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 مقدمه 

( واکنشی از طرف روشنفکران جهان سومی به تجدد غربی و Nativismگرایی )بومی
( بود. واکنشی به این باور که مدرنیزاسیون برابر است با Eurocentric)اروپامدارانه 

فرهنگ بومی های آن در جوامع دیگر به دلیل ضدیت با تجدد غربی و بازنمایی شدن.غربی
تجدد که  اصوالً نمود.آن جوامع وجود خویش را به بهای طرد فرهنگ بومی تحمیل می

سازی از آن، ریشه در تجربه فرهنگی اروپاییان دارد بر اساس طرد فرهنگ شرقی و غیرت
گرایی در ایران همچون سایر . بومیبخشیدانسجام میخود را به عنوان یک گفتمان 

پاسخ بخشی از پیکره روشنفکری به بحران تجدد و بازنمایی آن در کشورهای جهان سوم  
گرایی در فاصله سالهای پایان جنگ دوم جهانی تا وقوع انقالب ایران بود. گفتمان بومی

اسالمی به مثابه شورشی علیه تجدد و بازنمایی ایرانی آن به شکل یک گفتمان آلترناتیو مطرح 
گرایی نقش آفرینی نمودند که دی گفتمان بومیبنروشنفکران متعددی در مفصل گشت.

احمد؛ و برخی اند؛ کسانی مانند شریعتی و آلبرخی در مقام اپوزیسیون حکومت وقت بوده
شدند به مانند نراقی و نصر. اما وجه مشترک هر دو حتی از نزدیکان حکومت محسوب می

جالل متفکری است که لی وبحران تجدد در ایران بوده است.  ۀدسته در اشتراک نظر دربار
هم چنان در فضای فکری معاصر، زنده و حاضر است. چرا که او پرسشی حیاتی را مفهوم 
پردازی کرده است و به آن معنایی کانونی بخشیده است. بی هیچ تردیدی برای هر کسی که 

های ها،و تجربهبخواهد در این جغرافیای اندیشی به تأمل بپردازد،یکی از اصلی ترین پرسش
همین جدّ و جهد جالل در حوزۀ غربزدگی شناسی است که ها،فکری برآمده از آن پرسش

بایستی به جِد بدان پرداخت. در این تحقیق نگارندگان در صدد پاسخ گویی به سوال از 
احمد با التفات به گرایی در اندیشه و آثار جالل آلبندی گفتمان بومیچگونگی مفصل

 مفهوم غرب در آن هستند.بازنمایی پسااستعماری 
 چارچوب نظری: نظریه پسااستعماری و تحلیل گفتمان 

برای اشاره به مللی به کار رفت که بعد از  1970اساساً در دهۀ « پسااستعماری»اصطالح 
، و بعداً برای تأمل در این (15:1391)گاندی، جنگ جهانی دوّم از یوغ استعمار رها شدند

تمام فرهنگها تا به امروز از جهاتی متأثر از امپریالیسم اروپایی نکته به خدمت گرفته شد که 
معانی را فراتر از زمان گِرد آورده، بدین معنا که « پسااستعماری»اند. بنابراین اصطالح بوده

های سیاسی،  ها و هویّتها، زمینههای تاریخی متفاوت، مکاناکنون این اصطالح، ورایِ دوره
 اوّلین آغازگاه از استعماری، فرایند وجوهات تمام مفهوم این – کاربردهای کثیری دارد
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،ص 1399برخورد استعماری ]تااکنون و حتی فراسوی آن[ را مدّنظر دارد )پیلچر و ولهان،
توان گفت که کاربرد نظریۀ پسااستعماری برای فضای (. با توجه به این تعریف می 237

عنا داشته باشد چرا که ایران )بالمعنی االخص( تواند چندان مفکری روشنفکران ایرانی نمی
اما اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که جو عمومی فکری سالهای  ،گاه مستعمره نبودههیچ

دانست، پس مرداد، حکومت مستقر را بخشی از امپریالیسم جهانی می 28بعد از کودتای 
یهای پسااستعماری باشد. شاید از توانست در مبانی و مبادی از جنس تئورواکنشها هم می

( 1968همین روی است که فرانتس فانون و به ویژه اثر کالسیکش دوزخیان روی زمین )
شود. گفتمان پسااستعماری، گفتمان صداهای خاموشی گیرد و ترجمه میمورد توجه قرار می

خواست می هبود که زیر چرخهای تمدنِ استعماری و امپریالیستی غرب له شده بود، تمدنی ک
تک صدای عالم وجود باشد. از همین جهت، نظریۀ پسااستعماری به دنبال آن بوده تا 
صداهای خاموش و فراموش شده را به عرصه بیاورد؛ چه صداهایی از دیگر ملل استعمار شدۀ 

 (. 239،ص 1399قبلی یا از گسترۀ وسیع تر آوارگان و مهاجران )پیلچر و ولهان،
 اثر با متناظر توانمی را – غربزدگی –احمد محوری تفکر آل با این نگاه، مفهوم

دانست که غرب/شرق را از حصر جغرافیایی آن  – شرقشناسی – سعید ادوارد سازجریان
اند. کتاب اند و با مفروضاتی پسااستعماری به آن معانی نقادانۀ رادیکالی بخشیدهخارج کرده

های غربی بازنمایی یی است که به واسطۀ آنها رویههاسعید متنی کلیدی درباب تأکید بر شیوه
و نظریات شناخت، مشتمل بر اروپامحوری نظریات فرادستی مثل پسامدرنیسم، به معانی 

خورند. چنین موضعی موجب تسهیل در تحلیل گفتمانهای اقتصادی و سیاسی غربی پیوند می
های مسلّط کما فی السابق ادراکواسطۀ آنها میراث استعماری اروپا شود که بههایی میشیوه

. نیروی اصلی این چشم اندازها در دهدمیاز هم استعمارگر و هم استعمارشده را شکل 
های فرهنگی جامعه با میراث استعمار است که هنوز در نمایش شیوۀ آمیزش صورتبندی

 است )پیلچر و« حاشیه»و « مرکز»عرصۀ رویت پذیری فرهنگی قاعدۀ حاکم برای تعیین 
 (.240،ص 1399ولهان،

تواند چگونگی تکوین معانی در ستیزش اما با همۀ این توصیفات نظریۀ پسااستعماری می
برای تحلیل فضای فکری داخلی ایران در  .با غرب و امپریالیسم انسان ستیزانه را توضیح دهد

تمان سالهای تکوین اندیشۀ جالل  نیازمند به خدمت گرفتن تئوریهای گفتمان و تحلیل گف
های اجتماعی در زندگی سیاسی سروکار هستیم. نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایده

ها فهم های معانی یا گفتمانپردازد که طی آن سیستمای میدارد. این نظریه به تحلیل شیوه
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. گزارندهای سیاسی آنان تاثیر میدهند و بر فعالیتمردم از نقش خود در جامعه را شکل می
ها که ای از ایدهها به معنای سنتی کلمه نیستند؛ یعنی مجموعهها همان ایدئولوژیاما گفتمان

پردازند. اجتماعی خود می ۀیافتتوسط کنشگران اجتماعی به توضیح و توجیه کنش سازمان
ست هاسازمانمفهوم گفتمان شامل انواع رفتارهای اجتماعی و سیاسی و همچنین نهادها و 

 (.196: 1378و مارش،)استوکر 
که از برآیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیک، نشانه شناسی،  نامفروضات تحلیل گفتم

مکتب انتقادی، روانکاوی مدرن و دیدگاه فوکو در دیرینه شناسی و تبارشناسی شکل گرفته، 
و برداشت  کنندمیی مختلف، به متن یا گفتار واحد، متفاوت نگاه هاانسانند از: اعبارت

یکسان و واحدی ندارند؛ خواندن )برداشت و تفسیر از متن( همیشه نادرست خواندن 
)برداشت نادرست از متن( است؛ متن را بایستی به عنوان یک کل معنادار نگریست و این 

طرفی وجود ندارد. متون بار ایدئولوژیک در خود متن نیست؛ هیچ متن خنثی یا بی معنا لزوماً
نهفته است، اما هیچ گفتمانی تمامی حقیقت نیست؛ نحو متن  یحقیقتدارند؛ در هرگفتمانی 

