرفتـارش    را شـدگي ءست!) و شجاعت شناخت چرخة شياصفت  زن( ضعيف است
شناسـد. خـودش    مـي شناسانِ غربي  شرقزده حتي خودش را از زبان  آدم غرب«شده ندارد: 
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ينـد تكيـه   ب مـي چـه او   شناسان به آن شرقفرض كرده و زير ميكروسكوپ  ءخودش را شي
  ).129: 1385احمد   آل(» ستازدگي  غربترين تظاهرِ  زشتكند. و اين  مي

سمت مصـرف   بهكند و  ميست كه او را مسخ اشدگي و حقارت شخصيتي عاملي  شيء
ـ    هـر و  گرايـي  دهد. بدين شيوه او نمادي از مصرف ميتر سوق  بيش د و الگـويي  روز بـه م

 ،اسـت  رسش از نياز و ضرورت و چرايي مصـرف منفعل و بدون پچنين  هم ،است درآمدن
محـوري در نظريـة الكـالو و مـوف را     لة ئمسـ و اگـر   ،ستاداري  سرمايهاسير دست تبليغ 

 زده هـاي غـرب   سـوژه داري يك انقياد بـراي   سرمايهشناسايي شرايط گفتماني انقياد بدانيم، 
ـ  كاالييگرايي و  انقيادي كه با مصرف ؛است جـاي   بـه ط كـاال را  كردن زندگي اجتماعي رواب

 پيشين در روابط اسـت  شكل رهايشـان كـرده   بيها نشانده و ازخودبيگانه و  سوژهمناسبات .
هـاي   سـوژه بندي هويتي  زدگي پس از شناسايي و ساختارشكني در اين مفصل غربگفتمان 

پردازد  ميزده و خودباختة آنان  خودباخته در گفتمان حاكميت به طرد خصمانة هويت غرب
  برد: ميداري از آن بهره  سرمايهه حولِ منافعي شكل گرفته است كه امپرياليسم ك

اعتقاد  چيز هم بي هيچچيز اعتقاد ندارد. اما به  هيچاست. به  مذهب رهريهزده  آدم غرب
بنـد تحـول اجتمـاعي      در... نـه   روزخور است نرخ به نانست. انيست. يك آدم التقاطي 

طوركه بـه   رود، همان مي...گاهي به مسجد هم  ه المذهبيبند مذهب و ن و نه در ،ستا
به تنهايي عـادت نـدارد و    ... ستاجا فقط تماشاچي  همهرود يا به سينما. اما  كلوب مي

اما  ،دهد ميجا هست؛ البته رأي هم  همهچون از خودش وحشت دارد، هميشه در  اصالً
وقـت از او فريـادي يـا     رود. هـيچ  مـي تـري بـه او    به كسي كه اميد جلب منفعت بيش

 .طلـب اسـت   راحـت زده  آدم غـرب  ... شـنوي  وچرايـي نمـي   اعتراضي يا امايي يا چون
كـاره   هـيچ كـاره و   همـه  ... ديگر هيچ غمي نـدارد  ،ماشينش كه مرتب بود و سروپزش

گير  كه شايد دست ،تنها مشخصة او ... اصالت بيست اشخصيت ندارد. چيزي  ...  ستا
تـرس از فـردا، تـرس از معزولـي، تـرس از       ... تـرس اسـت   چشـم بيايـد،   بـه باشد و 

عنوان مغـز روي سـرش سـنگيني     بهبودن انباني كه  خالينشاني، ترس از كشف  و نام بي
رسـد. بـه    مـي صفت است. بـه خـودش خيلـي     زنست. ارتي زده ق ... آدم غرب كند مي

اش  خانـه باس و دارد، به كفش و ل مي برابرو  زيررود. حتي گاهي  مي ورسروپزش خيلي 
اش كـه   خانـه آيـد و   مـي  درهرسال به سيستم جديـد   شماشين ... دهد خيلي اهميت مي

خانه و سرپوشيده و هشتي، حاال هر  حوضروزگاري ايوان داشت و زيرزمين داشت و 
ها هم كه پر است از فر  سمبه سوراخآشپزخانه و ديگر  ... روزي شبيه به يك چيز است

زده  هـا. بـه ايـن طريـق آدم غـرب      خـورت  و خرتو از اين  شويي برقي و گاز و رخت
  ).125- 122همان: (مصنوعات غربي است  كنندة مصرفوفادارترين 
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ويژگـي سياسـي     هـيچ زاي كشور اسـت.   درونزده مخلِ استقالل و توسعة  سوژة غرب
مِ و اساسِ مستحك  پايههاي استعماري در حوزة اقتصاد،  سياستنكشيدنِ  چالش بهندارد و با 

  شود: ميسلطة غرب 
  دمشناسـد. از آن   نمـي نفت را  ةلئمسعنوان  بهچيزي  زده در اين واليت اصالً آدم غرب

چون صالح و معاش و معاد او در آن نيست و گرچه گاهي فقط از همين راه  ؛زند نمي
آورد. نه حرفي، نه سخني، نه  نميوقت سرش را به بوي نفت درد  هيچخورد، اما  مينان 
كاري  متخد ،. درمقابل نفت تسليم محض است و اگر پا بدهدو نه امايي! ابداً ،اي اشاره

  ).132: همان(كند  ميو داللي نفت را هم 

ست ااي  خوانده درسفكلي  كه كند مييا مستفرنگ را توصيف  ليكُفُ يديگرجاي او در 
آن را از شـادمان وام   احمد  آل .كوژ از مدرنيته و كجبا اندك اطالعات  ،تازه از غرب برگشته

 جلـدي  بثـورات . سـت ا زدگـي  غـرب  عمـقِ  عينـيِ  و بيرونـي  نشانگانِ فكليگرفته است. 
 هويـت  زيربنـاي  از برآمـده  دردي ؛سـت ا تـاريخي  دردي تجسمِ كه ستا بيمار فكرِ روشن
 ايـدئولوژي  اسـت،  مرام و مسلك درمقام فكلي حساب، بااين. يرانيا كردة تحصيل زدة غرب

 ايـران  تـاريخ  كـه  اين به اعتقاد از غرب گفتمانِ برساختة ستا روايتي ، وستا تجدد ست،ا
 آينـده  سـمت  بـه از آن جدا شد و  زودتر  چههر يدكه با ستا يماندگ عقبحقارت و  يختار

