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 چکیده

فرهنگ غربى و ورود آن به ایران، واکنشهاى متفاوتى را از خود نشان  روشنفکران سده اخیر ایران پس از آشنایى با

تواند جامعه ایرانى را به رشد مى به سمت الگوهاى صنعتى و فرهنگى غرببر این باور شدند که حرکتاى عده . اندداده

 بنابراین، در علوم و فنون و در ابعاد ادارى و آموزشى با نگاه به غرب، . و تعالى رسانده و به عظمت گذشته برگرداند

جامعه ایران را تقلید از غرب پنداشتند  یشرفت و سعادتاى دیگر، راه پگرایى .( دستهاصالحاتى را صورت دادند )غرب

 زدگى .( دستههم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهاى غرب سوق دهند )غرب . با این نگاه، کوشیدند تا ایران را

 خویش، راه حل اصولى براى رسیدن به سوم، ضمن تاکید بر نظام ارزشها، فرهنگ، تاریخ، دین، عقیده و ایدئولوژى

اند . جریان فکرى سوم خود به دو گروه تقسیم معرفى کرده« خویشتن بهبازگشت»سعادت و بهروزى را در نهضت 

استعمارى آن معتقد  هاى منفى وهاى مثبت فرهنگ و تمدن غربى و رد جنبهاول آنان که به اخذ جنبه :شودمى

تجدد معتقد هستند، البته گروه اول از جریان سوم،  غرب و باشند . و دوم کسانى که به رد مطلق غرب و نفى یکسرهمى

در این گزارش سعى شده است تا  . بیشتر بوده و موفق به تشکیل حکومت و جمهورى اسالمى شدند داراى طرفداران

ایرانى با غرب و تاثیرات آن بر ایران و واکنش سه جریان فکرى  به برخى از مفاهیم، تاریخچه آشنایى روشنفکران

 . فرهنگ غربى به طور مختصر اشاره شود بهسبتمذکور ن

 

 

 

 

 

 

 

 



  مقدمه -1

فرهنگى، سیاسى و اقتصادى از  نوگرایى در غرب موجب تاثیراتى بر جهان و ایران شده است . ایران در ابعاد

از جمله اعزام کشیش، تاسیس لژهاى فراماسونرى،  فرهنگ غربى متاثر شده است . غرب به طرق گوناگون

 بر فرهنگ ایران اثر بگذارد، به طورى که بسیارى ازدانشجو به خارج توانست تجار و بازرگانان و اعزام

تاثیر فرهنگ و اندیشه غربى  . هاى ایران در غرب از مروجان فرهنگ و مدلهاى غربى درآمدندتحصیل کرده

  . مشروطیت مشاهده کرد توان در انقالبدر بعد سیاسى بر ایران را مى

در برخورد با فرهنگ غربى  انواع واکنش روشنفکران ایرانى را در سده اخیرگزارش حاضر در پى آن است تا 

روشنفکران ایرانى سده اخیر چه واکنشهایى را در  بیان دارد . در واقع، سؤال اصلى پژوهش آن است که

  ماندگى و انحطاط ایران ارائه دادند؟به عقبحلهایى را نسبتراه برخورد با فرهنگ غربى و چه

هاى گلستان و ترکمانچاى عهدنامه روشنفکران و زمامداران ایرانى از زمان جنگهاى ایران و روس و گروهى از

ماندگى خود، به فکر چاره افتادند و پیشرفتهاى آنان و مالحظه و عقب و پس از آن و بعد از آشنایى با غرب و

شکست ما کدام  ماندگى وببه این پرسش که علل برترى و موفقیت اروپاییان چیست؟ و علل عق در پاسخ

  . حلهاى متفاوتى را ارائه کردنداست؟ راه

توان به سه دسته مهم مى واکنشهاى ارائه شده توسط روشنفکران ایرانى در برابر فرهنگ و تمدن غربى را

بندى، واکنش روشنفکران البته در این دسته به خویشتن تقسیم کرد،زدگى و بازگشتگرایى، غربغرب

دوره فتحعلى شاه قاجار و جنگهاى ایران و روس تاکنون مورد توجه بوده  در برابر فرهنگ غربى ازایرانى 

  . است

دورنمایى از واکنش روشنفکران  بسیار گسترده است، بنابراین، سعى خواهد شد تااز آن جا که موضوع بحث

پیش از بیان واکنش روشنفکران هاى آن ارائه گردد . زیرمجموعه ایرانى در سه قالب کلى مذکور به همراه

روشنفکران  فرهنگ غربى، به طور مختصر به برخى از مفاهیم مهم بحث، تاریخچه آشنایى بهایرانى نسبت

  . شودایرانى با غرب و به تاثیرات این آشنایى در ایران اشاره مى

  مفاهیم -2

  (2روشنفکر ) (1 -2



ح فارسى روشنفکر را به جاى اصطالح منورالفکر که صبغه فرهنگستان ایران اصطال 1320/1940در اوایل دهه 

  (3) . عربى داشت، وضع کرد

کار فکرى آمیخته با  اش مستلزم نوعىکسى است که فعالیت روزانه« روشنفکر»از دیدگاه جالل آل احمد 

ار جامعه بلکه براى حل مشکالت اجتماعى در اختی ابتکار باشد و این که حاصل کارش را نه براى نفع شخصى

فرهنگ و هنر باشد، از ارزشهاى برتر مثل حقیقت، نیکى و عدالت پاسدارى کند  بگذارد، طرفدار توسعه علم،