نیز معنادار است، چون نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیک است و این معانی خود به 
اند؛ معنا همان قدر که از متن عواملی مانند رمزها، بافتها، مشارکتها و تاریخ مختلف وابسته

پذیرد. معنا و پیام یک متن اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر می ۀشود، از بافت یا زمینناشی می
شود. از ها و موقعیت خاصی تولید میهای آن متن قرار دارد؛ هر متنی در زمینهدر میان نوشته

خود دارد؛ هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار )نه لزما  ااین رو رنگ خالق خود را همیشه ب
طوح و ابعاد متعدد دارد؛ یعنی نه یک سطح گفتمانی وجود سیاسی( مرتبط است؛ گفتمان س

 (.1387دارد و نه یک نوع گفتمان )فرکالف، 
ایستد و ای ما بین زبان و زمان میمعنایی بدانیم که در هر دورهای اگر گفتمان را منظومه

یِّت تواند نظام معنایی واژگان را بر محورگیرد، میهای مختلفی که میبه نسبتِ صورتبندی
دالّی مرکزی چنان تعریف کند که توأمان سوژه و کنش را تحدید و توصیف نماید، بدین 

« خویشتن»تالش کرد تا « غرب»گرایی بر غیریّت سازی با توان گفت که گفتمان بومیمعنا می
ها را بر مدار آن شکل دهد.  چرا هویت اش قرار دهد و زنجیرۀ دالرا محور منظومۀ معنایی

شوند. ها هویت در تقابل با یک غیر ایجاد میهاست. در گفتمانغیریت بنیاد گفتمانبر مدار 
 . نیروی خصومت دو نقش متفاوت ایفااستپس وجود گفتمان وابسته به وجود یک غیر 

و از سـوی دیگر  کندمی: از یک سو از ایجاد هویت کامل و تثبیت آن جلوگیری کندمی
 مشخص هـویت است. چون هویتها تنها در پرتو غیر یا خصمشرایط وجـودی  از خود بخشی
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(. ضدیت و خصومت امری محوری برای نظریه گفتمان 192: 1383)حسینی زاده، شوندمی
شود. نخست این که یک رابطه خصمانه که اغلب منجر به تولید یک در سه جنبه تلقی می
شود. دوم آنکه اتی تلقی میشود برای تاسیس مرزهای سیاسی امری حیدشمن یا دیگری می

گیری روابط خصمانه و تثبیت مرزهای سیاسی برای تثبیت بخشی از هویت شکل
ای ضدیت نمونه ۀهای گفتمانی و کارگزاران اجتماعی است و سوم اینکه تجربصورتبندی

 (.205: 1378)استوکر و مارش، دهدمیاست که از جاشدگی هویت را نشان 

های معنایی تولید کند که ای از تاریخ خود بایستی بتواند منظومههر اجتماعی در هر برهه
های جدّی هایی جدّی برای تعامالت مدنی وجود داشته باشد. این گزارهدر درون آن گزاره

 دالّ  حقانّیت سر بر گفتگو برای فضایی بتوانند اگر  –پادگفتمان  و گفتمان سوی دو هر در –
 تواندمی و شد، خواهد ساختاری درون تنشهای معطوف یگفتمان ستیز کنند، ایجاد مرکزی

 با که کند کمک هاییحوزه شدن برساخته به گفتمان کلّیت فروپاشی از جلوگیری ضمن
؛ در چنین قابی دائماً خرده کندمیجلوگیری  گفتمان عفونت و سکون از الزم پویشهای ایجاد

، تا در کنندمیهژمون چون و چرا های گفتمانِ ترین گزارهگفتمانهای رقیب بر سر اصلی
با « گراییگفتمان بومی»توان گفت که نهایت یکی از آنها غالب شود. با این تعابیر می

ی پهلوی دوم در تنشها و تعارضهایی دائمی بود که یکی «گفتمان تجددگرایی ملی گرایانه»
 رخ داد.« غرب»از اصلی ترین کانونهای این تنش بر سر دالِّ 

 یات پژوهشبررسی ادب

ای اند که گزیدهاحمد پرداختههای زیادی به پژوهش در اندیشۀ جالل آلمقاالت و کتاب
کنیم. یکی از مشهورترین آثار این حوزۀ پژوهشی، اثر مهرزاد می از آنها را در اینجا بررسی

تا  107است که بخش کوتاهی را )صفحات « روشنفکران ایرانی و غرب»بروجردی با عنوان 
اش، که ترسیم به جالل اختصاص داده است. بروجردی مطابق روش شناسی برگزیده (122
 40شناسی وارونه و واکنشی است، جالل را نیز در درون شبکۀ تضادهای گفتمانی دهۀ شرق

های او داشته باشد. خوانش بروجردی از جالل تا توضیحی از دیدگاه دهدمی خورشیدی قرار
اصالت اندیشۀ او را کمرنگ کند و یا او را تابعی از متفکران  بیشتر متمایل به آن است تا

داخلی )فردید و شادمان( نشان دهد و یا این که مرهون متفکران خارجی )سارتر و هایدگر( 
های رادیکال تفکر جالل (. بحث مختصر بروجردی هیچ گاه به سویه113:1393)بروجردی، 

خواهد افقهایی فراسوی آن را برای فضای می کشد ومی که کلیّت مفهومی غرب را به چالش



 احمدل آلجال ۀشیاند ینقد پسااستعمار                                                         64

فکری مقهور و مرعوب داخلی ترسیم کند. و این موضعی که از همان آغاز تلویحاً در عنوان 
 «. گراییسرگذشت نافرجام بومی»فرعی کتاب آمده است: 

به اندیشۀ جالل پرداخته « بیستم قرن در ایران روشنفکران» علی قیصری نیز در کتاب 
تقریباً موضع مشخصی نداشته و در ضمن همان مشهورات معمول را درباب او است ولی 

اش بوده آورده است. اینکه جالل متاثر از فردید و عاری از یک موضع استقاللی در اندیشه
های جالل است تا ارائۀ تفسیری انتقادی و است. تفسیر قیصری بیشتر ناظر بر توصیف اندیشه

 مشخص.
 یدر آرا یغرب زدگ یمفهومهای تفاوت یبررس»قدس در مقالۀ احمد ساعی و محمود م

شتر یب ید از غرب زدگینهند که مراد فردن فرضیه را پیش میی(، ا1391« )احمدد و آلیفرد
د یآن تاک یتیبر وجه هو -نادانسته -احمدکه آلیک آن بوده در حالیناظر به وجه انتولوژ
ک هستند یاونتولوژ یمید غرب و شرق مفاهیفرد که به زعم ی، در حالیداشته است. به عبارت

تعارض غرب و شرق نه جنبه  جاللنفسه اشاره دارند از نگاه  یکه بر دو گونه فهم از وجودِ ف
این پژوهش نیز از دو  .بوده است یخیت تاریمربوط به هو یکه صرفا امر یشناخت یهست

که او موضوعی را ناخواسته و منظر عدم اصالت اندیشۀ جالل و تالش بر القای وابستگی این
 نافهمیده بسط داده با چشم انداز ما متفاوت است.

 مفهوم پرتو در احمدآل جالل غربزدگی مفهوم بازتفسیر»گیتی پورزکی در مقالۀ 
کوشیده تا تمام وجه انتقادی و رادیکال تفکر جالل را خنثی « دیگری و خود دیالوجیستی

تقریبًا همان « خود و دیگری»باختینی و تحلیل  یالوجیستید مفهوم از استفاده با کند. مقاله
ای وارونه به خدمت گرفته است. نویسنده توضیح هستۀ استداللی بروجردی را البته در سویه

 و وگو گفت و دیگری شود: خود،می حاصل وجه سه از باختین دیالوجیسم  که دهدمی
 برای جالل اوالً که دهدمینویسنده نشان  ی،نظر ابزار این از استفاده با. دیگری خود با تعامل

 از مالوف تصور دوماً بوده؛ دیگری به نگاه به مجبور اگزیستانس، شکل به خود شناخت
 استفاده با نیست؛ چراکه کاملی تصور است، غرب ضد یا ستیز غرب که کسی عنوان به جالل

 غرب معترض آنکه از بیش لکه جال رسید نتیجه این به توانمی باختین دیالوجیسم نظریۀ از
پیشنهادی  حلراه. است شرق و غرب نابرابر رابطۀ و مخدوش دیالوگ نوع معترض باشد،