 كـه چرا ،گـراييم  مـي  مĤبي فكليبه  تر بيش روز روزبه« .شدن مĤب فكليبا  ؛رفت) شدن غربي(
است كه  تري بزرگ درد سادة عوارضِ از يكي خود بازي، قرتي من تعبير به يا ،مĤبي فكلي ينا

  ).122: همان(» باشد زدگي غرب
؟ پاسـخ گفتمـان   رهـا شـد   زدگـي  غـرب از اين زيربنـاي  و توان از اين درد  ميچگونه 

هـاي   دسـتورالعمل زدگي خصـلتي تجـويزي و توصـيفي در انطبـاقِ كامـل بـا سـاير         غرب
. بـا  دارد با ادغامِ تخصص و تعهد و »بازگشت به اصل«اسطورة  چهارچوبگرايانه در  اراده

ارتباطي با غـرب كسـب    وقتةطريق   ازشان را  اجتماعيكشف و شناسايي كساني كه هويت 
وضـعيتي در گذشـته كـه نقطـة عزيمـت       ؛كنند و در وضعيت سوژگي سنت قرار دارند نمي
  ست: اسوي آينده  به

تيم بـا شخصـيت و متخصـص و تنـدرو و     هايي هس آدمما محتاج  در اين دورانِ تحول
... يـا تنهـا    اند هايي كه انبان معلومات بشري آدمنه به  ... زده هاي غرب آدمنه به  ،اصولي

انـد،   نوشـته اند كه تاريخ ما را تاكنون چنـين   بودهها  آدماين  ... اند و آدم خوب نيك مرد
جـا كـه    ايـن يعنـي از   ،جا بايـد شـروع كنـيم    همين... ما درست از  مان است بسديگر 
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اگر بتوان نقشي براي فرهنگ ما قائـل شـد، كشـف     ... متخصص با شخصيت بپروريم
زدگي  غربساماني اجتماعي ناشي از  هست كه بتوانند در اين ناباهاي برجسته  شخصيت

  ). 183: همان( جايي برسانند  بهعاقبت اين كار را 
  
  يانانروحاسطورة بازگشت به اصل با عامليت سياسي  .12
 خـالي  دال ةوظيفـ . است اجتماعي فضاي در خأل يك خالي دال موف و الكالو نظرية طبق

 هـاي  اسـطوره  خلـق  ةمايـ  دسـت  خـالي  هـاي  دال و ستا آرماني و مطلوب وضع بازنمايي
طريـق خصـلت اسـتعاري اسـطوره      هـا از  سـوژه رابطة هژمونيك بين اسـطوره و  . جديدند
ارزتـر   هـم گفتمـاني جامعـه   ـ   ة گفتمان با روية فرهنگيهراندازه اسطور شود. ميپذير  امكان
تر اسـت.   فراهميك نظرية عام،  منزلة به ،شدنش هژمونپنداري با آن و شرايط  ذات هم باشد،

ها حولِ دالِ خـالي گفتمـانِ    دالبندي هويتيِ  تركيبگفتمان در  ةنظريهراندازه ثبات معنايي 
تمـانِ رقيـب گريزناپـذيرتر خواهـد بـود.      تر باشـد، ساختارشـكني و تزلـزل گف    رقيب بيش

يـابي   ريشـه زدگي به  غرباي كه گفتمان  عارضهترين  اين اشاره شد، مهم از پيشطوركه  همان
طرف  هاست كه با هژموني فرهنگ غربي ازيك سوژههويتي ـ   پردازد، سرشت فرهنگي ميآن 

شـود. هرچندكـه    ميخوشِ تضاد و فروپاشي  سوي گفتمان حاكميت دست  ازو خأل هويتي 
بـر  كيـد  أتبندي از يك هويت ناسيوناليستي و بـا   صورتبا  تا صدد بود درگفتمان حاكميت 

ريـزي   پايـه ين هـويتي  عملت، بنياني را براي تَـ   آن هم در غياب دولت ،ايرانيـ   هويت ملي
ـ و فاقـد منطـقِ بنيـانيِ الزم بـراي تَ     »ماليخوليـايي «زدگـي آن را   غـرب اما گفتمان  ،كند ين ع
  كند: ميها دانسته و طرد  سوژههويتي  ةجانب همه

اي  تـازه لـم  كـردن مـردم بـه م    خواب بهروز براي ايجاد غفلت و  هر ... هاي ما حكومت
كوچكي بزرگي خود را در مرد  هرچون  :نمايي بزرگاول ماليخولياي  ... زنند ميدست 
هـاي   جشنهرات ملي و در بزرگي تظا بيند. دهند مي ميهايي كه به دروغ نسبت  بزرگي

 :هاي باستاني گذشتهدوم ماليخوليايي افتخار به  ... هاي پرپري نصرتخرج و طاق و  ول
انگيز كوروش و داريوش، من آنم كه رستم يلـي   تخرخرالف در غربت زدن، تفاخرات 

كند و از آن راه مطبوعـات را   يم  پرچه تمام راديوهاي مملكت را  و آن !بود در سيستان
  ).185- 184: 1385 حمدا  آل(

هاي دور امپراتوري ايران باسـتان   گذشتهبر نمادهاي هويتي از كيد أتدالِ ناسيوناليستي با 
اي شوونيستي به گفتمان حاكميت بخشيده  وجههبندي با دالِ مركزي تمدن بزرگ  مفصلدر 
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 ايران بر يك هويت كاذب و جدا از عناصر عينيِ هويتي جامعة مذهبي و قومي بود كه مبتني
بـودنِ چنـين هـويتي در گفتمـان      ماليخوليـايي زدگي با اشاره به كـاذب و   غرب. گفتمان بود

سياسي با امپرياليسمِ غرب، اين بنيان هويتيِ ـ    در مناسبات اقتصادي :گيرد ميحاكميت نتيجه 
دهي به وحدت سوژگي نداشته است و تحت  شكلانعكاس و استعارة الزم را براي  رمق كم

 در و اسـتعمارِ غـرب مضـمحل و منفعـل شـده و      ،صـنعت  ،داري سرمايهي پارادايمِ استيال
  درآمده است: انقياد به) زده مصرف( زده غرب سوژگيِ موقعيت

