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  از غرب زدگي تا غرب ستيزي

  

  »غرب زدگي«هاي احمد فرديد و جالل آل احمد در باب  بازخواني انديشه

  ���س ����

  

» دشمن ساز«بخشي از بازي سياسي است و بسته به اينكه » دشمن سازي «،در عرصة سياست
ندازي چه گرايش سياسي دارد، از اين پديده يا براي حفظ حاكميت سياسي موجود و يا براي برا

هاي  معموالً خارجي و بيگانه است و قصد اعمال سياست» مخلوق «اين دشمنِ. آن استفاده ميكند
را دارد و براي رسيدن به اين هدف، » بومي«هاي  سلطه جويانة خويش و نابودي فرهنگ و ارزش

 با در افكندن چنين تصويري از دشمني كه همواره. گيرد دست نشاندگان داخلي را به خدمت مي
قدر قدرتش در پس هر حادثة بدشگون جستجو ميدر كمين و هر آن آمادة دخالت است و دست  

تأثير و در  توان از يك سو هر نوع نگرش، موضعگيري و حركت مخالف را بدنام، بي شود، مي
هاي دلخواه مستحكمتر   كرد و از سوي ديگر صفوف مردم را در حمايت از سياستانهايت خنث

  . ساخت
پژوهشگر نام آور سوئيسي معتقد است كه )  (Kurt R. Spillmannشپيلمن .كورت ر
  : در پي رسيدن به هفت هدف زير ميباشد» دشمن سازي«استراتژي 

آيد بد و زشت و خطرناك  هرآنچه از دشمن مي: الف ـ توليد سوءظن عميق نسبت به دشمن
  . است

 ها، بحران  عامل همة  نابسامانيدشمن باعث و: ب ـ همة گناهان را به گردن دشمن انداختن
  . ها و مشكالت است

  .  دشمن فقط در پي ضرر رساندن به ما است:پ ـ تصويري فقط منفي از دشمن عرضه كردن
بايد آن  توان و مي  دشمن مظهر خباثت و پليدي است و بنابراين مي:ت ـ اثبات پليدي دشمن

  . را نابود كرد
رساند، به ما ضرر   هر آنچه به دشمن فايده مي:منث ـ نبود هيچگونه مخرج مشترك با دش
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  . باشد رساند و هرآنچه به نفع ما است، به ضرر دشمن مي مي
هر فردي كه متعلق به گروه دشمن است، : ج ـ حكم كلي و عام دربارة دشمن صادر كردن

  . پيشاپيش دشمن ما است
 مستحق هيچ گونه احساس دشمن: چ ـ امتناع از ابراز هر گونه احساس مثبت نسبت به دشمن

   1.انساني نيست
 انسان ها با شعارِ ساده و اغواگرانة سرنوشت ، چنين فضاي مسموم و پر از فشار كه در آنخلقِ

ه گفتگوي سازنده و به دور از پيشداوري را ميگيرد ن زمينة هرگو،تعيين ميشود» يا با ما و يا بر ما«
هاي لجام گسيخته خالي   براي خشونت ورانجام س بيمرز و  بي هايِو ميدان را براي رقابت

  . ميكند
در نهايت در خدمت سياست است ولي در خلق، تبليغ و ترويج آن » دشمن سازي«اگرچه 

  نوشتة استاد برجستة دانشگاه»ها برخورد تمدن«كتاب . صاحبان قلم و انديشه سهم اساسي دارند
ن واقعيت است كه چگونه قلم به دستان و  نمونة گويايي از ايساموئل هانتينگتونهاي آمريكا 

گيرند و  قرار مي» دشمن سازي «انديشه ورزان ـ حال آگاهانه يا نا آگاهانه ـ در خدمت استراتژيِ
. اند پرداخته» دشمن سازي«البته كه اين تنها انديشمندان غربي نيستند كه به خلق و ترويج پديدة 

اند، مواجه  ه و نويسندگاني كه آن را ياري رساندهدر كشورهاي شرقي و اسالمي هم، با اين پديد
هايي كه در حوزة زبان فارسي و به ويژه در ايران در پروسة  يكي از اصطالحات و استعاره. هستيم