  (4) . ها و مفاسد اجتماعى را مورد انتقاد قرار دهدنادرستى و

از روشنفکران کسانى هستند که  کند: به طور کلىرا چنین تعریف مى« روشنفکر»یکى دیگر از نویسندگان، 

کنند و یا به ارزشهاى قدیم روند، ارزشهاى جدید ایجاد مىمى اى فراترهاى سنتى در هر زمینهچهارچوبه

کنند، با مى پوشانند، دستگاههاى فکرى جدید براى تبیین وجوه مختلف زندگى عرضهمى اى نوجامه

از وضع موجود اجتماعى و پردازند، مى بکارگیرى اندیشه و قدرت انتقادى به حل مسائل و مشکالت علمى

پردازند و خالق و انتقال دهنده سیاست و فرهنگ به تعقل و تفکر مى کنند، در امور جامعه وسیاسى انتقاد مى

  (5) . هستند فرهنگ

شکن، منتقد و مبتکر است و سنت داراى ویژگیهاى عالم،« روشنفکر»با توجه به تعاریف باال و دیگر تعاریف، 

 باشدحلهاى مناسب براى معضالت موجود مىو ارائه راه م علل انحطاط و مشکالت جامعهدغدغه اصلى او فه

.  

  (6روشنفکرى ) (2 -2

سراسر اروپا به وسیله  م . در 18و  17جریان معنوى و فرهنگى خاصى است که در قرون « روشنفکرى»

دینى و اجتماعى، سیاسى و داشتند و به مسائل  این جریان به عقل تکیه -شد بورژوازى نمایندگى مى

 . افرادى که در ترویج این افکار در میان مردم کوشیدند -کردند نگاه مى اقتصادى از جنبه علمى و عقلى

رهبرى شده و  آموختگان داخل و خارج از کشوراین جریان معنوى و فرهنگى در ایران توسط دانش (7)

  . شودمى

  (8فرهنگ ) (3 -2

یابند و از نسلى به مى ر معنوى و مادى است که در سازمانهاى اجتماعى جریانمجموعه عناص« فرهنگ»



از مجموع دستاوردهاى جامعه در تمام  عبارت است« فرهنگ معنوى»شوند . نسلى دیگر منتقل مى

به مجموعه وسایل تولیدى و دیگر ارزشهاى مادى « فرهنگ مادى»اما  هاى علم، هنر، اخالق و فلسفه،زمینه

بتوان  ( در یک نگاه کلى شاید9که شامل ساختار اقتصادى یا زیر ساخت جامعه است . ) شودمى گفته

( به عبارت دیگر، 10معرفى کرد . ) را ساختار کامل سازمان یافته تمامى الگوهاى رفتارى یک ملت« فرهنگ»

باورها و ارزشهاى  هاى تفکر،زندگى(، نهادها، قواعد، شیوه شامل آداب و رسوم )راه و روش« فرهنگ»

سنتهاى  است که با ویژگیهاى خود، مردم و جامعه را با تاکید بر نگرشها، باورها و مشترک یک جامعه

اجتماعى، تداوم جامعه،  دهد و این توافق جمعى موجب هویتمشترک به وحدت و یکپارچگى سوق مى

  (11) . شوددر جامعه مى مند ساختن رفتار افرادتسهیل در کنش متقابل و قاعده

  (12گرایى )غرب (4 -2

جریانى است که در نتیجه  شناسى از انواع تحول فرهنگى است . تحول فرهنگىاز نظر جامعه« گرایىغرب»

هاى یک فرهنگ و جامعه تحول ایجاد ها و روشگرایش ها،برخورد با فرهنگ دیگرى، در نهادها، ارزش

نوعى از دگرگونى فرهنگى و اجتماعى در فرهنگ جوامع است که در جهت غربى  «گرایىغرب»شود . مى

مردم بخصوص نخبگان  در ایران نوعى از فرهنگ سیاسى« گرایىغرب»( در واقع، 13گیرد . )صورت مى شدن

  . دادالگوهاى فرهنگى غرب سوق مى مردم در عصر قاجار و پهلوى بوده است که جامعه را به سمت

  (14زدگى )غرب (5 -2

اقتباس از غرب، کورکورانه  گرایى است، اما به شکل حاد و مفرط . در این گرایش،نوعى از غرب« زدگىغرب»

  (15) . باشد نه از روى تشخیصو لجام گسیخته مى

  به خویشتنبازگشت (6 -2

ها، فرهنگ، تاریخ، ارزش گرایى مفرط است و تاکید مجدد بر نظامجریان تعدیل غرب« به خویشتنبازگشت»

اقتباس از تکنولوژى و دانش غربیان از روى تشخیص  دین، عقیده و ایدئولوژى خویش دارد . در این رویکرد،

 شود . از مهمترین ویژگى این گرایش،که با اسالم اصیل منافات دارد، طرد مى گیرد و برداشتهایىصورت مى

  (16) . تالش در پیراستن اسالم از خرافات است

  تاریخچه آشنایى روشنفکران ایرانى با غرب -3



آشنایى از آنچه در روسیه و  عباس میرزا پس از شکستهاى نظامى از روس به فکر چاره اساسى افتاد و با

که ملت روسیه « پطر کبیر»در این زمان به شخصیت  . به اصالحات زدگذشت، دستعثمانى گذشته بود و مى

  . سیار توجه شدب را از پستى به بزرگى رساند،

برخى از افکار جدید را  مهمترین اقدام عباس میرزا فرستادن دانشجو به فرنگ بود . بازگشت دانشجویان،