هـاي   كمـك خواهيم با اين مدارس و اين سرود ملي و اين سازمان امنيت و ايـن   ميما 
مـت ملـي را تبليـغ    هاي مقوايي حكو آدمساله و اين  نظامي و اين جشن دوهزاروپانصد

هـاي   كمپـاني فقط حدود قلمـرو   و فقطكنيم! در چنين روزگاري كه سرحدات تمام دنيا 
چـه   هردر چنين روزگاري كه ما هستيم، سرحدات ملي  ... كنند ميمختلف را مشخص 

تـر   جديچه  هروزوزكي  تر و غرورهاي خام شاه چه بيش هرنژادي   سننتر باشد و  بسته
ها و مردمان گودتر، وگرنـه   ملتچال زندان  سياه ،چه نافذتر هربي و حالل و حرام مذه
كـوال نفوذناپـذير باشـد يـا درمقابـل       پپسيشناسيد كه درمقابل  ميكدام مرز و سامان را 

  ).93 همان:( ... وآمد دالالن نفت رفت

 زده طـرح بحـرانِ هويـت غـرب      بهاحمد با طرد هويت كاذب در گفتمان حاكميت   آل
 ايـم  نتوانسته ما كه است اين اصلي حرف« :پردازد زده) در هژموني گفتمان غرب مي (ماشين

 بلكـه  ،كنيم حفظ اش جبري هجوم و ماشين درقبال را خودمان تاريخيـ   فرهنگي شخصيت
  ). 22: همان(» ايم هشد مضمحل

كه خودباور است و  داند مي اي سوژه بندي صورتپاسخ به بحران را  زدگي غرب گفتمان
 يسـوژگ  يتباشـد تـا از وضـع    يو صـنعت  ،اقتصاد مستقل، مولـد  يك گذارِ بنيان است رقاد

 پرداخـت  و سـاخت  درخور اقتصادي نخست را ما طريق اين به«: شود خالص دهز فمصر
 يتلق يرا قلمرو يو خودباور استقالل) و 98: همان» (مستقل اقتصادي يعني ،بايست ماشين

 اش آزادي كه اصيلي »ةسوژ« ؛است سوژه ارادة و آگاهي رب مبتني آن بنيان و شكل كه ندك يم
 و حاكميـت  گفتمـانِ  كـه  است اي هويتي نقشة و طرح از رهايي درتنها  انقيادي وضعيت از

 مبـارزاتي  و خودبـاوري  متعـاليِ  موقعيـت  در گـرفتن قرار بـا  اما ،اند ريخته او براي استعمار
  چـه از  يمتعـال  يتموقع ينا به »انتقال« و »اوريخودب« حال، اين با. يابد يياز آن رها تواند مي

و  »خودباوري«به  اصل به بازگشت اسطورة خلق با زدگي غربممكن است؟ گفتمان  طريق
  .دهد ميپاسخ  يمتعال يتبه موقعِ »انتقال« يِبه چگونگ يانروحان ياسيعامل س يقطر  از
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 و پيرامـوني  ورهايكشـ  در اصـالت  هاي گفتمانبازگشت به اصل گفتمانِ اصالت است. 
در  بومي هويت و فرهنگ يگگسيخت ازهم عليه همگاني و طبيعي واكنشِ يك توسعه حال در

  .است و تجدد غربي توسعه گفتمانِ رويارويي با
 و كــردن رهــا در را خــود ةچــار (در كشــورهاي پيرامــون) اصــالت جــوگرانِو جســت
 خـود  نگاه آينده اندازِ چشم رايب و يافتند مدرنيته به رسيدن معينِ قواعد از پوشي چشم

 و عملـي  ابـزار  تنهـا  اصالت كه بود اين بر باور. دوختند بومي و محلي هاي سنت به را
 سـت  هـا  پـوچي  و معنايي بي آن و گرايي ذهن ترديدهاي و تناقضات از فرار براي معتبر

  .)61: 1381 جهانبگلو(
اقضات هويتي و ذهني در بستر يك واكنش طبيعي و برآمده از تن فراينددر  نيز احمد  آل

گفتماني را  ،بيند سالح و مغلوب مي  خلعكه خود را درمقابل تجدد غربي  ،جامعة پيشامدرن
سـاز   تجديـد حيـات آن يگانـه سـالح و دالِ هـم     كند كه اصالت هويت و  ميبندي  صورت
ام معنايي بازگشت به اصل در نظ ةنظري هايي از تكهست. او اهاي فرهنگي  نيوگ ناهمدربرابر 
درد «و  ،»؟ديگري كيست«، »يم؟ما كيست« هايِ الؤهربار در پاسخ به س را زدگي غربگفتمانِ 
ها اسطورة بازگشت به اصـل را   پاسخپيچيدنِ همة  و از درهم كند ميآشكارا عيان  »؟چيست
  كند:  خلق مي

ر م و تشبه به قـومي بيگانـه و بـه سـنتي ناشـناس و بـه فرهنگـي كـه نـه د         ياكنون ماي
كنـد. در زنـدگي    مـي طريق اولي شـاخ و برگـي    بهوهواي زمين ما ريشه دارد و نه  آب

 »مـا «ايـن   ابتـر و اصـالً   انچيزمـ  همهعلت   اين  بهروزانه و در سياست و در فرهنگ و 
  ).75: 1385احمد   آل(كيست؟ 

 فقـر  و سنت مدلولِ با ما وقتة. است »مردم« يا »ما«عامِ  وقتةفقرا و اقشار مذهبي معرف 
جا شده و بـر كـلِ دامنـة     هاش جاب تاريخيمقطع  »ديگري«عِ مناف گذر و از ره است پيوند در

  : است اش شكاف و تضاد انداخته هويتيـ   فرهنگي
زينـد يـا    ميدرصدشان در روستاها  75زاده كه  بيست ميليون آدمي نوزدهچيزي مانده به 

محكوم به  هاي جديد ارزشخبر از  بيزير چادرها و كپرها با رسومِ عهد بدايت خلقت. 
رسوم ارباب و رعيتي، ماشين نديده. با ابزار كار بدوي و خوراكي و سوختي و پوششي 