 طریق است که از برابر دیالوگ ایجاد و شرقی خود شدن بازیگر جالل، به زعم نویسنده،
 .شودمی پذیرامکان اصالت مفهوم
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حوزه اواًل اصالت اندیشۀ جالل را گونه که مشاهده کردیم، اعم آثار پژوهشی این همان
. ثانیاً وجوهات رادیکال و انتقادی تفکر او را نادیده کنندمیتصریحاً یا تلویحاً مخدوش 

گاه آن را با ؛ و رابعاً، گهکنندمیهای ایجابی تفکرش غفلت ؛ ثالثاً، از پتانسیلگیرندمی
یز موضع این مقاله با دیگر آثار . و تمام این موارد وجه تماکنندمیتفاسیری خاص خنثاسازی 

 پژوهشی است.
 تجدد، شرق شناسی و امپریالیسم: غرب و فرودستی شرق

بندی خود به تعریف خود در مقابل یک غیر گفتمان تجدد غربی در مراحل اولیه مفصل
از آنجا که خود »و دیگری پرداخت که این دیگری از لحاظ مکانی و فرهنگی شرقی بود: 

ری پیوند دارد در تضاد با این هستی برساخته بود که غرب توانست هویت همواره با دیگ
خویش را به وجود آورد و حفظ کند.در میان کشورهای شرقی چین به سبب دوری 
جغرافیایی و انزوای تاریخی خود در قامت ناآشناترین دیگری درآمد.هند که مدتهای 

شد دومین نامزد دیگربود به سوب میمدیدی تاج طالیی مستعمرات بریتانیا در شبه قاره مح
رفت.تنها نامزد باقی مانده برای برآوردن نیاز ذاتی غرب به یک دیگری جهان شمار می

مسلمان بود.شرق اسالمی با کلیت تمدن غربی نزدیک و در عین حال متفاوت تلقی شد.پس 
را همچون همه باور عصر روشنگری اروپاییان جهان اسالمی خردگرا و انسان ۀاز ظهور فلسف

چیزهایی قلمداد نمودند که به تازگی اروپا آن را پشت سر گذاشته بود. یعنی استیالی تام 
 «پرستی و غیره.مذهب، خودکامگی سیاسی، رکود فرهنگی، جهل علمی، خرافه

 یسازی از شرق توسط اروپاییان تصور وجود(. پیامد این غیرت18-19: 1393)بروجردی،
 غرب و شرق بود. فرادست و فرودست بین

بایست با اروپاییان به شرق آنان را به این تصور رهنمون شد که می این نگاه از باالیِ
ها و مردمان دیگر به انتقال تمدن جدید اتخاذ سیاستهای امپریالیستی  از طریق استعمار سرزمین

نش شرقشناسی شکل گرفته در اروپا به آن سرزمینها و مردمان مبادرت ورزند. در این مسیر دا
عنوان نمود بههای دیگر را میسر و ممکن میمعرفتی که شناخت فرهنگ یابزار ۀمثاببه

گفتمان شرقشناسی به »در آمد  انامپریالیستی اروپایی هایدر خدمت سیاست سالحی کارا
پیروی از الگوی تمایز از یک سو ریشه در عقل باوری،سکوالریسم و جهانگرایی قرن 

 ز دیگر سو از رمانتیسم، پوزیتیویسم و استعمارگری قرن نوزدهم بهرههجدهم داشت و ا
که به فرهنگ و ادب سیاسی زمان خود سخت پایبند بودند برای توجیه  ناشرقشناس برد.می

شناسی،مردمشناسی،زبانشناسی و های علمی گوناگونی همچون زیستسلطه غرب به رشته
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(. از این رو سرشت استعمارگرایانه 20: 1393)بروجردی،« ند.کردمیشناسی تکیه واژه
شرقشناسی باعث شد تا به عنوان یک دانش در خدمت اهداف استعماری کشورهای اروپایی 

 درآید.
خواست ای لوگوس بود. لوگوسی که میشناسی گونهبرای ادوارد سعید، شرقبنابراین، 

ثبات کند.این دیگری با طرح و طرد دیگری یکتایی منحصر به فرد جایگاه عالی خودش را ا
بود تا زیبایی و راستی و درستی و اصالِت خوِد الزاماً بایستی کژ و کوژ و شکسته و نافُرم می

غربی را فرض بگیرد و اثبات کند.برای سعید این لوگوس با قدرت)استعماری( همبسته و 
پایان بیهایی پیوسته بود و این دو دقیقۀ در هم تنیده)دانش/قدرت( یکدیگر را در چرخه

ند، و زین میان،ارزشهای جهانشمول غربی نیز از جهاتی مویِّد آن بود.از جمله کردمیبازتولید 
ها را و همۀ دیگر گونه کردمیاومانیسمی که انسان را ذاتًا چیزی جز مرد سفید غربی لحاظ ن

 (.1397شمرد )مرادی طادی، بر می« انسان-نا» 
است امپریالیستی اروپاییان تنها در شناخت شرق شناسی در پیشبرد اهداف سینفش شرق

سازی از آن نبوده است. شرقشناسی جوامع آسیایی را وادار به عنوان یک دیگری و غیریت
 (subaltern) ( نقشِ دیگریِ فرودستDichotomyنمود تا با پذیرش یک تفکر دوگانه )می

تفکر دوگانه را مشخص ( چهار جنبۀ کلیدی از Prokhovnikرا بپذیرند.  پروخوونیک )
.  نخستین جنبه از دوگانگی تعمیم تفاوت  بین دو ماهیت به مخالفت  است.  هر بخش کندمی

برای موقعیّت خود بر بخش دیگر متّکی است،  و هر بخش به وسیلۀ دیگری نبودن متمایز 
 باالتر که بخشی.  است جفت یک مراتبیشود.  جنبۀ دوّم دوگانگی نظم سلسلهمی

 به فرودست بخش کنارگذاشتن پیشتر با را خود موقعّیت شودمی بندیطبقه و گذاریارزش
ه کل را دوگان جفت  آنها، میان که فرض این از است عبارت سوّم جنبۀ.  است آورده دست

گیرد.  به بیان دیگر،  با یکدیگر آنها طیف امکانات را دربر دارند.  می مشخص کرده و در بر
فکر دوگانه این است که موجود فرودست فقط با تعالی خود،  به بیان چهارم،  یک جنبۀ ت

)پیلچر  کندمییا به باال صعود  کندمیدیگر با شبیه شدن به بخش مسلّط دوگانه،  ارزش پیدا 
 (.  80:،1399 و ولهان،

انگار برآمده از شرقشناسی امپریالیستی که یکی )غربی( فرادست در این تفکر دوگانه
ری )شرقی(، فرودست؛ اگر دیگریِ تحقیرشده بخواهد به فرادست ادعایی است و دیگ

شود و همۀ هویت خودش )غربی( تشبه بجوید، در واقع دچار از خودبیگانگی مضاعف می
آدم غرب زده شخصیت ندارد، چیزی است بی »احمد: . به تعبیر جالل آلدهدمیرا از دست 
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ای است از انفراد ، ملغمهدهدمیچ چیزی را ناش و حرفهایش، بوی هیاصالت، خودش و خانه
و در عین حال که  کندمی شخصیت و شخصیت خالی از خصیصه، چون تأمین ندارد، تقیه

 «.خوش تعارف است و خوش برخورد است، به مخاطب خود اطمینان ندارد
 گرایی در ایرانگیری گفتمان بومیهای داخلی شکلزمینه

ی در کشور ما محصول جنبش مشروطه و ترقی خواهی هژمونیک شدن گفتمان تجدد غرب
 و سپس برآمدن رژیم پهلوی و گفتمان تجدد آمرانه آنکه مدرنیزاسیون را برابر با غربی شدن

شد و از سوی می دانست بوده است.این امر منتج به سلطه سیاسی و اقتصادی غرب بر ایرانمی
هنگ بومی که ریشه در تجربه تاریخی ساخت. فرمی دیگر به فرهنگ بومی ایران لطمه وارد

گرا را باید در دو رخداد جستجو داخلی شکل گیری گفتمان بومیهای ایرانیان داشت.زمینه
چهل و پنجاه های و دیگری مدرنیزاسیون دهه 1332مرداد  28نمود.یکی وقوع کودتای 

 شمسی.
ضد  که ایدئولوژی غالب آن ناسیونالیسم-پیدایش جنبش ملی شدن صنعت نفت

 در اواخر دهه بیست شمسی که منافع استعماری غرب در ایران را تهدید-استعماری بود
و شکست آن در اثر مداخله غرب از طریق طرح ریزی و حمایت از کودتا سرآغازی  کردمی

گرایی در ایران شد که روشنفکران ایرانی را به شورش و قیام بندی گفتمان بومیبرای مفصل
ان تجدد غربی و سلطه فرهنگی،سیاسی و اقتصادی غرب واداشت.به نوشته فکری برعلیه گفتم
ملی  1329اسفند  29صنعت نفت ایران در اوج مناقشات سیاسی داخلی در »علی اصغر زرگر: 

اعالم شد.ملی شدن نفت نتیجه پیوند فریاد حق طلبی و مجاهدتهای ملت ایران برای شکستن 
ل و دموکراتیک و تالش و مبارزه سرسختانه جمعی سلطه بیگانه و برقراری حاکمیتی مستق

: 1393مقصودی،«)از نمایندگان وطن دوست بودکه در راس آنها دکتر مصدق قرار داشت
129.) 