جوانان درس خوانده به اقدامات عباس میرزا دل بستند،  دست کم در میان گروهى از سردمداران رایج کرد و

  . نیز در این دوران اساسى بود البته نقش امیر کبیر

فرنگ سخن بگویند و گاه  فت و آمد دانشجویان و دیگران در این دوره موجب شد تا در بازگشت، از عجایبر

اطالعات زیادى درباره راه و رسم زندگى اروپاییان بود .  ها شاملسیاحت نامه بنویسند . این سیاحت نامه

ق( .  1799/1214) «لب فى بالد افرنجىسیر طا»یکى  ;دو کتاب از دو ایرانى مقیم هند بود اولین آثار این دوره

ق( . از عبداللطیف شوشترى . هر دو از 1803/1218) «تحفة العالم»تالیف ابوطالب اصفهانى و دیگرى 

  (17) . دهندگویند و از انقالب فرانسه خبر مىمى سفرشان به انگلستان

از حکومت قانون و  . ق( 1815/1230میرزا صالح خان شیرازى در شرح سفر و تحصیل خود در انگلستان )

و از مجلس « مشورت خانه»پارلمان انگلیس به عنوان  گوید و ازدستگاه قضاوت و مطالب تازه دیگر سخن مى

  (18) . بردنام مى« رعایا خانه وکیل»عوام به عنوان 

ند . در زمان محمد شاه کوشیدمى شدند و در راه تجددبرخى از زمامداران از راه همین کتابها با اروپا آشنا مى

ق( . با فرمانى، مسیحیان را از مزایاى  1840/1256وى در سال ) . شودپاى پزشکان فرانسوى به دربار باز مى

مذهبى و سرانجام  ور ساخت، البته صدور چنین فرمانى، اجازه ایجاد مدارسرعایاى ایران بهره حقوقى دیگر

سلطنت محمد شاه و اوایل سلطنت ناصرالدین  ت روحانیون درهایى از کاهش قدرتاسیس دارالفنون، نشانه

  (19) . شاه است

آخرین کار امیر کبیر آغاز  . ق( . همزمان با پایان کار امیر کبیر بود 1852/1268تاسیس دارالفنون در سال )

بزرگ غیر اندیشه تجدد بود . دارالفنون نخستین مدرسه  دوره آشنایى واقعى ایرانیان با علم و فن غربى و

 . شد و اکثر استادانش خارجى بودندو تشریح، مهندسى و زبان خارجه تدریس مى دینى بود که در آن، طب

امیر کبیر، دارالفنون از هدف  شوند، ولى با مرگخواست پیشگامان تجدد در ایران در آن تربیتامیر کبیر مى



  (20) . اساسى خود دور شد

نیازهاى درسى، کتابهایى را تالیف  س دیگرى نیز بر پا گشت و استادان براىبه دنبال تاسیس دارالفنون، مدار

چاپ رسیدند و این براى اولین بار بود که علوم جدید به اطالع  ها بهیا ترجمه کردند که در همان مدرسه

  (21) . رسیدمى جوانان ایرانى

حسین خان سپهساالر  دارى میرزاهاى آن، همزمان با زمامالعملپس از آشنایى با افکار جدید و عکس

  . بودبراى نهضت مشروطیت اى تازه شروع شد که اهمیت آن، آماده کردن زمینهدوره

نخستین بار مسائلى  ق . به دوره اصالحات معروف شد و در آن سالها براى 1285 -1870/95 -80سالهاى 

  (22) . چون جدایى دولت از مذهب طرح گردید

بودند و آشکارا از اخذ تمدن  ویژه ملکم خان از سالها پیش مساله تجدد را مطرح کردهبرخى از روشنفکران ب

دوران، گروهى از نویسندگان ایرانى که بیشترشان در  گفتند . در اینفرنگى بدون تصرف ایرانى سخن مى

 ه به عقبگشت . اینها کبه دست مىآثارى به چاپ رساندند که در ایران دست زیستند،خارج از مملکت مى

اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و حتى  هاىماندگى ایران، اوضاع اروپا و اندیشه غربى آشنا بودند، در زمینه

افرادى همانند آخوندزاده،  ;آثار خارجیان را ترجمه کردند فلسفى، کتاب و رساله و مقاله نوشتند و یا

  (23) . . . وملکم خان، سید جمال الدین، مستشار الدوله  اى،طالبوف، مراغه

  تاثیرات آشنایى با فرهنگ غربى در ایران -4

خواهى و تجدد فکر مشروطه از یک سو، آغاز حرکت ;شاهد تحوالتى در ایران هستیم 19ما در اواخر قرن 

بسط ترجمه آثار پیدایش یک حرکت فرهنگى در جهت دینى و از سوى دیگر، جنبش و تجددطلبى به صورت

ها در داخل و خارج از کشور و نیز تاسیس حقوقى و اجتماعى، نشر روزنامه فلسفى، خارجى و نگارش رساالت

  (24) . جدید مدارس

پیدا کرد . تاسیس چاپخانه  بیشترىنهضت ترجمه که از زمان عباس میرزا آغاز شده بود در این دوره اهمیت

عات توجه شد . نخستین روزنامه به بعد از آن به مطبو . بودو دارالترجمه رسمى از وقایع مهم براى پیشرفت

روزنامه » ق . منتشر شد . ده سال بعد، 1837/1253در سال « کاغذ اخبار»شیرازى به نام  وسیله میرزا صالح