  ).75: همانبدويت ( ةحوزهمه در  ،اي خانهو 
ــ    وضـعيت زيسـتي  «و  »مـا « وقتـة پـس از شـرحِ    ،احمد خاستگاه شكاف هويتي را  آل
 گفتمـانِ  در حـوزة سياسـت   از و طـرد ديـن   سـم سكوالريدر  ،»ها سوژهاعتقادي ـ   تاريخي
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 هـويتي جامعـة   عينيـت  با ناسازگار و ،»ديگري« ،»غير«بند با  گفتماني هم ؛داند حاكميت مي
 ،مـذهبي  جـاي  بـه  ايرانـي ـ   بندي هويت ملي سكوالر با مفصل گفتمان ترويجِ ؛ايران مذهبي

داري  سـرمايه طرة گفتمان سي  تحتو  غرب منافع مدافع و نشانده دستحاكميت  كه حالي در
 تناقضـي  . ايـن است ناتوان مردم نيازهاي حداقل برآوردنِ حال از عينِدر و امپرياليسم است

 فروپاشي موجب و ندارد حاكميت و مردم بين تضاد و شكاف افزايشِ جز حاصلي كه ستا
  :شود مي اجتماعي اخالق و اجتماع

 ... كنند مي زندگي مذهبي هاي مالك و معيارها با هنوز مملكت اين اهالي از درصد نود
 تحمـل  بـه  قـادر  مـذهبي  معتقدات به تكيه با فقط ،دارند كه فقري نسبت به طبقات اين

 هـم  حـق  و منتظـريم  همـه  يعنـي  ،نـد ا زمان امام منتظر هم همه ... ندا خويش زندگاني
 و برنخاسته خود عهد و قول ترين كوچك وفاي به مستعجلي دولت هيچ چون ...  داريم
 در كـه  هاست علت همين به و! تبعيض و خفقان و كشي حق و است ظلم جا همه چون
 درصـد  نود آن تمام ... كند دق حسد از نوروز كه گيريم مي جشني چنان شعبان، پانزده
 ماليـات  كـه  دارنـد  حـق  پـس  ... زمـان  امام حق غاصب و داند مي ظلم عملة را دولت
 بـا  دولـت  مردمـي  چنين براي وقت آن ... رندگذا مي دولت مورأم سر كاله و دهند نمي

 كرنـاي   و  بـوق  و هـا  زنـدان  بـا  اداراتـش،  و ها سربازخانه با ،خود مدارس و ها سازمان
  ).89- 86: همان( زند مي ديگري ساز و ستا ملي حكومت مبلغ شيراديو

بازتابِ ارادة حاكميت و  صرفاً بندي سكوالرِ دالِ سياست را صورتزدگي  غربگفتمان 
ارزي بـا رونـد    هـم دانـد، بلكـه عامـلِ مهـم ديگـري را در       نميرد دين از حوزة گفتماني ط

 هـا  روحانيجويانة خود  انزوا و متحجرانه مواضعِ شمارد و آن ثر ميؤمزدايي از سياست  دين
  ست:اانگيزشي و سياسي  اصيلِ عاملِ منزلة بهصد سال گذشته  در سي

و  ؛در درازدستي صـنعت غـرب   ،طرفي  از .بينم ميجا  همينزدگي را در  غرب ةريشمن 
ـ ضـرب   بـه مبنـاي سـنتي    بـر  .دستي حكومـت ملـي   كوتاهدر  ،ديگر طرف از كشـي   نيس

شده. از آن زمان كه روحانيت ما فراموش كـرد كـه در تـن حكـام وقـت عملـة        مسلط
از آن زمان است كه ما سواران بر مركـب كليـت اسـالم بـدل      ... اند رفتهجور فرو و ظلم
خواران خوان مظلوميت شهدا. ما درسـت از آن روز كـه    ريزهيم به حافظان قبور، به شد

دربـان   ،داشـت شـهيدان قناعـت ورزيـديم     مكان شهادت را رها كرديم و تنها به بزرگ
   ).46: همان(ها از آب درآمديم  گورستان

 با ارجاعـات تـاريخي از مبـارزات سياسـي بـه نظريـة گفتمـانِ        كند ميتالش  احمد  آل
 »ناروحانيـ «سياسـي  در عرصـة   بـودن  عامـل كه بازگشت به اسالم به  براين مبنيزدگي  غرب



 81   )ريتا اصغرپورو  ساالر كسرايي محمدهاي ... ( زدگي؛ بافته هاي گفتمان غرب برساخته

 بـزرگ  ميـرزاي «: طلبانه به خود گيـرد  استقاللاي مبارزاتي و  وجهه و اعتبار بخشدتواند  مي
 چـه  روحانيـت  كـه  داد نشـان  و نوشت در را تنباكو امتياز طومار ساده فتواي يك با شيرازي

زدگي مبارزه عليه هژمـوني و سـلطة غـرب     غربگفتمان  .»خطري  چه نيز و است پايگاهي 
بخش ديده كه  نتيجهآميز و  موفقيتواسطة يك اراده و خواست جمعي را فقط در مواقعي  به

 انروحانيـ مذهبي به سطح سياسـي صـورت گرفتـه و    ـ   از سطح اخالقي انروحانيحركت 
  :اند ها قرار گرفته سوژهرهبري  جايگاه درسياسي و مبارزاتي  وقتةيك  منزلة به

 حكومـت  از يعني مذهبي، جناح آن از ،قوم پيشوايان، نفت صنعت شدن ملي ةمبارز در
 رهبـران  بگـويم،  سربسته. كردند مبارزه هاي هدف سود به اي استفاده  چه مذهب مخفي

 كمـك  بـا  كـه  بدهنـد  طـوري  را مبارزه كار ترتيب كه داشتند را شعور اين دوره آن در
 ببينـد  حاكمه تئهي تن در را ظلم عملة بتواند اي نرفته مدرسه عامي هر مذهبي شوايانپي
 درسـي  تـرين  بزرگ اين. كشيد مي شوشكه مردم روي  به و داد مي كمپاني به را نفت كه

  ).94: همان( باشند گرفته واقعه آن از بايد رهبران و فكران روشن كه است
 گيزشي خود را با عنصر مقاومـت و مبـارزه از  زدگي محتواي خصمانه و ان غربگفتمان 
 يـت هو گزينـي  يو بـا جـا   ينـي متشـرعانه و د  صـرفاً  يا وقته منزلة به ها روحانيطريقِ طرد 