دو پیامد سیاسی مهم داشت. یک پیامد به استقرار یک  1332مرداد  28وقوع کودتای 
موکراتیک مانند شد که به سرکوب همه نهادهای سیاسی دمی رژیم اقتدارگرا مربوط

ها و احزاب ها و انجمنی دانشجویی،جمعیتهاسازمانهای کارگری،اصناف، اتحادیه
سیاسی پرداخت. نتیجه این سرکوب ایجاد یک فضای بسته سیاسی بود.به نوشته میرسپاسی: 

فرایند شکل گیری سیاست سکوالر و کثرت گرایی فرهنگی در برابر ضربه سهمگین »
 ناد تاب نیاورد.چنانکه نشان داده شده است وقایع متعاقب کودتا امکامرد 28کودتای موفق 

مدرن و سکوالر را در ایران را از بین برد.با  شکل گیری هرگونه خط مشی سیاسی حقیقتاً
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و نهادهای سیاسی دموکراتیک و سکوالر با  هاسازمانبازگشت شاه به اریکه قدرت کلیه 
(. این سرکوب و اختناق ناشی 133: 1393میرسپاسی،)«محدودیت و یا با نابودی مواجه شدند

احمد با همدستی از کودتای نظامی به باور قاطبه ایرانیان و از جمله روشنفکرانی مانند آل
غرب صورت گرفت. این خود به شکل گیری یک مفهوم امپریالیستی از غرب منجر شد. با 

سااستعماری در تفکر این دوره سخن توان از نقد پمی عنایت به همین بازتاب معنایی است که
گفت. چرا که در ذهنیت عمومی جامعه به رغم فقدان استعمار غیرمستقیم، استعماری 

 غیرمستقیم بر جامعه حاکم بود.
 50و  40های مرداد، مدرنیزاسیون و سیاستهای نوسازی دهه 28در کنار رخداد کودتای 

ران را دگرگون نمود در شکل شمسی بخصوص اصالحات ارضی که تارو پود جامعه ای
گرا بسیار موثر واقع شد.اصالحات ارضی منجر به مهاجرت گسترده گیری یک گفتمان بومی

در »روستاییان به شهرها و ایجاد حاشیه نشینی در اطراف شهرها شد.به نوشته میرسپاسی: 
گیرد می جامعه ایرانی در معرض یک برنامه مدرنیزاسون دولتی قرار 1350و  1340های دهه

 شود.می های فرهنگی کشور از این برنامه متاثرنهادهای اجتماعی و قالب اقتصادی، و روابط
خصوص اصالحات ارضی که ساختار روستایی ایران را بر به)50و  40های اصالحات دهه

انجامد.شکل می زند و به مهاجرت خیل عظیم جمعیت روستایی به مراکز شهریمی هم
 ساختارهای اجتماعی سنتی از قبیل اصناف، .کندمی ر ایران متحولزندگی شهری را د

مکانی در مراکز شهری همگی در معرض تحول و های نهادهای دینی و الیه بندی خانواده،
و به خاطر مقاومت دربرابر برنامه مدرنیزاسیون تنشهای شدید را از سر  گیرندمی تغییر قرار

 (.137-138: 1393)میرسپاسی،« رانندذگمی
از میان اصالحات مختلفی که انجام شد اصالحات ارضی به خصوص بیشتر از بقیه به 

منجر شد.در مورد علل ای تزلزل گفتمان تجدد غربی در ایران بلحاظ ایجاد یک جامعه توده
وضع بسیار نامطلوب اقتصاد »نویسد: می علیرضا ازغندی ،مهاجرت روستاییان به شهرها

های ساختمانی و روزافزون شهرها به سبب رونق فعالیتهای جاذبهروستایی از یک طرف و 
خدماتی از طرف دیگر موجب تسریع مهاجرت نیروهای روستایی به شهرها گردید. هرچند 

اساسی های زمینه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی فنی، از عوامل طبیعی،ای که مجموعه
اجرت روستاییان به شهرها طی آورد،ولی در مورد مهمی های داخلی را پدیدمهاجرت
 بیکاری دائمی، های زراعی،باید بیشتر به عوامل کمی دستمزد فعالیت 1352تا  1342سالهای 

غیر اقتصادی بودن  الگوی مالکیت ارضی، ناعادالنه بودن توزیع درامدها، افزایش جمعیت،
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تاییان توجه امکانات کشاورزی،پایین بودن نرخ تولیدات کشاورزی و تحقیر اجتماعی روس
 (. این مدرنیزاسیون به بحران هویت و معنا در ایران منجر شد. 223: 1394)ازغندی،« داشت

احمد تالی این مدرنیزاسیون سطحی مصرف گرایی و تفاخر به مصنوعات غربی از نظر آل
زده، وفادارترین به این طریق آدم غرب» است که بنیاد جامعه را در مخاطره افکنده است:

مصنوعات غربی است. اگر یک روز صبح برخیزد و بداند که هر چه سلمانی  کنندهمصرف 
کشد؛ گرچه و رو به قبله دراز می کندمیو خّیاطی و واکسی و تعمیرگاه است بسته شده، دق 

داند قبله کدام سمت است. وجود این همه مشاغل و آن همه مصنوعات فرنگی که نمی
تر است. ای ضروریدرسه و مسجد و بیمارستان و کارخانهبرشمردم، برای او از وجود هر م

ای؛ به خاطر به خاطر اوست که چنین معماری بی اصل و نسبی داریم و چنین شهرسازی قلّابی
هایش با نور وقیح فلورسنت و نئون به صورت های شهرها و چهارراهاوست که خیابان

از « راه دل»اخی راه شکم به اسم ها در آمده است؛ به خاطر اوست که کتاب طبّآرایشگاه
ت که در چنین های پر خامه و پر گوشخوراک آید، پر از شرح و تفصیل همهچاپ درمی

توان لب زد. غذاهایی که فقط مجوّزی است برای مصرف هوای خشک و گرمی اصاًل نمی
 «.زساهای گازسوز فرنگکردن کوره

 گراییبندی گفتمان بومیو مفصل جالل

و بی قراری ساختاری فرصتی برای  اشایی گفتمان تجدد غربی  و از جاشدگیبا واگر
ها روشنفکران ها در مقام کنشگری اجتماعی پدید آمد. یکی از این سوژهآفرینی سوژهنقش

نیز بعنوان یک روشنفکر ایرانی موقعیتی مناسب در مقام فردیت سیاسی پیدا  جالل بودند.
در  .(10:1391توانست اقدام به بازنمایی انتقادی کند )گاندی، که به تعبیر اسپیواک می نمود

کوشد تا رابطۀ فرودستی با غرب را برهم زند و، به تعبیر دریدا این بازنمایی انتقادی جالل می
(، شرق به سکوت واداشته را به 114:1396)دریدا،« شناسی سکوتباستان»در نقد فوکو، با 

اولین سازی را به نمایش بگذارد. این پروژۀ مسکوت سخن درآورد و امکانات شورش علیۀ
گرایی در مقام روشنفکر جهان سومی بندی گفتمان بومیدر فرایند مفصل جاللگام مهم 