  (25) . منتشر گردید« وقایع اتفاقیه»و بعد « رسمى ایران



به دارالفنون نوبت است . پس از تاسیس 19تاسیس مدارس جدید جنبه دیگر حرکت فرهنگى آخر قرن 

فالحت و . . . رسید، البته مدارس ابتدایى و  برپایى مدرسه نظامى اصفهان و تهران، مدرسه سیاسى، مدرسه

  . دیرتر احداث شدند به مدارس عالىمتوسطه جدید نسبت

ویها دائر کردند . فرانس نشین ارومیهمدارس خود را در منطقه مسیحى 1834( آمریکایى در 26میسیونرهاى )

فعالیت کردند . پس از آن، میسیونهاى روسى، آلمانى و  در سلماس و روستاهاى ارومیه شروع به 1837در 

  (27) . به غیر از ارومیه در تبریز، اصفهان و تهران نیز به کارهاى آموزشى پرداختند انگلیسى آمدند، البته

بر عهده گرفت زمینه، دولت ساسى را در اینش . یک نوع نوسازى آمرانه در ایران شروع شد و نقش ا 1305از 

سازمان یافت . با کارهاى بزرگ ساختمانى، معمارى جدید،  . دستگاه ادارى و ارتش، بر اساس الگوهاى غربى

  (28) . با کمک خارجیها چهره شهرها شکل تازه به خود گرفت . . . سازى، راه آهن وجاده

یعنى ایجاد مدرسه غیر  ;امر آموزش و دادگسترى از دین بود مهمترین کار دولت در راه تجدد، جدا کردن

  . دینى و دادگاههاى عرفى

اسطوره برترى غرب )پرستیژ(،  فرستادن دانشجو به اروپا قدم دیگرى در نزدیکى با غرب بود . تکنولوژى،

هاى نفوذ و آید . از راهگرایى به حساب مىمهم غرب استعمار، کاپیتالیسم و استبداد داخلى از عوامل

توان میسیونرها، اقلیتهاى مذهبى، اعیان و اشراف، روشنفکران را مى گسترش فرهنگ غرب در ایران

هاى صنعتى فرآورده مستشاران خارجى، روزنامه و مجالت، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر و وابسته،

  . برشمرد

  غرب به فرهنگانواع واکنش روشنفکران ایرانى سده اخیر نسبت -5

غرب و پیشرفت مغرب  ماندگى کشور و آشنایى باروشنفکران ایرانى پس از روبرو شدن با انحطاط و عقب

مختلفى را به منظور رشد و توسعه و پیشرفت کشور  حلهاىجویى از عقب ماندگى ایران، راهزمین، در چاره

 اندگى ایران و موفقیت اروپا و بهمهمترین برداشتهاى روشنفکران از علل عقب م ارائه دادند . در ذیل به

  :شودمختصر اشاره مى به سوى بهروزى، به طورتناسب، راهکارهاى عرضه شده براى نجات ایران و حرکت

  گرایىغرب (1 -5

تمایل شدید آنها به تجدید  این گرایش در نتیجه پى بردن ایرانیان به ضعف خویش در برابر غرب و ناشى از



با استفاده از سالح دشمن، خواستاین گرایش مى . شکست دادن غرب بوده است عظمت و شکوه گذشته و

  . خود قربانى سالح غرب گردید کماو را شکست دهد، ولى کم

بعدها استعمار، رهبرى این  گرایى بودند، ولىکننده جریان غربنکته دیگر این که زمامداران کشور، شروع

گرایى را آغاز کردند و به هاى نظامى از غرب، غربشیوه ان با اقتباس( زمامدار29جریان را به دست گرفت . )

  . هاى صنعتى وارد شدادارى و آموزشى صورت گرفت و صنعت و فرآورده دنبال آن، اصالحات

فتحعلى شاه شروع شده  گرایى در ایران از شکستهاى پى در پى ایران از روسیه در زماندوره منظم غرب

زدگى را داریم که در دوره رضا شاه و دوران غرب اهى ادامه یافت و از مشروطه به بعد،خواست و تا مشروطه

  . رسید محمدرضا شاه به اوج خود

خارجى به اصالح نظام  گرایى داشت . او با کمک مستشاراناى در جریان غربعباس میرزا نقش برجسته

  . یى کوشیداروپا لشکرى پرداخت و در ترجمه کتب خارجى و تعلیم زبانهاى

گرایى ایفا کرد . او با تاسیس غرب امیرکبیر پس از عباس میرزا و قائم مقام فراهانى، نقش مهمى در پیشبرد

اروپا، ترجمه کتب خارجى و . . . در این راه گام مؤثرى برداشت .  دارالفنون، مدرسه نظامى، اعزام محصالن به

هاى اصلى رشد از زمینه راتى و . . . از غرب وارد شد، البتهتالشها، بانک، تجهیزات و تکنیکهاى مخاب با این

اعتبار ساختن باورهاى مردم، تحریف اندیشه و بى توان شکستن حریم قداستهااندیشه غربى در ایران را مى

)تحریف آیات و تفسیر مادى از آن( و تاسیس مدارس جدید بدون توجه به  دینى و شخصیتهاى فرهنگى

  (30) . نام برد نیازها

غرب آغاز شد سپس در  این جریان به خاطر تقویت و تجدید عظمت گذشته با کمک گرفتن از علوم و فنون

طبقه جدید تحصیل کرده ایجاد شد . این طبقه به  ابعاد ادارى و آموزشى اصالحاتى صورت گرفت . به مرور،

خواهى و اسالم ستیزى بود . غربگرایان اولیه، طبقه جدید، دنبال غرب برخالف ;غرب دلبستگى پیدا کرد