  . ميباشد» غرب زدگي«سهم كالني داشته است، اصطالح » دشمن سازي«
 فرديد و به ويژه جالل در نوشتة حاضر تالش شده است با بازخواني اين مقوله در آثار احمد

 اين پديده ـ كه به جاي خود »دقيق« و »علمي«آل احمد نشان داده شود كه چگونه به جاي بررسي 
يك امر ضروري است ـ با آسمان و ريسمان بافي در تحليل حوادث تاريخي و نظريات فلسفي و 

و » من سازيدش«در خدمت استراتژي » غرب زدگي«گفتمان » شتابزده«هاي كلي و  با قضاوت
  . غرب ستيزي قرار گرفته است

هاي عمده در چند دهة اخير  يكي از گفتمان» غرب زدگي«آميز نباشد اگر بگوييم ه بالغشايد م
 هاي ظريفي كه در تعريف اين اصطالح مي گذشته از دقت. وران ايراني بوده است در ميان انديشه
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شود كه كمتر با   فكر و عمل گفته ميدر مجموع به رويكردي در عرصة» غرب زدگي«توان كرد، 
»با توجه به . خودي دمساز و بيشتر داراي عناصر فرهنگي بيگانه و غربي ميباشد» هويت

 خودي هم به صورت» فرهنگ«يا » هويت«هاي متفاوتي كه صاحب نظران دارند،  موضعگيري
دي تأكيد دارند، خو» هويت«در حالي كه برخي بر عنصر ايراني . هاي گوناگون تعريف شده است

ورزند و دستة سوم كه شايد بزرگترين گروه باشد، از  گروهي ديگر بر عنصر اسالمي آن اصرار مي
 هايِ اما همة اين ديدگاه. گويند خودي سخن مي» هويت«ـ اسالمي در  عنصر مشترك ايراني

و عامل اصلي رويكردي خائنانه و خانمان برانداز » غرب زدگي«: مختلف در يك نكته اجماع دارند
 هاي اجتماعي، مشكالت اقتصادي، عقب ماندگي علمي، بي خانماني فرهنگي و بحران مانيانابس

» بيماريِ«در يك كلمه » غرب زدگي«براي همة اين صاحب نظران . باشد هاي سياسي موجود مي
   .2واگيري است كه بايد هرچه زودتر درمان شود

. جالل آل احمد براي اولين بار منتشر شد» دگيغرب ز«تقريباً چهل و چهار سال پيش كتاب 
را عنوان خود قرار داده و به تفصيل » غرب زدگي«اين كتاب ظاهراً نخستين اثري است كه گفتمان 

هاي روشنفكري آن زمان مورد استقبال  نه تنها در حلقه» غرب زدگي«كتاب . به آن پرداخته است
هاي آتي را شديداً تحت  سياسي ـ اجتماعي دورههاي  هاي بعد و گفتمان قرار گرفت، بلكه نسل

ها افتاد، در   سر زبانركه بيش از همه با كتاب آل احمد ب» غرب زدگي«گفتمان . تأثير قرار داد
به همين دليل .  روند انقالب اسالمي ايران هم نقش بسزايي داشتگيريِ گيري و جهت شكل

ب و پايان مظاهر زندگي غربي در همة ابعاد پايان نظام سلطنتي به عنوان پايان اعمال نفوذ غر
تهاجم «هاي اخير بيشتر از اصطالح  هرچند در سال. سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن تلقي ميشد

 شود، ولي همه مي ي براي نشان دادن رواج مظاهر فرهنگ غربي در ايران، استفاده م3»فرهنگي
 بنابراين تا امروزة روز مقولة .»دگيغرب ز«طالح تعبير ديگري است از همان دانند كه اين اص

 هاي باشد و نقش بارزي در تنش ان مييك گفتمان عمده و حاكم در جامعة اير» غرب زدگي«
  . هاي فكري و عملي داشته است گيري سياسي ـ اجتماعي و موضع