جاسـت كـه در ايـن     كند. جالـب ايـن   ميبندي  صورت سياست وقتة در روحانيان يمبارزات
و تأثيرگـذاري   بندي خصمانه عليه گفتمان مدرن غرب ابزارِ مـدرن را الزمـة نفـوذ    صورت
  شمارد:  برمي انروحاني

 بود پس آن از و كوبيد را روحانيت ماشين قراول پيش عنوان به مشروطه كه بود چنين اين
 دسـتگاه  از نفوذش و شد تبعيد شهر دو يكي به ساله بيست ةدور در روحاني مدارس كه

 اين ةهم الدرقب روحانيت وقت آن و شد منع لباسش پوشيدن و شد بريده آمار و عدليه
 و مقـدمات  بنـد  در چنـان  هـم  بلكـه  نكـرد،  العمـل  عكس عنوان به كاري تنها نه فشارها
 و! سـه  و دو شـك  ميـان  سرگردان يا مطهرات يا نجاسات بند در يا ماند نماز مقارنات
. انـد  يافتـه  گسـترش  چنـين  كـه  كـرد  تحريم را تلويزيون و راديو ،كرد همت كه خيلي
 دشـمن  سـالح  بـه  بايسـت  مي و توانست مي جا به و حق به بسيار روحانيت كه حالي در

 يـا  قـم  از خـود  بـه  مخصـوص  راديوتلويزيوني ةفرستند هاي دستگاه از و بشود مسلح
 ةفرسـتند  هـاي  ايسـتگاه  زدگي غرب با مبارزه به كنند، مي واتيكان در كه چنان هم ،مشهد
  ).68- 67همان: ( بپردازد دولتي نيمه و دولتي

 گفتمـان  در انروحانيـ  وقتـة جويانـة   مبارزه و سياسي در عرصة نبود وصف، عامل بااين
فصـل  ايران و فضـايي خـارج گفتمـاني م    خاك مرزهاي از تر وسيع اي حوزه به زدگي غرب
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 فراگيـرِ  و عـام  گفتمـانِ  يـك  بـه  دهـي  شكل يايِؤر در احمد  آل كه رسد مي نظر به شود. مي
 براسـاسِ  احتمـاالً  را آرمـان  ايـن  او. سـت ا غـرب  دربرابـر  اسالم دنياي وحدت با اسالمي
 از غـرب  استيالي و زدگي غرب ،احمد  آل زعمِ به. كند مي مطرح زدگي غرب لةئمس سررشتة
 كليـت « از را »مـا « غرب كليت و هشد رسمي مذهب تشيع كه شود مي شروع صفويه دوران
  :كرده است ضعيفچنين  هم و كرده جدا و تجزيه »اسالمي

 گـوهر  چـه  مراولـواأل  از اطاعـت  لـزوم  عـدم  بـه  اعتقاد با كه دانست مي روحانيت اگر
 دل در فاسقان و ظالمان حكومت درمقابل قيامي هر براي اي نطفه چون هم را يبهاي گران
 وسـايل   بـه  را امـر   اوليـاي  ايـن  اصـلي  ماهيت توانست مي اگر و داشته  نگه زنده مردم

 حكم و كند روشن مردم براي خود) غيره و ،فيلم تلويزيون، راديو، روزنامه،( انتشاراتي
 المللي بين محافل به پابازكردن با توانست مي اگر و بكشاند خاص موارد به را عام موارد

بست  نمي ياتئجز به دل چنين اين هرگز ،بدهد خود كار به جنبشي و حركتي روحانيت
   ).68: همان(

از  اي مجموعه زادة دو اين افتراقِ و سياست از دين جا ذكر شد، جدايي اينچه تا  بنابر آن
 سرنوشـت  احمد  آل. است روحانيان» زدگيِ تحجر« و ها سوژه» زدگيِ غرب« ارزيِ دو دال هم

پيوند  گذر رهكه از  داند مي افالس و گواه تاريخ انحطاط به را اي شده زدايي دينسياست  چنين
  جلوگيري كرد:شود  يمسياست از اين انحطاط  و ايمان و قدرت و دو وقتة دين

 بـا  هامـان  حكومت كه كشيده جا آن به شا اصلي رقيب و مذهب ميان افتراق كار امروز
 راهي در پيش از تر بيش روز روزبه بيگانگان، به تشبه در اصرار با و زدگي غرب بر تكيه
 بـا  مـذهب  ،ديگر طرف از و .نيست افالس و انحطاط و بوار جز پايانش كه زنند مي گام
 رسـوم  و ماضي عهود به و كند مي تكيه خرافات به تواند مي تا آدابش و تأسيسات تمام

 همـان  بـه  روزهـا  ايـن  ... كند مي قناعت گورستان درباني به و برد مي پناه كهن پوسيدة
 ،شـود  مـي  فرنگـي  و غـرب  دامـان  بـه  دست خود تثبيت كار در ملي حكومت كه اندازه

 بـه  تر بيش هرچه خود دوام كار در تاده،ايس مقابل صف در كه مذهبي داخلي حكومت
  ).91: همان( گرايد مي و نگرد مي عقب

  
  گيري  نتيجهزدگي و  غربشدن گفتمان  هژمون فرايند .13

 و غـرب  اعمـال  در را اقتصـادي  و ،سياسـي  ي اجتمـاعي،  هـا  بحـران  زدگـي  غـرب  گفتمانِ
شـدة گفتمـان    فصـل مهـاي   دالبا ساختارشـكني در   جويد و مي ماشين دربرابر خودباختگي



 83   )ريتا اصغرپورو  ساالر كسرايي محمدهاي ... ( زدگي؛ بافته هاي گفتمان غرب برساخته

و اقتصاد همـه بـه دالِ غـرب     ،سياست ،هنر ،كه فرهنگدهد   نشانحاكميت بر آن است تا 
گونه فضاي مستقل يا آزاد از هژموني صنعت و تكنيـك بـاقي    داري هيچ سرمايهاند و  وابسته

و  ،اقتصـاد وابسـته بـه نفـت     ،داري سـرمايه  ،(ماشين) ميان تكنيك ،نگذاشته است. درنتيجه
هاي اجتماعي و فرهنگي رابطة علت و معلولي و  گيري با همة جهت گينشاند دستت سياس