مدارى( زدگى )غربغرب باورى( و آغازگرایى )غربرا پایان غرب 1324 -1906/1328 -1910سالهاى  شاید

به خویشتن رو به رشد از این پس جریان بازگشت نام نهاد که در جنگ اول و دوم جهانى به اوج خود رسید و

  . گذاشت

  زدگىغرب (2 -5



استعمارگران زمام  نسل جدید تحصیل کرده و پرورش یافته فرهنگ و آموزش غربى با کمک در این دوره،

خارج درس خواندند، از فرهنگ خویش بریده و از  امور را به دست گرفتند . طبقه تحصیل کرده جدید که در

هوت و از خود بودند . اینها در مقابل فرهنگ و تمدن غرب کامال خیره و مب احساسات عمیق مردم خود ناآشنا

رمز موفقیت مغرب  خود شده بودند . اینان بیشتر به ظواهر غرب توجه کردند تا به روح تمدن غرب و بى

وجود داشت و آن نیز تمدن و فرهنگ غربى بود .  زمین . به نظر اینها فقط یک نوع تمدن و فرهنگ در جهان

 ها رابه انتخاب زد و بعضى چیزها را پذیرفت و بعضىتوان دستغرب نمى بر این باور بودند که در برابر

به گفته جالل آل احمد،  (31) . باشندزاده مىنپذیرفت . از برجستگان این جریان در ایران ملکم خان و تقى

 لیاقتى، عبودیت وبه جاى آن، احساس درماندگى، بى با غرب فراموش گشت ودر این نگرش، احساس رقابت

این  ( در واقع،32آید . )ها به حساب مىالگوهاى آن جایگزین شد که عامل بدبختى به غرب وتقلید نسبت

  . است جریان فکرى بر دو پایه تحقیر فرهنگ خودى و تعظیم فرهنگ بیگانه استوار

ى و صنعت بایستى تکنولوژ زدگى، معتقد بود که نه تنهاخان تئوریسین و بارزترین چهره رویکرد غربملکم

اجتماعى و طرز تفکر و  -ارزشى، سیاسى و اقتصادى  بلکه پذیرش مطلق و اقتباس نظامرا از غرب گرفت

اقتباس  ها نیز الزم است . وى راه نجات را در پیروى بى قید و شرط از غرب وغربى سیستم اندیشه و باورهاى

  (33) . داندنظام فرهنگى آنان مى

  . هاى دیگر این جریان هستندیرزا فتحعلى آخوندزاده از چهرهمیرزا آقا خان کرمانى و م

یافت، البته این گروه در ارائه  این دسته نظرشان این بود که اگر از غرب تقلید شود، کارها سر و سامان خواهد

 مثل ملکم خان و میرزا حسین خان سپهساالر قانون را چاره همه اىعده ;حل، داراى سالیق مختلف بودندراه

معتقد بودند که اروپا  قانون را مهمترین وسیله ترقى و رسیدن به آزادى و برابرى یافته و ;دانستندمى دردها

طالبوت و آخوندزاده توجه به تعلیم و تربیت جوانان را  خود را مدیون قانون است . برخى دیگر مانندپیشرفت

تحول  چون معتقد بودند که ;دانستندگى ملت مىعلم و رواج آموزش را از لوازم آماد اشاعه ;کردندتوصیه مى

است . اگر چنین شود، خود  فکرى منحصرا از راه تربیت و نشر دانش در میان همه طبقات اجتماعى میسر

برخواهد داشت . اینها معتقد بودند که اساس بدبختى  بپا خواهد خواست و آیینهاى کهنه را از میانملت

 و آگاهى نداشتن از پیشرفت آن است . از این رو، مدرسه و سوادآموزى الزمعلم  ایرانیان روى نیاوردن به



کردند که منشا مى چون فکر ;شوداست . تغییر خط فارسى به التین نیز در این گرایش مطرح مى

تغییر خط و الفبا را گامى مهم براى خروج از  ماندگى، در الفباى فارسى و عربى نهفته است، در نتیجه،عقب

دانستند، اگر چه موفق به تغییر خط نشدند . این ایده به به پیشرفت مى ماندگى و دستیابىط و عقبانحطا

کردند، ولى همه در لزوم مى باشد . بعضى نیز جدایى دین از سیاست را مطرحنگرى مىغفلت و سطحى معناى

  (34) . مبارزه با وابستگى اقتصادى، هم زبان بودند

بود که تمدن غرب  چون معتقد ;تمدن فرنگ بدون تصرف ایرانى ضرورى است به عقیده ملکم خان اخذ

  . گیر خواهد شد، پس هر چه زودتر باید آن را پذیرا بودعالم

روشنفکران از طریق شعر، پیام خود  . بعدها تجددخواهى با ادبیات در آمیخت و نام تجدد ادبى به خود گرفت

دنبال این شعار بودند که ایران در ظاهر و باطن و در جسم و روح،  هىرساندند . عده قابل توجرا به مردم مى

اروپایى و قبول  در واقع از اصول این گروه، اخذ اصول و آداب و رسوم و تمدن ;مآب شود و بس باید فرنگى

  (35) . بال شرط آن بود

ردن انقالب شد . اگر چه گذاعقیم زدگى در ایران است که منجر بهزمان انقالب مشروطیت، آغاز مرحله غرب

قلمرو اندیشه و فکر و قانون رواج داد، ولى اقدامات عملى تا روى  زدگى را بیشتر درانقالب مشروطیت، غرب