بيماري «و به تعبير خودش » غرب زدگي«هرچند از آن زمان كه آل احمد به طرح و نقد پديدة 
نه » غرب زدگي«گذرد، و هرچند در همان زمان هم  پرداخت، بيش از چهار دهه مي» زدگيغرب 
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كهنه كه كم از كم از زمان انقالب مشروطيت در جامعة ايران » بيماري«يك بيماري تازه بلكه يك 
تهاجم «و يا » غرب زدگي«ولي هنوز هم كه هنوز است گفتمان . شده است وجود داشته، تلقي مي

 ترگير ه تنها چيزي از تازگي خود از دست نداده، بلكه به صورت خيلي جديتر و همهن» فرهنگي
در اينجا اين . شود جويي مي مورد بحث و نقاش قرار ميگيرد و براي درمان آن هنوز هم چاره

شود كه چگونه تاكنون هيچ گونه بهبودي در اين جسم بيمار پديد نيامده است؟  پرسش مطرح مي
مزمن سر و كار داريم كه براي درمان آن به فرصت بيشتري نياز است؟ و يا » يماريب«آيا ما با يك 

توان به كمك  بيماري عالج ناپذيري است كه بايد به آن عادت كرد و فقط مي» غرب زدگي«اينكه 
اندكي از درد آن كاست ولي اميد عالج هميشگي وجود ندارد؟ و يا اينكه شايد » داروهاي مسكن«

   بيماري اشتباهي صورت گرفته است؟ در تشخيص اين
آل احمد كه در » غرب زدگيِ«ها بايد به بازخواني نقادانة كتاب  براي پاسخ دادن به اين پرسش

ولي پيش از آل احمد و . واقع بزرگترين مانيفست اين گفتمان در زبان فارسي است، پرداخت
در زبان » غرب زدگي« اصطالح كتاب غرب زدگي او، نگاهي كوتاه به احمد فرديد كه خالق اصلي

هاي او كه نسلي از روشنفكران و انديشمندان ايران و از جمله  فارسي است و همينطور به انديشه
  .آل احمد را تحت تأثير قرار داده است، ميپردازيم

  

  » غرب زدگي«فرديد خالق اصطالح 

 ـ 1289(مد فرديد بير را از احعگويد كه او اين ت مي» غرب زدگي«آل احمد در آغاز كتاب 
البته همانطور كه بعداً خواهيم ديد، وام گيري او از احمد فرديد در حد . وام گرفته است) 1373

هاي فرديد را در  بلكه رد پاي انديشه ،ها در همين كتاب باقي نمانده استهمين اصطالح و تن
در خدمت و خيانت «هاي آل احمد در اين كتاب و همچنين در كتاب مهم ديگر او  البالي نظريه
 به هر رو در ميان اهل تحقيق در اين نكته اجماع وجود دارد كه فرديد .4ميتوان يافت» روشنفكران

 و تقريباً .5اولين شخصي بوده كه اين اصطالح را خلق و در ميان روشنفكران رايج ساخته است
فهميده است  مي» زدگيغرب « مدعي هستند كه آنچه فرديد در پرتو مقولة ، به اضافة خود او،همه

 ولي در اين نوشتار نشان داده خواهد شد كه .6با درك و نظر آل احمد از اين مقوله متفاوت است
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بر كتاب غرب » غرب زدگي«حداقل فضاي كلي حاكم بر نگاه فرديد به پديدة . اين چنين نيست
 آل احمد با گفته روان، پر شور، و استوار  نگارشِكهرچند سب. زدگي آل احمد نيز حاكم است

  . هاي پريشان و پراكندة فرديد به هيچ صورت قابل مقايسه نيست
شود   بااستعدادي بوده ولي هيچ گاه موفق نمي سخنورِفرديد، استاد كريسماتيك فلسفه، ظاهراً

البته او هم در . ش را به صورت اثرهاي كتبي تدوين كند اهاي فكري تا منظم بينديشد و اندوخته
 چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمي، اين امكان را ن و هم از طريق راديو و تلويزيونرادانشگاه ته