بـرد. سـپس    مـي زدگي نام  غربعنوانِ ا احمد از آن ب  آلاي كه  رابطه ؛وابستگي حاكم است
هاي گستردة سنتيِ جامعة  اليهبا ماشين را در  هناپذيرِ ازخودبيگانگي در مواجه اجتنابظهورِ 

شدن  زده ماشينرا با  شدن زده غرب ،نتيجه در .كند ميموشكافي  1330ر دهة پيشامدرنِ ايران د
كند  ميها معرفي  بحران و ،ها ناكامي ها، ناكارآمدي همة العلل علتانگارد و هردو را  مييكي 

  پاسخي براي بحران بيابد: تا كند ميو تالش 
 سـر  از و ايـم  ادهايسـت  تكنيـك  و ماشـين  دربرابـر  رشـد  درحال ملتي عنوان به ما اكنون
 آيـا  كـرد؟  بايـدمان  چـه . ايـم  داده تـن  آيـد،  خـوش  آيـد  پيش هرچه يعني ارادگي، بي
 را زندگي درهاي بايد يا بمانيم؟ باقي كننده مصرف فقط بايد ايم بوده تاكنون كه چنان هم
 بگريزيم؟ مذهبي و ملي سنن و عتيق رسوم قعر به و ببنديم تكنولوژي و ماشين روي به
 ديـو  ايـن  جـان  نيسـت،  آن از اي چاره كه ،سوم راه اما...  است؟ پيش در ميسو راه يا

 چـون  هـم . اسـت  درآوردن خـويش  اختيـار  بـه  را آن. اسـت  كردن  شيشه در را ماشين
 بنـدش  در امـا  داشـت،  و سـاخت  را ماشـين  بايـد ...  است كشيدن بار آن از ارپاييهچ

 خـور  در اقتصـادي  نخسـت  را مـا  طريـق  ايـن  بـه ...  شد نبايد گرفتارش. ماند نبايست
   .)97: 1385 احمد  آل( بايست ماشين پرداخت و ساخت

كند  ميشمارد و اعالم  ميناپذير از تاريخ  گريزاي  دورهشدن را  ماشينياحمد   آل ،بنابراين
آگاهانه به  سپس .اقتصادي مستقل و صنعتي را بنيان نهيم نخستاي جز اين نيست كه  چاره

ناپـذير   اجتنـاب برابـر عواقـبِ    درو خود را مجهز به يك پوستة حفاظتي اين دوره قدم نهيم 
فهمي تصور  قابلتاريخ و جامعه را كليت  زدگي غربگفتمان  ،رو . ازاينكنيم تجدد و مدرنيته

هـا،   گسسـت هـا،   نـامتوازني ها،  ماندگي عقبتواند  ميكند كه حولِ قانونِ اراده و اصالت  مي
شدن را رفع كند. اصالت يـا بازگشـت بـه اسـالم      ماشينيد و و همة عواقبِ تجد ،ها شكاف

اي در گفتمـان   نظريـه نظرية تكوينِ عامالنِ اراده و مهندسيِ هويـت اسـت. تكـوينِ چنـين     
. شـود  مـي بنـدي   صـورت  »خـود «و رجعت به  »ديگري«زدگي با نظامِ معناييِ ستيز با  غرب

ــ    سياسـي ــ     ر منطـق اجتمـاعي  را از بسـت  »خود«زدگي  غربچنين هدفي گفتمان  منظور به
داري و تمـامِ عـوارضِ تجـدد     سـرمايه كشـد و رودروي هژمـوني غـرب و     برمياقتصادي 

سياسـي   گري كنشاي كه با  گذشتهاست.  »گذشته« وييردر اين رودر آنگاه  تكيهنشاند.  مي
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 طرد بر مبتني زدگي غرب گفتمان راديكال ست. موضعِايگانه ميانجيِ سوژه با آينده  انروحاني
 و طـرد  اين در آن استراتژي .است (غرب) بين خود و ديگري گوو گفت و مصالحه هرگونه

طريقِ سـلطة   چراكه غرب از ؛است »ماشين ساخت« به معطوف گرايانه اراده استقالل به نيل
زيـرآوردن و سـاخت ماشـين     بهبا  ،بنابراين است.ماشين پارادايمِ سلطة خود را مسلط كرده 

 بـراي  زدگي غرب گفتمان اي توسعه حل راه يگانه واقع در تيالي غرب رها شد.شود از اس مي
 و خودبـاوري  بر كيدأت جز گفتمان اين اما ،است ماشين ساخت به ناظر بحران از رفت برون

 و كننـده  مصـرف  كشـوري  از چگونـه  كـه  ايـن  بـراي  عملي و نظري چهارچوب اراده هيچ
كند كـه   ميتنها به همين اتكا  .ندارد شويم تبديل ماشين ةسازند و توليدكننده به نيافته توسعه

ساز  فرهنگ و ،ساز، اقتصادساز سياست وقتةگيريِ  شكلارادة برآمده از سوژة خودباور براي 
  كند.  ميحولِ رفعِ تضاد ميان صنعت و سنت متمركز  ست و استراتژي توسعه را صرفاًاكافي 
 آغازي بحران هاي دال به احمد  آل زدگي بغر گفتمانِ درپيِ پي اشارات ،حال اين با
 يگانه مرداد 28 كودتاي از بعد كه شد حاكم تجدد گفتمان پارچگي يك شكستن براي

 بر او تأكيد و »زدگي غرب« اصالت گفتمانِ خواهانة هويت بنديِ مفصل. بود مسلط گفتمان
 زمان هم و ينديشدب خالي دالِ اين دربارة تا واداشت را حاكميت اسالمي هويت خالي دال

 شكاف به و بخشد قوام تجدد گفتمانِ به مجدداً هويت دالِ اخذ با كه بيافريند را گفتماني
 و تازه نقش اي هويتي گفتمانِ چنين ايجاد براي شاه. گويد پاسخ جامعه در هويتي فزايندة
 را ويتيه نيازهاي اين بتوانند تا گرفت نظر بنياد در مؤسسة در فكران روشن براي ممتازي
 اي وجهه اسالم از پيش ايرانِ باستاني هويت بر تأكيد با كه گفتماني 2.سازند برطرف