گرفت . او مردم  اىزدگى شتاب تازهرضا شاه صورت نگرفت . با روى کار آمدن رضا شاه، روند غرب کار آمدن

ها، اعم از لباس، شیوه اروپایى در همه زمینه ا رها سازند و ازرا مجبور کرد تا شیوه زندگى اصلى خویش ر

 نگرى، خود باختگى،معاشرت و . . . تقلید کنند . این جریان عموما با سطحى خوراک، پوشاک، مسکن، رفتار و

هاى داخلى و نابسامانى تقلید و تبعیت کورکورانه از غرب، از تبیین و تحلیل مسائل اساسى و ساختارى،

که جز در پیوند با استعمار غرب و اتکاى به آن و  ه غرب عاجز ماندند و به زوال گراییدند و یا اینمسال

هرم  یابند و یا در راسوابسته به استبداد حاکم نتوانستند به قدرت و موقعیتى دست بورژوازى در حال رشد و

  . سیاسى باقى بمانند

  . به خویشتن بوجود آمدزدگى( جنبش بازگشتگرایى مفرط )غربمتعاقب غرب

  به خویشتنجنبش بازگشت -جریان احیا و بازسازى تفکر دینى  (3 -5

زدگى، موفقیت رویکرد غرب بوجود آمد و با ظهور عدم« به اسالمبازگشت»زدگى، جنبش در برابر موج غرب



نده این رویکرد، پویایى کنالبته مهمترین عامل توجیه اى یافت،رشد فزاینده« به خویشتنبازگشت»رویکرد 

 انقالبى بودن اسالم( بود . این جریان در درون خود به دو گرایش عمده تقسیم - سیاسىاسالم )ماهیت

  :شودمى

  هاى منفىهاى مثبت تمدن غربى و رد جنبهالف( جریان معتقد به اخذ جنبه

دستاوردهاى مثبت تمدن غرب آن  متفکران این جریان اصرار داشتند، اقتباس، فقط در تکنولوژى و دانش و

ها صورت گیرد، ولى نظام ارزشى، مکتب و ایدئولوژى غربى هم آگاهانه و با تشخیص و نه به صورت کورکورانه

از اسالم  زده شود . اینها معتقدند که اسالم با افکار جدید سازگارى دارد، اما ناآگاهى باید قاطعانه کنار

مسلمانان و کشورها شده است . اینان غرب  ماندگىراستین و جلوگیرى استعمار از ترقى کشورها، باعث عقب

به اسالم حل مشکالت را در بازگشتماندگى ایران پى بردند و راهعقب را به صورت صحیح شناختند و به علت

  . معرفى کردند راستین

نفوذ استعمار غربى و باز  ر خطر فرهنگى و سیاسى اروپا و رفع سلطه وهدف اصلى این جریان، واکنش در براب

پذیرش »بود . این جریان هیچ یک از دو دیدگاه  گرداندن سیادت گذشته اسالم و قدرت سیاسى مسلمانان

هاى مثبت تر قائل به تفکیک جنبهرا نپذیرفتند و با شناخت عمیقتر و غنى «رد مطلق غرب»و « مطلق غرب

چهره استعمار در همه  هاى مثبت فرهنگ و تمدن غرب و مبارزه باى آن شدند و خواستار اخذ جنبهمنف و

  (36) . ابعاد آن گردیدند

آید . او با جریان به حساب مى گذار اینق( . پایه 1254 -1315م/ 1819 -1897سید جمال الدین اسد آبادى )

ان را با پیشرفت علمى و فنى جدید و وحدت آنان مطرح مسلمان شعار زدودن اسالم از خرافات، لزوم آشنایى

مورد  رفت . اصولاستبداد مهمترین سد راه تحول در کشورهاى اسالمى به شمار مى ساخت . به نظر وى،

پرستى سنتخرافات، محکومیت به سنت صدر اسالم و زدودن اسالم ازتاکید او عبارت بودند از: بازگشت

  . علم و فن جدید و مبارزه با استبداد و استعمار حدت مسلمانان، پذیرشکورکورانه و تقلید صرف، و

به خویشتن بازگشتایجاد نهضت زدگى وروحانیت و علماى اسالمى ایران بیشترین سهم را در مبارزه با غرب

  . زدگى ایستادفردى است که در مقابل جریان غرب بر عهده داشتند . شیخ فضل اهلل نورى نخستین

مهمترین عناصر این رویکرد  کوچک خان، مدرس، جالل آل احمد، امام خمینى، مطهرى و شریعتى از میرزا



گرایان رهبرى سیاسى جنبش مردمى از دست ملى که 42شوند . در قیام پانزده خرداد سال محسوب مى

 نیز اوج این شد . انقالب اسالمىبه خویشتن تقویتافتاد، رویکرد بازگشت گرایانخارج و به دست اسالم

  . آیدجریان به حساب مى

عقیده و مکتب خود برگزیدند،  به خویشتن، اسالم را به عنوان ایدئولوژى وبازگشتتمامى پرچمداران نهضت

انحطاط پیراسته شده باشد . اسالمى که همه ابعاد وجودى انسان،  ها و خرافات دوراناما اسالمى که از پیرایه

  . گیرددى و معنوى را در بر مىزندگى ما فرد، اجتماع و

برابر بیمارى واگیر  ( تجدید حیات اسالم شیعى را مؤثرترین واکسن در1302 -1348جالل آل احمد )

توانند واکسن کرد که مىپزشکانى تلقى مى دارترینداد و روحانیون را صالحیتزدگى تشخیص مىغرب