شايد همين ويژگي او . هايش را به صورت شفاهي به گوش عالقمندانش برساند يافت كه انديشه
بوده تا اهل قلم، باعث شده باشد كه عليرغم اثرگذاري جدي او » شفاهي«كه بيشتر يك انديشمند 

 انديشة سياسي چند دهه اخير در ايران، تاكنون اثر تحقيقي دربارة او در غرب به چاپ بر روند
، شاگرد معتقد و وفادار به فرديد، كتابي را زير محمد مددپور آقاي 1381در سال . نرسيده است

اي از گفتارهاي  به نشر سپرد كه در آن مجموعه» ديدار فرّهي و فتوحات آخرالزمان«عنوان 
اين كتاب به راستي شاهكاري در . رديد بعد از انقالب اسالمي را گرد آورده استگوناگون ف

 آن را )هنويسندويا بگويم (اي است كه گوينده  كمتر انديشه: گويي است آشفته انديشي و پريشان
مند مطرح شده  آغاز كرده و بعد به كمال رسانده باشد، كمتر بحثي است كه منسجم، پخته و نتيجه

از هر صفحة كتاب . تر پاراگرافي را ميتوان پيدا كرد كه خالي از اشتباهات زباني باشدباشد و كم
... ها و اصطالحات يوناني، چيني، سانسكريت، فرانسوي، انگليسي، آلماني، عربي و انبوهي از واژه

 العاده به ريشة واحدي پيوند مي بارد كه بعد همة آنها با شگردي خارق بر سر و روي خواننده مي
داريوش آشوري، يكي از قربانيان فرديد، پس از سالها شاگردي، آشنايي و همكاري، با . خورند

كند و دربارة اين  اي تأمل برانگيز با او و در نتيجه با گذشتة خود تصفيه حساب مي نشر مقاله
با هركسي كه با ادبيات فلسفي و عرفاني و زبان و اصطالحات آنها آشنا باشد، «نويسد،  كتاب مي

با چنين برداشتي به . تواند اين كتاب را حاصل پريشان انديشي يك ذهن بيمار بداند يك نگاه مي
 در پاسخ به اين پرسش كه پس چرا او .7»شود آن را نديده گرفت و به كناري انداخت آساني مي

 ، آشوري ميداده استهاي فرديد را به خود  زحمت كنكاش در اين كتاب و نقاش با انديشه
زيرا كسي است كه . يكي از اين نظر كه الزم است او را از ياد نبريم بلكه بهتر بشناسيم«: سدنوي
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ترين سالهاي گذار تاريخي ما، سر راست و ناسرراست، بر  بيش از بيست سال، آن هم در بحراني
ين خود را از اين راه، همچن. ذهنيت بخشي با اهميت از جامعة روشنفكري ما حكومت كرده است

  .8» حضور تفكر و فلسفه را در آن در يك دوران بهتر ميتوانيم شناختامعة خود را، معنايو ج
بينيم كه فرديد پديدة غرب زدگي را چگونه طرح   ميركتاب محمد مددپواينك با استفاده از 

از ديد آل احمد است و هم به اين » غرب زدگي«كند تا هم درآمدي باشد بر بحث اصلي كه  مي
  . ود كه آيا ميان نگاه فرديد و انديشة آل احمد خويشاوندي وجود دارد يا خيرگونه روشن ش

 چه در نظام فكري و چه در ساختار عمليِ. عقل محور است» غربزده«از ديد فرديد رويكرد 
فرديد بر اين باور است . همواره اين عقل است كه تصميم ميگيرد و معيار تعيين ميكند» غربزده«

ر ريشه در فرهنگ يونان قديم دارد و تا امروز به صورت روزافزون بر كه رويكرد عقل محو
كند و  نقشي بازي نمي» اهللا حق«در چنين فرهنگي، فرديد ميگويد، . فرهنگ غرب حاكم بوده است