. به نوشته بروجردی: مند بودکه از وجوهات فوقی رادیکالی بهره نگارش کتاب غربزدگی بود
گرایی را در دنیای فکری ایران ورود آهسته و دیرهنگام بومی ،غربزدگی ۀپردسبک بی»

پیشه در زمانی که کشور در حال دگرگونی احمد بر خالف ناقدان احتیاطآل جبران کرد.
های اصلی تاریخ اجتماعی و فکری ایران را به چالش سریع اجتماعی و اقتصادی بود پایه

مقدس  کشید.این نکته غربزدگی را برای چند نسل از روشنفکران ایران به صورت کتابی
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ترین و موثرترین ناقد اجتماعی زمانه بر سر زبانها باکاحمد را به سان بیدرآورد و نام آل
غربزدگی بر پیدایش گفتمان  ۀتاثیر نوشت ۀ(. نبوی نیز دربار109: 1393)بروجردی، «انداخت

یکی دیگر از شکافهای عمیق میان »نویسد:گرایی در تقابل با گفتمان تجدد غربی میبومی
در  احمد بوجود آمد.شنفکران و حکومت شکافی بود که پس از انتشار غربزدگی آلرو

بازنگری آن را بعنوان نوعی تشبث ایرانی به یک زبان طغیان جهانی،هویت ملی و حمایت از 
نشان  (106: 1388نبوی،«)طلبی غرب در قرن بیستمفرهنگ بومی که واکنشی است به توسعه

که کوشیده  دانست اشگرایی در روایت ایرانیوان مانیفست بومیت. غربزدگی را میاندداده
کوشد غیرغرب را بسان حاشیۀ تاریخ ی، به معنای گرامشیایی آن، که می«فرودست»بر تصور 

 (، شورش کند.75:1392؛مورتون،410:1390معرفی کند )یانگ،
 یفتماناحمد در غربزدگی در عین انتقاد از گفتمان تجدد غربی درصدد ارائه گآل

سازی مناسبت فرودستی برای نیل به خوانشی نا وارونهبود که هما و رادیکال آلترناتیو
ای همچون هویت بود و هویت وی به دنبال معنابخشی به دالهای شناورشده .بخش بودرهایی

تا از هویت تحمیلی فرودستانۀ غربی رها  کردمی رادیکالیزه ایرانی را بر اساس اسالم شیعی
.نخست کردمیاحمد در غربزدگی چهار هدف عمده را دنبال ه باور بروجردی، آل. بشود

صدساله روشنفکری در ایران  ۀآنکه از راه فراهم آوردن یک ترازنامه انتقادی از کارنام
 پیچیدگیهایی را که این جامعه در حال تغییر با آن دست به گریبان بود به خوبی آشکار نمود.

ن آوردن دوباره مسئله هویت ملی و قومی یک جایگزین بومیگرایانه دوم غربزدگی با در میا
که در آن برهه از زمان قوی نیز بودند انی میهن نیروهای چپ ایررا دربرابر دیدگاه جهان

سوزناک برای دوران و آداب و رسومی  ایسوم اینکه غربزدگی بسان مرثیه .کردمیپیشنهاد 
جهان  یشدند روند گفتگوی روشنفکری را به سود گفتمانها زدوده میرفته از خاطرهکه رفته

چهارم اینکه روشنفکران  آور در تمدن غرب و کاالهایش دگرگون ساخت.سومی و شک
رفت تا حیات را تلنگری زد تا به خود آیند و با چیرگی فرهنگی بیگانه که می یایران

: 1393خیزند)بروجردی،فکری،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران سایه افکند به مبارزه بر
احمد نشان از ازجاشدگی گفتمان مسلط و نیاز به طور کلی نگارش غربزدگی آل(.به110

 بازتعریف و معنا بخشی دالهای شناور شده داشت.
غربزدگی  یابد.در تقابل با غربزدگی معنا می جالل ۀارزی در اندیشهم ۀدر واقع زنجیر

گویم غربزدگی می»:مناسبات فرودستی تحمیلی بود سازی همانالواقع برای جالل درونیفی
 مذاق خوشایند نیست بگویم همچون گرمازدگی و یا سرمازدگی.همچون وبازدگی و اگر به



 71                                  99پاییز /52سال چهاردهم/شماره                         

پوساند؟از ور گندم را میطاید که چدیده زدگی.اما نه دست کم چیزی است در حدود سن
ای بر درختی که از پروانهپوسته سالم برجاست اما فقط پوست است.عین همان پوستی  درون.

ای از بیرون آمده و در محیطی آماده مانده.به هر صورت سخن از یک بیماری است.عارضه
برای بیماری رشد کرده.مشخصات این درد را بجوییم و علتهایش را و اگر دست داد راه 

این بیماری درونی شده، همان پذیرش انفعالی نقش (. 17: 1387احمد،آل«)عالجش را
ودستی است که باید با بازنمایی رادیکال آن علیه سلطه و انقیاد قیام کرد )گاندی، فر

، با طنزی «مدیر مدرسه»شود. در های جالل هم آشکار می(، نگاهی که در رمان11:1391
دانستی که مگر نمی»گوید:تلخ، به معلمی که توسط ماشینی آمریکایی زیرگرفته شده می

های ساخت تمدن و آسفالت برای آنهایی است که توی ماشینخیابان و چراغ راهنما و 
« زیرپاگذاشتن»به تفسیر کامران تلطف، استفاده از فعل « اند؟مملکتشان دنیا را زیرپا گذاشته

تاز و وکه جهان را عرصۀ تاخت کندمیدر واقع رابطۀ یک بومی مظلوم را با نیرویی ترسیم 
 ( 160:1393تاراج قرار داده است )تلطف،

های پزشکی . استخدام استعارهکندمیاحمد غربزدگی را به مثابه یک بیماری قلمداد آل
های فکری ایران از قبل از انقالب مشروطه تا پیروزی انقالب اسالمی ی گفتمانهاویژگیاز 

فیلسوف همچون »ای و هم اینکه از جهاتی یادآور ایدۀ نیچه (7:1391است )توکلی طرقی،
احمد این بیماری اجتماعی را دارای دو بعد آل (؛13:1392است )نیچه،« پزشک فرهنگی

داند یکی این که از بیرون آمده و دوم اینکه در یک محیط آماده بیماری رشد کرده می
است. بعد اول بخصوص به هژمونیک شدن گفتمان تجدد غربی اشاره دارد که همچون یک 

هموار  مناسبات فرودستیو راه را برای سلطه پوساند بیماری فرهنگ ایرانی را از درون می
تواند به از میان رفتن احمد عقیده داشت که این بیماری میآل». به باور بروجردی:کندمی

های کارگیری استعارهاصالت فرهنگی، استقالل سیاسی و سالمت اقتصادی ایران بیانجامد. به
اسی و اقتصادی برای فراخوانی پزشکی از سوی او برای اشاره به یک عارضه فرهنگی، سی

احمد از به کارگیری تعابیر (. مقصود آل111: 1393بروجردی،«)برای هشیاری فکری بود
ساز فرودست ت سازی از آن به مثابه یک دیگرییّپزشکی برای توصیف تجدد غربی غیر

 بر اساس این خواهد مناسبات سلطه را در درون پیکرۀ میزبان نهادینه کند.است که می
 .کندمیاحمد ایده بازگشت به خویشتن را مطرح سازی از غرب آلغیریت

احمد را مفهوم گرایی آلهسته مرکزی یا به عبارت دیگر دال مرکزی گفتمان بومی
ای است که تصویری که پیش شرط آن شکستن آینه دهدمیبازگشت به خویشتن تشکیل 
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بازگشت به خویشتن عبور از سد شرق  احمد برایآلمصنوعی را از مِن شرقی آفریده است. 
زده، حّتی خودش را از زبان جوری است که آدم غرباین» داند:شناسی را یک ضرورت می

ی فرض کرده و زیر اشی را خودش – خودش دست به –خودش  .شناسدشناسان میشرق
دش هست؛ چه خو، نه به آنکندمیبیند، تکیه چه او میشناس نهاده و به آنمیکروسکپ شرق

زدگی ترین تظاهرات غربو این دیگر زشت کندمیبیند و تجربه و می کندمیو احساس 
است. خودت را هیچ بدانی و هیچ بینگاری و اعتماد به نفس و به گوش و به دید خود را از 

ای که به حواس خودت را بدهی به دست هر قلم به دست درمانده ۀدست بدهی و اختیار هم
شناسی، از کی تا به دانم این شرقناس، کالمی گفته یا نوشته! و اصالً من نمیشعنوان شرق

، بلکه فراوان کندمیای در هر جا استناد زدهنه تنها هر غرب ]که حتی[شده است؟ « علم»حال 
زدگی ایم که بر سر منبرها و در مساجد هم)که آخرین حصار در مقابل غرب و غربشنیده

و « ادوارد براون»و « گوبینو»و « گوستاولوبون»و « کارالیل»نقل از  شوند( بهانگاشته می
 «دهند.دیگران، آخرین اسناد حّقانیّت فالن کس یا فالن کار یا فالن مذهب داد سخن می

گرایی بندی گفتمان بومیاحمد در روند کوشش فکری برای مفصلگام دیگر آل
 بنای بازتعریف هویت ایرانی قرار داد.وی اسالم شیعی را م بازتعریف هویت ایرانی بود.