 اسالمي هويت و اسالم دالِ مضاعف رانيِ حاشيه به و طرد با و گرفت خود به شوونيستي
 و قومي هاي هويت چيز هر از بيش كه كرد ايجاد اي جامعه در را جديدي هاي بحران
 گفتمان در ايجادشده هاي تزلزل و فزاينده هاي بحران. داشت برتري آن در مذهبي

ش تناقضات و ها گوني ناهم همة با زدگي غرب گفتمان تا ندداد هم دست به دست حاكميت
وجهي بحران را ناديده   چنداي كه خصلت متكثر و  اسطورهتوسعه و  دالِ در خاصه(

 ها سوژه اذهان و كند نفوذ جامعه رد علت چند به )يابد ميگيرد و فقط به هويت تقليل  مي
اين تصور  ،نخست كه در تشريح اين علل بايد گفت. دهد قرار تأثير تحت شدت به را

 و علت گونه هر تحول و توسعه فرايند سازي ساده با و بود گرايانه تقليل و انگارانه ساده
 و غرب به و كرد حذف فرهنگ و ،سياست، اقتصاد قلمرو از را ماندگي عقب داخليِ عاملِ
 حل خود هخودب چيز همه ،»ديگري«حذف و طرد آن  با كه كرد معطوف شدن زده غرب
 است اين دهد مي جلوه خود بندي مفصل در زدگي غرب گفتمان چه آن ،دوم. شد خواهد



 85   )ريتا اصغرپورو  ساالر كسرايي محمدهاي ... ( زدگي؛ بافته هاي گفتمان غرب برساخته

 كه فسادي براي بايد و است ايران جامعة اصلي شكاف »هويت« شدن نوسازي روند در كه
 گرفته بر  در را زده غرب فرهنگيِ و ،اجتماعي اقتصادي، سياسي، هاي عرصه همة
 اسطوره موف و الكالو. هاست بحران اين همة به پاسخ بازگشت اسطورة. كرد جويي چاره

. برانگيزد و كند تحريك را احساساتي نوع همه كه دانند مي تصاويري تركيبِ از نمادي را
 درصدد بومي هويت برسازندة كليت ةمنزل به اسالم به رجعت اصل با به بازگشت اسطورة
 و گرا تماميت ماهيتي و كند حل را تجدد و غرب به مبتال هويت بحرانِ و شكاف تا است

 هويت اسطوره اين معنايي قالبِ در خواهد مي ،ديگر ازطرف .كند القا آن به خودباور
 قراردادن با و كند زنده روحانيان سياسي گري كنش با را شيعي مبارز و خواهانه تظلم
 سياست مبارز بغلتاند تا عرصة سوژگي وضعيت ها را به آن ،موقعيت انگيزشي در ها سوژه

 انگيزش چنين ايجاد. و امپرياليسم برهانند ،غرب استثمارِ، وابستگي از را اقتصاد و
، سپس دهد مي آرماني و استعاري خصلتي آن به زدگي غرب گفتمان در اي ـ سياسي  هويتي
 از يكي موف و الكالو نظرية در. كند مي تبديل فراگير و عام اجتماعي تصور يك به آن را
 هاي گفتمان سطوح ميان مذاكره براي زمينه كه است اين گفتمان يك شدن هژمون طرقِ

 با زدگي غرب گفتمان معنايي نظام .)243: 1397 موف و الكالو( شود فراهم متناقض
 هويتي بندي مفصل با سپس ،امپرياليسم و غرب عليه جويانه ستيزه و خصمانه بندي صورت
 گفتمان حمايت تنها نه كه آفريد گسترده چنان اي نظريه اصل به بازگشت و ،اسالم بر مبتني
 حمايت بلكه كرد،كسب  ياسالم يتهو يِارتباط ةوقتبا  را مذهبي هاي گروه و سنت

. امپرياليسم برانگيخت  ضد ارتباطي سوژة مبارز و وقتة با هم را چپ گفتمان گستردة
 انقالبي احياي زدگي غرب گفتمان اندازِ نظرية چشم در لنينيستـ   ماركسيست هاي گروه
 كمونيست حزب مانيفست با را زدگي غرب براهني رضا كه جا تاآن ديدند مي را كارگر طبقة
 كرد قياس ،فانون اثر ،زمين دوزخيان با يا و ندنوشت آن را انگلس و ماركس كه
 و معنا از درواقعزدگي  غربسويي با گفتمان  در اين هم چپ گفتمان .)73 :1393  براهني(

 ،تر عام هدفي آرمانِ در و رود مي فراتر كارگر طبقة دال حولِ خود گفتماني بندي صورت
 به بازگشت استعارة از و شود مي مفصل  زدگي غرب گفتمان با امپرياليسم، با مبارزه يعني
 در موجوددوآليسمِ  ازلحاظ نظري به چپ گفتمان. كند مي استفاده گذار دورة براي اصل

 منطقي پاسخي جايي طبقة كارگر با اقشار مذهبي هجاب و گفتمان دو بين سوژگي وحدت
سرشت طبقاتي گفتمان  كه كند ميبا اتكا به يك منطق عملياتي ادعا  و صرفاً دهد نمي

كند و تضاد هويت عامالن اجتماعي در  نميغيير جايي ت هلنينيست با اين جابـ   ماركسيست
 كه هرگز اين ي خود بيئگفتمان چپ با حمايت القا ،قالب منافع بايد درك شود. بنابراين



  1399شمارة اول، بهار  يازدهم،سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   86

 از بعد اسالمي هويت تجديدبناي دارد وجود تضميني چه« كه كند مطرح را پرسش اين
هاي چپ تبديل  گفتمان گفتماني بنيادگرا و رقيب براي به خود امپرياليسم سلطة نابودي
زدگي را هموار كرد. گفتماني كه بعدها و در  غربشدن گفتمان  هژمونشرايط  »؟نشود
بندي ايدئولوژيك توسط علي شريعتي حولِ دالِ شيعه خصلتي  با بازمفصل 1350دهة 

  انقالبي به خود گرفت و به گفتمانِ انقالب اسالمي تبديل شد.
  