   .9باشد است كه تعيين كننده مي» الناس حق«اين تنها 
ن و فرهنگ غير غربي ـ مثالً گوييم، منظور انسا مي» غرب زدگي«و يا » غربزده«معموالً وقتي 

ولي فرديد اين اصطالح را در . باشد شرقي، ايراني ـ است كه تحت تأثير انسان و فرهنگ غربي مي
. داند برد و تاريخ و فرهنگ غربي را هم آلوده به اين مرض مي مفهومي فراختر از اين به كار مي

ا در شرق ناظر آن باشيم، بلكه اي نيست كه تنه پديده» غرب زدگي«به اين صورت براي فرديد 
غرب «فرديد در ادامة نظرية خود ميان سه نوع يا سه مرحلة . همة انسانيت دچار اين بيماري است

با توجه به مجموعة . بسيط، مضاعف و مركب» غرب زدگي«. شود تفاوت قايل مي» زدگي
ه فرديد را اينگونه از نگا» غرب زدگي«اي  حرفهاي فرديد در اين باب ميتوان تيوري سه مرحله

به سر ) يك اليه(بسيط » غرب زدگيِ«ها در مرحلة  پيش از دورة روشنگري، انسان: خالصه كرد
به نظر او دورة يونان قديم، عصر . ها است ها و فرهنگ منظور فرديد واقعاً همة انسان. بردند مي

  . ساسانيان و قرون وسطا هم غربزده بودند
) دو اليه(مضاعف » غرب زدگي« حالي كه فرهنگ غربي دچار از عصر روشنگري تا امروز در

ميباشند، ) چند اليه(مركب » غرب زدگي«است، جوامع شرقي و اسالمي و از جمله ايران مبتال به 
  .10اند زيرا اين جوامع برخالف مردمان غرب، غيرآگاهانه به روش زندگي عقل محور تن داده



  7 

ميداند و » طاغوت زدگي«را عين » غرب زدگي«د فردي» طاغوت«با تكيه بر اصطالح قرآني 
هم ) ها خداي هندي(» دوا« كلمة ارا ب» طاغوت«براي اثبات اين نظر، آنچنان كه روش اوست واژة 

را بركشيده » ديو«اصطالح » اهورا«مساوي قرار داده و از دلِ واژة » اهورا«را با » دوا«ريشه دانسته و 
 مي» زئوس زدگي«به » غرب زدگي«پيوند داده و سرانجام از » سزئو«و آن را به اصطالح يوناني 

هاي تاريخ حاضر و پيدا است را  رسد و مبارزه با اين پديدة شوم و نكبت بار كه در همة عرصه
   .11ضروري ميداند

كند تا مبازره با آن را مشروعيت  تفسير مي» طاغوت زدگي«را به » غرب زدگي«ظاهراً فرديد 
غرب «دهد تا از مبارزه با  مرادف قرار مي» زئوس زدگي«غوت زدگي را با ديني ببخشد و طا

  . به مبارزه با غرب برسد» زدگي
غرب «فرديد با اين نگاه و قضاوت تاريخي كه ميگويد همة اعصار تاريخي دچار بيماري 

چرا كه ميتوان از . سازد بوده است، خود را دچار يك مشكل جدي مي» طاغوت زدگي«و » زدگي
بيند؟ آيا اين تاريخ و اين   پرسيد، پس تاريخ اسالم و ايران بعد از اسالم تا امروز را چگونه مياو

ضله فرديد ميگويد درست  است؟ براي فرار از اين معبوده» طاغوت زده«جامعه هم تا امروزة روز 
لي او است كه رسالت پيامبر مبارزه با طاغوت و پيروزي بر آن و نشاندن خدا بر جاي او بود و

» طاغوت زدگي«يعني تاريخ اسالم همواره با . موفق نشد به هدف خود به صورت كامل برسد
در تاريخ ايران بعد از اسالم هم تا انقالب مشروطيت تلقي حقيقي از خدا . آميخته بوده است