د، مذهب شیعه یک ایدئولوژى مناسب براى در نگاه آل احم . دهنده هویت را فراهم سازندنجات

  (37) . شدسیاسى تلقى مىبسیج

استداللى و منطقى  زدگان، بررسىهاى فکرى غرب( با نقد و بررسى پایه1298 -1358مرتضى مطهرى )

اعتقادى مکتب اسالم در قالبهاى منطقى و  مکاتب فلسفى، فکرى و اجتماعى غرب و تبیین و تشریح اصول

چون او معتقد بود که مبارزه با مظاهر  ;زدگى بر عهده گرفتغرب ش مهمى در شکست طلسمبه روز، نق

ایجاد و  مبارزه با زیربناى فکرى و فلسفى فرهنگ غرب، ناقص و نادرست است . مطهرى در زدگى بدونغرب

  . اى بودبه خویشتن، داراى نقش ارزندهرشد جریان بازگشت

زدودن آن را از خرافات مطرح  با زبان امروزى مساله تجدید حیات اسالم و( بار دیگر 1312 -1356شریعتى )

تواند به زدگى جالل آل احمد بود . به نظر او، حفظ اسالم مىغرب در واقع، راه حل او دنباله گفتمان ;کرد

باید مستبد بلکه  با دولتدرمانده پایان قرن بیستم کمک کند، ولى نه اسالم منحط، ضعیف و همدست جوامع

اسالم خواهان عدالت، به اسالم مترقى و انقالبى .  به اسالم واقعى پیامبر صلى اهلل علیه و آله بازگشت، به

جوامع را دگرگون سازد . از نظر شریعتى، غرب، داراى دو بعد فرهنگى و  چنین اسالمى خواهد توانست

به اسالم اصیل ایمان  بلکه اوکمونیست)امپریالیسم( است . او نه به غرب ایمان داشت و نه به شرق  سیاسى

  (38) . داشت

  ب( جریان معتقد به رد مطلق غرب و تجدد



  . در این دیدگاه دو گرایش وجود دارد: یکى رویکرد سنتى و دیگرى متجددین

ممکن است و هر گونه  حل معضالت ایران تنها با تکیه بر رهیافتهاى سنتىگراها معتقدند که راهسنت

افزاید . مهمترین کند بلکه بر مشکالت مىحل نمى از راه و رسم زندگى فرنگیان نه تنها مشکلى راالگوگیرى 

 حل غربگرایان شدیدا مورد انتقادرساله شیخ و شوخ است . در این رساله، راه و بهترین شارح این رویکرد،

  (39) . مقلد یاد شده است سواد وگرایان با نامهایى چون شوخ، تمسخر پیشه، بىقرار گرفته و از غرب

که مؤلف نخواسته  گرا و شوخ متجدد و فرنگى مآببین شیخ سنترساله شیخ و شوخ، گفت و گویى است

خان، سید جمال الدین اسدآبادى، محمدحسن  نامش را فاش نماید . وى از مخالفان تاسیس دارالفنون، ملکم

ر، صاحب نامه فروزان و دهها روشنفکر عصر ناصرى الملک، جالل قاجا خان اعتمادالسلطنه، عبدالغفار نجم

  . است

تمامى این فنون و علوم  رساند کهشیخ، مظهر و نماد سنت است . وى در رساله خود براى شوخ به اثبات مى

توان در کتابهاى قدما به این اى به آنها مىمراجعه اند و بدون هیچدر ساحت تمدن اسالم رشد و نمو یافته

که از جاده  بینداى از فساد و تباهى اخالقى و ظواهرى از علوم و فنون مىغرب را آمیزه یافت . اومعارف دست

فاضله و کعبه مقصودشان مدنیت جدید  کمال بر کنار است و بدتر از غرب، غرب باوران هستند که مدینه

  (40) . داندسم مهلکى براى جامعه ایران مى الگوى نوسازى غرب مدار را فرنگى است . وى

باشند . آنان غیرروحانى مى گرایش دیگر این جریان )رد مطلق غرب( روشنفکران تحصیل کرده در غرب و

توان اى یکپارچه است و نمىمعتقدند غرب مجموعه خواستار نفى مطلق غرب هستند به دلیل این که

بلکه یک نیست اى از اشیاء و ابزارآن برگزینیم . به نظر آنها، تکنولوژى مجموعه به دلخواه خود از چیزهایى را

  (41) . ذات و شیوه تفکر است که بر جهان تسلط یافته است

معنوى هستند، گرچه اولى و  ( معتقد است، انسانها داراى سه بعد علمى، فلسفى و1291 -1373احمد فردید )

اى آشکار غایب و خاموش شده است . سومى به گونه کرى غرب جایى برجسته داشته، ولىدومى در سنت ف

شناسى وهم به عنوان یک شیوه رسد که غرب را هم به عنوان یک هستىمى بدین سان او به این نتیجه

شناسى آن هستى براى رویارویى با غرب باید به کنه فلسفه وباید ترک گفت . وى معتقد است زندگى

  (42) . خویش استچون شناخت دیگرى شرط الزم شناخت ;یافتتدس



ویژگى آن طغیان انسان  که -کند که عصر نو ( منتقد تجدد است و ادعا مى1312. . . ) -سید حسین نصر 

به منجالب آشفتگى، انحطاط و  -فضیلت است  علیه خداوند، جدایى عقل از نور راهنماى خرد و کمبود