که سلسله صفوی با تکیه بر شیعه گری به حفظ ان به باور او از آن زم»نویسد: بروجردی می
استقالل ایران در برابر امپراتوری عثمانی پرداخت مذهب شیعه در کنه روحیه اجتماعی 

ری تفکیک ناپذیر از هویت احمد اسالم شیعه را عنصآل ای یافته است.ایرانیان جایگاه ویژه
و از این رو تجدید حیات اسالم شیعه را کارآمدترین واکسن دربرابر  کردمیایرانی قلمداد 
شکانی تلقی زداد و روحانیان را با صالحیت ترین پمی غربزدگی تشخیص داربیماری واگیر

: 1393بروجردی،«)توانند این واکسن نجات دهنده هویت را فراهم سازندکه می کردمی
پیامد این امر توجه به روحانیون شیعه به مثابه یک نیروی اجتماعی مهم اگرچه  (.117-116

وجود « خشم»ها یک نقطۀ عزیمت گیریتوان انکار کرد که در تمام این موضع، ولی نمیبود
 (.21:1397از مناسبات سلطه است )کائوزر،« رادیکال»دارد که مبنای هرگونه خوانش 

در  احمدگرایی بر اساس بازگشت به خویشتن آلبندی گفتمان بومیصلدر فرایند مف
خواهان  ، لذاکندمیسوی قِسمی پراکسیس رادیکال حرکت شود بلکه بهنظریۀ متوقف نمی

شود چراکه روحانیون مهمترین سنگر مقاومت در برابر اتحاد روشنفکران با روحانیون می
تجدد غربی و به تبع آن مهمترین سنگر تسلط فرهنگی غرب از طریق پذیرش گفتمان 

احمد ایستادگی در برابر هجوم امپریالیستی غرب و تسلط سیاسی و اقتصادی آن بودند. آل
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روحانیت تشیع به اعتبار دفاع »نویسد: می خواهان اتحاد بین روشنفکران و روحانیون شده و
ل غارتش غارت سنتی از سنت نوعی قدرت مقاوم است در مقابل هجوم استعمار که قدم او

به این ترتیب روحانیت سدی است در مقابل غربزدگی روشنفکران  و فرهنگی هر محل است.
: 1389احمد،آل«)چرای حکومتها از غرب و از استعمارش-و-چونو نیز در مقابل تبعیت بی

واهم خاکنون می»:نویسدمیوی در ادامه نیز در رابطه با ارتباط روحانیون و روشنفکران  (.296
با نگاهی سریع حاصل مبارزات اجتماعی صد ساله اخیر را طرح کنم و نشان دهم که هر جا 

روند در مبارزه زمان با هم و دوش به دوش هم و یا در پی هم می روحانیت و روشنفکرانِ
اجتماعی بردی هست و پیشرفتی و قدمی به سوی تکامل و تحول و هرکجا که این دو از در 

اند از نظر اند یا به تنهایی در مبارزه شرکت کردهکرده اند و پشت به همآمدهمعارضه باهم در
این اجماع و  (.317: 1389احمد،آل«)اجتماعی باخت هست و پسرفت و قدمی به سوی قهقرا

خواهد ( باشد که می122:1397)کائوزر،« امپریالیسم فرهنگی»همگرایی باید الزاماً علیه همان 
 سازی کند.سازی هویت بومی را درونیودستی و تهیمناسبات سلطه و فر

دانست که روشنفکران در مسیر مبارزه با می هاییاحمد روحانیون را دارای مزیتآل
 ۀبه نوشت ها برای دستیابی به اهداف خود بهره گیرند.توانند از این مزیتاستعمار غرب می

ویژه دارند که آنان را متحد با  احمد عقیده داشت که روحانیان چهار مزیتآل»بروجردی: 
ور از هعلت ماهیت حرفه شان بهرآنان به سازد.ارزشی برای روشنفکران غیرمذهبی می

بیشتر از نظر فکری رادیکال  ؛خیزندمیند.از آنجا که بیشتر از طبقات پایین اجتماع برادانش
سرانجام آنکه به علت مردم به آنان همچون نگهبانان ایمان اعتماد دارند و  ۀتود هستند،

توانند در برانگیختن مردم به قیام اجتماعی یا ها میتواناییشان در سخن گفتن به زبان توده
که روحانیان در  کندمیاحمد به نقشی تاریخی اشاره در این مورد آل سیاسی موثر باشند.

به  1342 حوادثی چون تحریم تنباکو، انقالب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و قیام خرداد
(. از این رو روحانیون مهمترین 117: 1393بروجردی،«)اهلل خمینی بازی کردندرهبری آیت

که  شوندنیروی اجتماعی  برای ایستادگی در برابر هجوم امپریالیستی غرب محسوب می
 .بایستی برای تغییر مناسبات سلطه از آنان کمک گرفت

عبارت دیگر بهبود. دل توسعه بومی احمد از نقد غربزدگی ارائه یک مهدف دیگر آل
بندی گفتمان احمد در فرایند مفصلتوسعه یکی دیگر از دالهای شناوری است که آل

، «ماشینیسم غربی»احمد در این مسیر به نقد . آلاست آنگرایی در صدد معنابخشی به بومی
که ؛ به ایندپردازمی (،113:1393که به باور بروجردی متاثر از هایدگر است )بروجردی،
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زیست سنتی ایرانی را دگرگون نموده و انسان ایرانی را از فرهنگ بومی خود  ۀچگونه شیو
( است. به خودش Effemineزده، قرتی است. زن صفت )افمینه = آدم غرب»دور نموده:

دارد؛ به کفش و رود؛ حتّی گاهی زیر ابرو برمیرسد، به سر و پزش خیلی ور میخیلی می
؛ همیشه انگار از الی زرورق باز شده است، یا از فالن دهدمیاش خیلی اهمّیت هلباس و خان

اش که روزگاری آید و خانهفرنگی آمده؛ ماشینش هر سال به سیستم جدید در می« مزون»
ایوان داشت و زیرزمین داشت و حوض خانه و سرپوشیده و هشتی، حاال هر روزی شبیه به 

های بزرگ و سرتاسری و پر های کنار دریاست، با پنجرهیک چیز است. یک روز شبیه ویال
روز « تابوره»هاست؛ زرق و برق دارد و پر از یک روز شکل کاباره«. فلورسنت»های از چراغ

 «های از همه رنگ همه سطوح را پوشاندهتّپه مثلّثدیگر هر دیواری یک رنگ است و تپّه
ی خانه همان نوع نگاه متفکران رادیکال در اینجا، جالل با تعمیم نظام سلطه بر معمار

پسااستعماری استخدام کرده که در نقد مارکس قائل بر این بودند که او سلطه را به یک بُعد 
(.  لذا جالل اشاره دارد به یک هستیِ انفعالی و واکنشی 165:1392تقلیل داده است )مورتون، 

در برگرفته و از همین جهت است که تابعی از سلطۀ فرادست شده و تمام بود و نبودش را 
 که بایستی به نحوی رادیکال زیر و رو بشود.