دربارة جامعه و تاريخ . وجود نداشته، بلكه همواره يك نوع درك التقاطي از خدا حاكم بوده است
خداي «در ادامة اين تحليل فرديد از . بعد از انقالب اسالمي نظرات او چندان صريح نيستند

خدايِ ديروز و «به عنوان خداي ناب و حقيقي سخن ميگويد در برابر » خداي پس فردا«و » پريروز
بيني است كه فرديد   در راستاي همين جهان.12كه در واقع طاغوت است و نه خدا» امروز و فردا

ورزد و بر همين اساس همة فعالين اصالح طلب در   حقوق بشر و نظام دموكراسي دشمني ميبا
هاي  تاريخ مدرن اسالمي را به يك چوب رانده و همة آنان را به عنوان خدمة غرب و فراورده

الدين افغاني، اقبال الهوري، علي شريعتي، مهدي  سيد جمال. كند محكوم مي» غرب زدگي«
  .13 قربانيان فرديد هستندوكريم سروش جزبازرگان و عبدال
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در تحليل تاريخي فرديد به روشني ميتوان ديد كه او در پس هر حادثة تاريخي ـ اجتماعي و 
بيند و به اين ترتيب سر از تئوري  در پس هر تحول فكري ـ فلسفي دستان خارجي را در كار مي
هاي خودي را در تغيير و تحول  توطئه درميĤورد و در نهايت نقش عوامل داخلي و توانايي

عوامل خارجي و بيگانه كه فرديد غالباً از آنها . گيرد اجتماعي، سياسي و فرهنگي كامالً ناديده مي
 هواداران تئوري توطئه ذكر اي هستند كه تقريباً در همة آثارِ برد، همان عوامل شناخته شده نام مي
  .14 شناسان و امپرياليسمها، شرق فراماسونرها، يهوديان، بهايي: اند شده

اش، خود را پيرو سرسخت  گيري شديداً ضد غربي جالب اين است كه فرديد بر رغم موضع
البته فهم فرديد از فلسفة هيدگر بيشتر پرداختة ذهن خود اوست و با . هيدگر و فلسفة او ميداند

 رات مذهبي و پيش فرضاو هيدگر را با تصو. رويكرد هيدگر به هستي و انسان كمتر تناسب دارد
فرديد با انزجار دربارة جهان كنوني . هاي ديني تماس ميدهد كه هيدگر كامالً با آنها بيگانه است

 در آن تجلي اعظمابيطالب به معني،  ابن  عليحقيقتمسئلة جهان امروز اين است كه «: ميگويد
 ه حق متجلي است، اما تجليهموار. تجلي اعظماند  اين را به اصطالح پيشينيان گفته. غايب است

اين عبارت است از مقصد اصلي همة بشر براي پس فردا كه حق دوباره . اش تجلي اعظم نيست
هنوز : يدگر در اين اواخر ميگويداز اينجاست كه ه. در تاريخ تجلي اعظم پيدا ميكند و بازميگردد
مراد . و خالصي و رهايي بخشد امروز نجات حقيقتيِ تنها خدايي است كه ما را ميتواند از اين بي

يدگر كه زادة فرهنگ غربي است بينيم فرديد چگونه از ه  مي.15»هيدگر همان تجلي اعظم است
و اگر ديدگاه معترضانه دارد باز فقط در بستر تاريخ انديشة فلسفي غرب قابل درك است و 

يندار و باورمند به روحش هم از تصورات ديني جامعة اسالمي و شيعي بي خبر است، يك انسان د
هاي او بيشتر روشن  فرديد و پريشان گويي هاي براي اينكه آسمان و ريسمان بافي. علي ميسازد

  :شود، در اينجا بخش كوتاهي از سخنان او را نقل قول ميكنم
بنده گفتم نه راسيوناليسم و نه ايرراسيوناليسم و نه رئاليسم و نه ايدهĤليسم و نه اسپريتوآليسم «

و . ، زيرا همه بازگشتش به نفس اماره است و باالخره همة سياست غربي و غرب استو همه
بشر . امروز سياست غربي و غرب به اسالم و مسلمانان تفسير ميشود و اينها قياس به رأي است