مورد وضع خاص ایران، طغیان فکرى خود را در برابر غرب تهدید کننده  ( او در43ست . )نادرستى انجامیده ا

فکرى ایران از راه  کند: اول، احیاى سنتهاى اصیلگر، در قالب چهار استراتژى زیر بیان مىوسوسه و

لسفه و به ایرانیان در مورد سرشت علوم، ف بخشى دوباره به فلسفه و عرفان اسالمى . دوم، هشدارجان

 آورد . سوم، آگاه ساختن ایرانیان ازآنها براى فرهنگ ایران به بار مى تکنولوژى غربى و خطراتى که اخذ

غرب . و چهارم، کوشش در  سازنده در برابر نفوذ تمدناى متعادلفرهنگها و تمدنهاى آسیا به عنوان وزنه

پذیر فرهنگ، تکنولوژى و علوم غربى امکان در برابر ایجاد راهى که از طریق آن حفظ اصالت فرهنگى ایران

نقد  هاى تمدن مدرن را باید بى اعتبار دانست و بهکه نه تنها اثرها بلکه شالوده ( وى معتقد است44گردد . )

  (45) . جامع از تجدد و سکوالریسم پرداخت

د او، انتقاد باید با هدف اعتقا داند . بهاى واحد مى( غرب را یک کلیت و مجموعه1312. . . ) -رضا داورى 

معروفترین میراث آن، تفکر غربى را بى اعتبار سازد . غرب یک نحوه  گرفتن انسان باورى و تجدد به عنوان

اى از تکنولوژى مجموعه . تاریخى است . به نظر وى، علم و تکنولوژى توام با باور و ارزش است تفکر و عمل

( در نتیجه، در پى 46بر جهان تسلط یافته است . ) تفکر است کهبلکه یک ذات و شیوه اشیا و ابزار نیست

 نظر داورى، تکنولوژى نه تنها مردم را ارباب خود نساخته بلکه آنان را باشد . بهنفى مطلق غرب مى

گوید: غرب او مى . یعنى وسیله آزادى به ابزار اسارت تبدیل شده است ;فرمانبردار خود کرده است

خود از آن برگزینیم . در نتیجه باید به سرنوشت توان چیزهایى را به دلخواهاست و نمى اى یکپارچهمجموعه

  (47) . فرد فرد غربیان غرب بیندیشیم نه به سرنوشت

  گیرىنتیجه -6

غربى، پس از ذکر مفاهیم  در بررسى موضوع انواع واکنش روشنفکران ایرانى سده اخیر در مواجهه با فرهنگ

به فرهنگ غرب واکنش مهم روشنفکران ایران نسبت ى روشنفکران ایرانى با غرب، به سهو تاریخچه آشنای

  . اشاره شد

فنون غرب کمک گرفتند و  اى از روشنفکران در تقویت و تجدید عظمت گذشته ایران، ابتدا از علوم وعده



مثل  ;ب اعتقاد داشتآورى غراین رویکرد به فن . سپس در ابعاد ادارى و آموزشى به اصالحات دست زدند

  . و امیرکبیر عباس میرزا، قائم مقام فراهانى

کشور را فرنگى شدن و تقلید  ها شدند . تنها راه پیشرفتاى دیگر خواهان تقلید از غرب در همه زمینهدسته

 زاده . اما در یک دیدخان، آخوندزاده و تقىمثل ملکم ;دانستنداز غرب آن هم به صورت لجام گسیخته مى

  . خواهان پیروى از تمدن غرب بودند کالن دو دسته اول

مطرح کردند . این رویکرد به  به خویشتن رابازسازى تفکر دینى و بازگشتتعداد دیگرى از روشنفکران، بحث

هاى مثبت فرهنگ به خویشتن و اخذ جنبهچاره را بازگشت شود: گرایشى که راهدو گرایش عمده تقسیم مى

امام  مثل سید جمال الدین، جالل آل احمد، ;داندهاى منفى و استعمارى غرب مىجنبه ردو تمدن غربى و 

به خویشتن و رد مطلق بازگشت خمینى، مطهرى و شریعتى . گرایش دوم راه چاره را احیاى تفکر دینى و

اى دستهاندیشند مثل صاحب رساله شیخ و شوخ . و مى اى، سنتىکند، البته اینها، دستهغرب معرفى مى

  . مثل فردید، نصر و داورى ;آیندحساب مى دیگر در زمره متجددین به

به تفکر دینى، بازگشت رسد که در میان واکنشهاى موجود، واکنش سوم )جریان احیا و بازسازىبه نظر مى

هاى منفى و استعمارى فرهنگ و تمدن غربى و رد جنبه هاى مثبتاى که به اخذ جنبهخویشتن( آن هم دسته

چون به روز، مطابق با واقع و منطقى است  ;صحت و درستى بیشترى برخوردار است باشد، ازغرب معتقد مى

  . گرددعمل به آن موجب عمران و آبادى و پیشرفت مادى و معنوى جامعه مى و

یعنى نه از  ;را برگزینند اىى کردن سنتها، راه میانهروشنفکران واکنش سوم کوشیدند تا به وسیله امروز

  . پذیرندنه بى تفکر به طور مطلق آن را مى کنند وروى تعصب، با فرهنگ و تمدن غرب مخالفت مى

این نگرش موجب توسعه و  این رویکرد تاکنون آثار مثبتى در پیشرفت و ترقى ایران داشته است . تقویت

  .باشدرویکرد داراى بیشترین نفوذ و طرفدار مى ماندگى خواهد شد . اینشکوفایى بیشتر و رفع عقب
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