  ها نوشت پي

 

 عاريت گرفتم. محمدعلي افغاني به رنج هاي بافتهاز رمان  تأسي را به» ها بافته«واژة  .1

 شـرق  و غـرب  كرد، يآن را منتشر م يكه اشرف پهلو ،يادبن مجلة نويسندگان تر بيش و مؤسسان .2
 اخالقـي،  فرهنگـي،  هـاي  مؤلفـه  هـا،  آن از نظـر . بودنـد  داده قرار صريح دوتايي تقابل يك در را

برخـوردار بـود    ياز مختصات خاص شرقي /ايراني هويت شناختي ن  روا يو حت تمدني، تاريخي،
 سـعي  ايشـان  براين، عالوه. گرفت ميغرب قرار  يو فكر يآشكار با اشكال وجود يكه در تقابل
 يـن ا درميـان  كـالن  گيـري  جهـت چنـد   دركـل . كنند متصل هم هرا ب يتو هو ياستس داشتند تا
 و معنويـت  يـا  روح اسـت،  جهـان  هاي تمدن همة بناي سنگ آريايي تمدن: شد مي يدهمتفكران د

 طاليـي  عصـر اسـت، بـه    فرد منحصربه جهان در اسالمي و باستان ايران تمدن در شرقي اخالق
اعتقـاد   يرانـي نهفته در تمـدن ا  يتبه قابل بودند، و معتقد اسالمي دوران و باستان دوران در ايران
 يـن ا كـردن  مشـخص  بـا  ايشـان . بـردارد  خـاك  از سر ققنوس چون هم تواند مي يرانشتند كه ادا

 هويـت  حفـظ  درعـينِ  را مـدرن  تكنولوژي تواند مي يرانكه ملت ا كردند مي بيني پيش ها ويژگي
 ).1396 ميرسپاسيو  ي(فرج كند اقتباس خود

  
  نامه  كتاب

  .ني نشر: تهران فتاحي، ابراهيم محمد ةترجم ،مدرن ايران تاريخ ،)1397( يرواند هاميان،آبرا
  .اختران نشر: تهران ،ايراني ةمشروط ،)1383( اهللاءماشا آجوداني،
   .857 ش ،10س  ،يفردوس ةمجل ،»آن اشتباهات و زدگي غرب به اشاراتي« ،)1347( داريوش آشوري،
  .27 ش ،نامه رانيا ،»ايران در تفكر بحران و زدگي غرب ةنظري« ،)1368( داريوش آشوري،
  .صراط فرهنگي مؤسسة: تهران ،مدرنيت و ما ،)1392( داريوش آشوري،

  .، تهران: رواقفكران روشن انتيخ و خدمت در ،)1357( جالل احمد،  آل
  .، تهران: فردوساحواالت شرح مثالً و چاله دوچاه و  كي ،)1376( جالل احمد،  آل
 .خرم نشر: قم ،زدگي غرب ،)1385( جالل احمد،  آل
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گي دز هاي غرب ؛ با تأكيد بر كتاباحمد  آل جالل آثار انتقادي گفتمان تحليل، )1391( امجد خواه، ايران
شناسـي   جامعـه كردسـتان: گـروه    ،ة كارشناسي ارشـد نام پايان ،فكران و در خدمت و خيانت روشن

  .دانشگاه كرستان
  .15 ش ،مهرنامه ،»ايم گذاشته سر پشت را زدگي غرب به باور ةدور«، )1390( مهرزاد بروجردي،

  .نگاه: تهران ،نويسي قصه ،)1393( رضا براهني،
  .روز فرزان: تهران ،تجدد انديشة و ايرانيان ،)1375( جمشيد بهنام،

 در يمنفلوط لطفي مصطفي و احمد  آل جالل ديدگاه ةمقايس« ،)1390( رحيمي و فاطمه رضا جويباري،
  .20 ش ،تطبيقي ادبيات مطالعات ةنام فصل ،»زدگي غرب و فكري روشن ةزمين

  .ني نشر: تهران ،چهارم موج ،)1381( رامين جهانبگلو،
  .مركز نشر: تهران ،مدرنيته جويو جست در ايران ،)1384( رامين جهانبگلو،
 ،فرهنگ برد راه ،»فرديد يهايدگر گفتمان نقد و تحليل« ،)1392( آقاحسينيرضا  و علي حسين روحاني،
  .22 ش
  .اميركبير: تهران ،غرب دربرابر آسيا ،)1372( داريوش شايگان،

 يشناسـ  بغر ،»سنت به بازگشت ضرورت و زدگي غرب احمد،  آل جالل«، )1389( بيژن عبدالكريمي،
  .2 ، ش1س  ،ياديبن
 ،نامـگ  ايـران  ،»زدگـي  غـرب  زا زدايي سياست و بنياد ةنام ماه« ،)1396( ميرسپاسيو علي  مهدي فرجي،
  .2 س ،2  ش
  .هرمس: تهران دهقاني، محمد ةترجم ،بيستم قرن در ايران فكران روشن ،)1393( علي قيصري،
  .مركز نشر: تهران ،تهيمدرن و سنت چالش ،)1379( محمدساالر كسرايي،
 كيدأت با نقالبا سوم ةده در عدالت گفتمان تحليل«، )1395( سعيدي الهدي بنتو  محمدساالر كسرايي،
  .2 ش ،8 س ،يخيتار يشناس جامعه ةمجل ،»1384- 1380 هاي سال بر

 در كارآمـد  ابزاري موف، و الكالو گفتمان ةنظري« ،)1388( شيرازي پوزشعلي  و محمدساالر كسرايي،
  .3 ش، 39س  ،سياست ةنام فصل »سياسي هاي پديده تبيين فهم
: تهران رضايي، محمد ةترجم ،سوسياليستي استراتژي و نيهژمو ،)1397( موفشانتال  و ارنستو الكالو،
  .ثالث نشر
 ةمجلـ  ،»احمـد   آل و فرديـد  آراي در زدگي غرب مفهومي هاي تفاوت بررسي« ،)1391( محمود مقدس،

  .18 ش، 8س  ،سياسي علوم
  .نو طرح: تهران توكليان، جالل ةترجم ،ايراني ةمدرنيت در تأملي ،)1384( علي ميرسپاسي،

  .شهاب و سخن: تهران ،امروز جهان و ما ،)1378( احسان ،نراقي



  