: دهدمیاحمد چنین شرح گرایی را توسط آلبندی گفتمان بومیمفصل ۀمیرسپاسی نحو
احمد برمبنای مفهوم غربزدگی نقدی جدی علیه قدرت سلطه طلب غرب طرح نمود.این آل»

احمد از آنان به عنوان همدستان رانی بود که آلنقد همچنین علیه روشنفکران سکوالر ای
.به ادعای کردمی غرب و کسانی که از ساخت یک تجدد اصیل ایرانی عاجز هستندیاد

احمد برای در امان ماندن از هجوم نیروهای سلطه طلب و از خودبیگانه کننده مدرنیزاسیون آل
احمد شت.بازگشتی که آلبایست به فرهنگ اصیل اسالمی بازگمی اجتماعی تکنولوژیکی

مدرنیزاسیون را به  احمدالبته جنبه سیاسی داشت.اسالم توده گرای آل کردمی از آن دفاع
بلکه بر آن بود تا در باب تجدد بر مبنای سنت نمادگرایی و  کردمیمعنای واقعی کلمه رد ن

 (.169: 1393میرسپاسی،«)هویت ایرانی اسالمی تاملی مجدد کند
 ندیشۀ جالل و اسپیواک فرودستی در ا 

همان گونه که گفتیم بسیاری از مقوالتی که در غربزدگی جالل و دیگر آثار او، از جمله 
های پسااستعماری و شود از منظر ساختار مفهومی در پیوند با نگاهمی اش، طرحآثار داستانی

نظام مفهومی  مفهوم فرودستی در اندیشۀ اسپیواک است. اما با این تفاوت که جالل فاقد یک
ها و نظم لذا بیشتر در میان انبوهی از کلمات و تشبیهات و استعاره ،منسجم و اندیشیده بود
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 انشاوار گرفتار بود و اگرچه به نحوی شهودی درکی از موقعیت تاریخی خودش داشت ولی
توانست آنها را در قالب یک تأمل فلسفی عرضه کند. جالل نیز همچو اسپیواک خواهان نمی

شرقِی »خواهد یک واسطۀ نظامی از دانش، شرقشناسی، میهم سازوکارهایی است که بهف
 آدم»:(؛ و جالل همین نگاه را به شرقی غربی شده دارد428:1390بسازد )یانگ،« شدهغربی
 خودمانی، کوچک دنیای در که ندارد کاری. است غرب دهان و دست به چشم زده،غرب

 کوچکترین از باشد، سیاست اهل قضا بر دست اگر. دگذرمی چه شرق از گوشه این در
 از بهتر را امریکایی سناتورهای و دارد خبر انگلیس کارگر حزب چپ و راست تمایالت

این آدم به حاشیه رانده شده که حتی هویّتش « شناسد.می خودش مملکت حکومت وزرای
 فرعی و مارشدهاستع شود یک فرودست است؛ سوژۀبر مبنای اقتدار دیگری تعریف می

(peripheral). را شکل داده که فرآیندی استعماری گفتمان به واسطۀ غربی استعمارگری 
 ایدئولوژیکی فرآیندی سازیدیگری نامد.می( othering) «سازیدیگری» را آن اسپیواک

 استعمارگران هنجارهای از که سازندمی منزوی و جدا را ییهاگروه آن طریق از که است
امپریالیستی و  گفتمان که است ایشیوه اسپیواک، دید از سازی،دیگری. اندگرفته فاصله

 Deal and)بسازد فرودست و استعمارشده هایسوژه تا بنددمی کار به استعماری

Beal,2004:214). فهمید فلذا بی آن می سازانه را کامالًجالل نیز این فرآیند تحقیر دیگری
 ا داشته باشد صرفاً به شکلی از شورش و ستیزش علیه آنکه قدرت مفهوم پردازی آن ر

؛ برای مثال کردمی اندیشید تا جایی که اندیشۀ جهاد را حتی به درون شعر و هنر نیز تزریقمی
سوادی، با فضل در این والیت کار هنر جهاد است. جهاد با بی»نویسد:در ارزیابی شتابزده می

ا دغلی، با نان به نرخ روز خوردن، با بلغمی مزاجی، حاال مآبی، با تقلید، بفروشی، با فرنگی
 ( 24:1393احمد،)آل« اگر مردی این گوی و این میدان
خواهد تا کلّیت نظام سلطه را به نقد بکشد. از نظر می آل احمد نیز مانند اسپیواک

اسپیواک نظام سلطه در ابعادی چون نظم طبقاتی، نژادی و یا جنسیتی جاری است 
های مختلف آن توجه دارد. برای نمونه (؛ جالل نیز به نظام سلطه در الیه412:1390،)یانگ

 با که مطلقه و محروم زنی مشکالت و مصائب از روایتی دقیق «زیادی زن»در داستان 
 که است زنی داستان، اصلی شخصیت. کندمیاست ارائه  همراه مو به مو و واقعی توصیفاتی

 از پس زن. است فرودست سواد، ظاهری، مالی، حیث از و شده بزرگ فقیر ایخانواده در
 مانند مدتی گر، حیله و نما مذهبی شوهری با دلهره، و نارضایتی با توام سراسر ازدواجی
از همه جهت  که حالی در و شودمی نگهداری او خانۀ در تزئینی ایوسیله و اضافی موجودی
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 زشت خاطر به را شوهر مادر هایکنایه و نیش تحت نظام سلطه و مناسبات فرودستی است،
توان نسخۀ ادبی و بنابراین، جالل را می .کندمی تحمل گیس کاله داشتن و بودن رو

غیرفلسفی و محلی تفکر پسااستعماری و خصوصاً فرودستی اسپیواک دانست. اما جالل 
 کندمی هایی کهعموماً اسیر تفنن کلمه است و قلمی انشاپردازانه دارد. او به رغم ج و جهد

در نهایت ناتوان از آن است تا از نگاه محلی و بومی فراتر رود و نگاهی جهانشمول داشته 
 باشد.

 نتیجه گیری

سرکوبگرانه تجدد غربی بوده  ۀگرایی اعتراض و شورشی فرهنگی علیه سلطگفتمان بومی
ای پاسخ به است. تجدد غربی با ادعای جهانشمول بودن و ادعای اینکه چارچوبی عام بر

ست به سرکوب فرهنگ بومی جوامع غیر غربی هاانسانمشکالت جامعه جهانی 
پرداخت.واگرایی این گفتمان با اثبات پوچ بودن وجه استعاری آن مبنی بر ادعای 
جهانشمولی در باب رهایی بخشی توسط روشنفکران جهان سومی و روشن شدن اینکه این 

 به وقوع پیوست. باشدمی گفتمان زمینه ساز سلطه گری غرب
احمد نیز به عنوان یک روشنفکر جهان سومی در فضای ایجاد شده ناشی از جالل آل

ازجاشدگی گفتمان تجدد غربی  فضای مناسبی برای کنشگری پیدا نمود.وی در مقام یک 
روشنفکر جهان سومی با کوششهای فکریش برای ارائه پاسخی مناسب به بحران موجود که 

احمد اجتماعی و از جاشدگی گفتمان مسلط شده بود برآمد.نقش آفرینی آل باعث بیقراری
به عنوان یک سوژه و کنشگری وی در ساحت اجتماع را باید در نقشی که وی در 

گرایی بر اساس انتقاد از غربزدگی حاکم بر فضای فکری و سیاسی بندی گفتمان بومیمفصل
احمد با طرح مفهوم گرایی آلفتمان بومیبندی گایران داشت درک نمود.در فرایند مفصل

بازگشت به خویش به عنوان دال مرکزی این گفتمان شروع به باز تعریف هویت ایرانی بر 
احمد اساس اسالم شیعی در مقابل غربزدگی به عنوان یک دیگری نمود. فی الواقع جالل آل

ی ما زنده و زایا باقی مانده بسته با پروبلماتیکی رویاروی شد که هم چنان بر ما و  برا-شکسته
است:نسبت ما و غرب. واقعیت آن است که از قریب به دو سده پیشتر ما با یک پدیدۀ 

نوع مواجهۀ تمدن  ایم که همۀ هستی و نیستی ما را در برگرفته است.فراگیری روبرو شده
زمین بارها ما در طی تاریخ ایران های قبلی بوده است.غربی با ما بسی متفاوت از تمامی تقابل

مهاجمانی همگی  تیمور، مغول، اعراب، اسکندر، ایم.هایی ویرانگر روبرو شدهبا تقابل
ها نتوانسته بود این امّا هیچ یک از این تهاجم اند.اند که تهاجماتی فراگیر علیه ما داشتهبوده
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همۀ تفکر و  م.امّا با تهاجم تمدنی غرِب جدید ما زیر و رو شدی چنین ما را زیر و زبر کند.
 لذا ما زندگی و زیست ما،و در یک کالم تمام شیوۀ بودن ما متحول شد. ما،دیدگاه

توانیم بدون تعریف جایگاه خودمان با غرب تعریفی از هستی مان داشته نمی توانستیم ونمی
 طرح آستانۀ بر کرد تالش که بود این  – بسیارش معایب سوای –اهمیت کار جالل  .باشیم

 او برای هم که کرد طرح را پروبلماتیکی جالل.کند خطر خطیر امر این بر و بایستد پرسش
(. 1397)مرادی طادی،  نیست گریزی معاصریت این از و دارد «معاصریّت» ما برای هم و

یعنی خوانش انتقادی چگونگی مواجهه با غرب در مقام یک پروبلماتیک فلسفی که بر ما 
اما جالل اگرچه به این پروبلماتیک التفاتی شهودی پیدا کرده ؛ سیطرۀ تمدنی پیدا کرده است

بود ولی توان مفهومی/نظری مقابله با آن را نداشت لذا با تمسک به سنت ادب فارسی آن را 
 های تودرتویی از تمثیل و استعاره غرقه کرد.در الیه

اسپیواکی -ی گرامشیایی«فرودست»جالل تمام این پیکرۀ استداللی را در همان راستای 
طرح کرد و آن را به تمام کلیّت حیات اجتماعی ما از پوشاک و خوراک گرفته تا معماری 
و سیاست و مطبوعات ما تعمیم داد تا نشان دهد چگونه مناسبات سلطه در قالب مدرنیزاسیون 

، درون ما النه کندمیسطحی ما را از درون جویده و همچون انگلی که در بدن میزبان النه 
ها را رادیکالیزه کرد باید همۀ این تقلیدها و وابستگی« رهایی»ی کرده است. فلذا برای گزین

 و به نام انقیاد محکوم و مطرود داشت. بدین معنا جالل در پیشاتاریخ تفکر پسااستعماری قرار
ای گیرد.  ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که جالل اساساً در آخرین تحلیل نویسندهمی

 نگارانه و قلّت مفهوم پردازیماند و به دلیل غلبۀ انشانویسی و نگاه روزنامهمی شهودی باقی
تواند به یک دستگاه فکری منسجم و استوار دست پیدا کند. به همین دلیل جالل، نمی

برخالف متفکرانی همچون اسپیواک و ادوارد سعید، در قید و بند تاریخ و جغرافیا اسیر است. 
تاریخی خودش جالل زبان و تمثیالت دهۀ چهل را چنان بر آثارش مهر کرده  در چارچوب

که با اکنون ما فاصلۀ بسیاری پیدا کرده و در چهارچوب جغرافیای خود چنان وامانده که به 
توان می سختی توانسته مانند برای مثال شریعتی، حتی با جهان اسالم نیز ارتباط برقرار کند. لذا

ها دورترین متفکر به تفکر و نزدیکترین نویسنده به امکان همۀ همپوشانیگفت جالل به رغم 
 تأمل در سرنوشت تاریخی ما. شاید اگر او اندیشۀ مفهومی و نظری را جدی گرفته بود، شاید

توانست بسی فراتر از آنچه هست برود. معهذا، با همۀ این توصیفات، میراث جالل را باید می
مچون امکان یک نقد رادیکال محفوظ نگه داشت و هماره مورد فارغ از نزاعهای سیاسی ه

 های متون او بهره برد.خوانش قرار داد و از پتانسیل
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  :مآخذ و منابع
ـــالل)آل - ـــد،ج ـــم خففدمففت و خففیففانففت (،در 1389اح

 ،تهران:انتشارات فردوسروشنفکران
 ، تهران:انتشارات جامه درانغربزدگی(،1387احمد،جالل)آل -
 ، تهران، نشر مجیدارزیابی شتابزده(، 1393احمد، جالل )آل -
ضا) ازغندی، - سی و اجتماعی  (،1394علیر سیا تاریخ تحوالت 

 تهران: سمت(،1320-1357ایران)
ترجمه  ،روشففنفکران ایرانی و غرب(،1393بروجردی،مهرزاد) -

 تهران:انتشارات فرزان روز شیرازی،
ن، ، ترجمۀ کمالی، تهراسیاست و نوشتار(، 1393تلطف، کامران ) -

 نامک
ـــانه1391توکلی طرقی، محمد ) - ـــی و والیت(، مهندس مداری اندیش

 39-4، ص 3و  2، شمارۀ 27سال  ایران نامه،مجتهندسانه، 
ـــیر1396پورزکی، گیتی ) -  احمدآل جالل غربزدگی مفهوم (،بازتفس

شهدیگری،  و خود دیالوجیســتی مفهوم پرتو در سی اندی  در سیا
 (74 تا 59 از فحهص) 11 شماره - 1396 بهار ،اسالم

مفاهیم کلیدی در مطالعات (، 1399پیلچر، جین؛ ولهان، ایملدا ) -
یت مدرضــــا مرادی، تهران، جنسفف ـــکوری راد و مح مۀ ش ، ترج

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
 ،ترجمۀ رشیدیان،تهران،نینوشتار و تفاوت(،1396دریدا،ژاک) -
ل ســـیاســـی، (، نظریه گفتمان و تحلی1383زاده،محمدعلی)حســـینی -

 .28، دوره اول، شمارهفصلنامه علوم سیاسی
سی روش (،1391ســید صــادق) حقیقت، - سیا سی علوم   ،شنا

 قم:مرکز انتشارات دانشگاه مفید
ــاعی، احمد؛ - ــ1391مقدس، محمود ) س  یمفهوم یتفاوتها ی(، بررس

 ، بهارنشریۀ علوم سیاسیاحمد، آل و دیفرد یآرا در یزدگ غرب
  175 صفحه تا 159 صفحه از ; 18  شماره,  8  دوره,  1391

یا) - ـــنفکر (، بومی1380عمرانی،آر های روش مان گرایی، غرب و گفت
 .181،شماره کیهان فرهنگیایرانی.

مه (، 1387نورمن ) ،فرکالف - فاط مان، قادی گفت یل انت تحل
سته مهران مهاجر، محمد نبوی،  تهران: دفتر مطالعات و  پیران،شای

 ها توسعه رسانه
ترجمۀ  بیستم، قرن در ایران روشنفکران(،1384قیصری، علی ) -

 دهقانی، تهران، هرمس 
بانی فلسفففۀ رادیکال(، 1397کائوزر، چاد ) - ، ترجمۀ حبیبی، م

 فرهنگیوتهران، علمی
ستعمارگرایی(، پ1391گاندی، لیال ) - سلطانی، ساا ، ترجمۀ کاکا

 تهران، پژوهشکده مطالعات
ـــتوکر،جری) - یه در علوم روش و نظر(، 1378مارش،دیوید؛ اس

 یوسفی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ۀ ، ترجمسیاسی
ضا ) - سعید(، 1397مرادی طادی، محمدر شن جالل و  شریه گل ، ن

 14-12، ص 425مهر، شماره 
ـــودی،مجتبی) - ماعی(،1393مقص یاسففی و اجت  تحوالت سفف

 ،تهران:روزنهایران
 ، ترجمۀ قابلی، تهران، بیدگلاسپیواک(، 1392مورتون، استفان ) -

،ترجمه تاملی در تجدد ایرانی(،1393میرسپاسی،علی) -
 توکلیان،تهران: طرح نو

 ۀترجم روشنفکران و دولت در ایران،(،1388نبوی،نگین) -
 فشارکی،تهران:پردیس دانش

 ،ترجمۀ آشوری، تهران، آگهغروب بتها(،1392نیچه،فردریش) -
های درآمدی بر ایدئولوژی(،1393هیوود،اندرو) -

عی مهرآبادی،تهران:انتشارات وزارت ،ترجمه محمد رفیسیاسی
 امورخارجه

، ترجمۀ کریمی، تهران، اسطورۀ سفید(، 1390یانگ، رابرت ) -
 پژوهشکدۀ مطالعات

- William E. Deal and Timothy K. Beal (2004), 

Theory for religious studies, New York  