همه جا . امروز راسيوناليست است و مذهبش مذهب آزادي و برابري و برادري از نفس مطمئنه
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. فس اماره حاكم است و در مقابل، جوانان در تالش گذر از اومانيسم هستندشعار طرفداري از ن
. حتي جواناني كه تحت تأثير قرار گرفتهاند، در آنها اميد انقالب است و شما تابع آنها نباشيد

سوبژكيتويسم و . راسيوناليسم آنها و ايرراسيوناليسم آنها هر دو به حيات و نفس اماره باز ميگردد
من ميدانم كه خداي پس فردا در جامعهشناسي و . م هم مذهب اصالت اومانيسم استابژكتيويس

   .16»روانشناسي و علوم انساني ميرود
با خواندن اين جمالت كامالً از هم گسيخته و به دشواري قابل فهم و آكنده از اصطالحات و 

 ز انديشه ورزان نامربط با شگفتي بايد پرسيد كه چگونه بخشي ا هاي پر طمطراق ولي بي واژه
اي  كمترين نتيجه. اند هاي او بوده آور و اثرگذار ايران تحت تأثير فرديد و مجذوب انديشه واره

هايي از اين دست محتاطانه  كه از بازخواني پديدة فرديد ميتوان گرفت، اين است كه بايد با مقوله
  . برخورد كرد و با ديدي نقادانه به بررسي دوبارة آنها پرداخت

، »هويت خودي«هاي روشنفكرانه دربارة  به هر رو با فرديد و گفتارهاي او موجي از بحث
از «و چگونگي راه نجات از معضلة » تهاجم فرهنگي و اقتصادي غرب«، »غرب و غرب زدگي«

هاي آن، ايران دهة پنجاه و  و مقابله با غرب و دسيسه» هويت خودي«و بازآفريني » خود بيگانگي
در خدمت و «و » غرب زدگي«هايي مانند  در همين راستا بود كه كتاب. رفتشصت را فراگ

از » آسيا در برابر غرب«از احسان نراقي و » غربت غرب«از جالل آل احمد، » خيانت روشنفكران
بگذريم از آثار علي شريعتي كه بر همة آنها فضاي بيزاري از هويت . داريوش شايگان منتشر شدند

جالب و تأمل برانگيز اين . ب و غرب زدگي و خلق هويت آرماني حاكم استفعلي، مبارزه با غر
غالباً از سوي كساني در ايران مطرح شده است كه رابطة نسبتاً » غرب زدگي«است كه گفتمان 

اند و مدت زمان طوالني در اين  عميق و وسيع فكري و ذهني با غرب و فرهنگ غربي داشته
شيوه اگر بر اساس نمادهاي بيروني از قبيل نوع پوشش و اند و  حوزة فرهنگي زندگي كرده

  . اند تر از ديگران زيسته  قضاوت كنيم، غربييزندگ
آل » غرب زدگي«در ميان همة آثاري كه در رابطه با پديدة غرب زدگي منتشر شده است، كتاب 

  نگارشِكشايد اگر آل احمد با سب. ترين اثر دربارة اين گفتمان است ترين و مطرح احمد مهم
ويژة خود كه پر از احساس و شور و در عين حال روان و استوار است، به اين موضوع نپرداخته 
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فرديد مانند بسيار ديگر از اصطالحات ساخته و پرداخته او حداقل » غرب زدگي«بود، اصطالح 
  و دانشگاهي مطرحيروشنفكركوچك هاي  داشت و در نهايت فقط در حلقه اين بازتاب را نمي

  .17بود مي
  

  » غرب زدگي«آل احمد پيامبر 

ولي او در . زندگي آل احمد پر از تحرك و فعاليت و در عين حال داراي مراحل متناقض است
اش همواره يك انسان سياسي باقي ماند كه در پي بهتر شدن و بهتر ساختن  همة مراحل زندگي

عالم ديني بود و خود او هم در آمد، پدرش  آل احمد از يك خانوادة سنتي مي. اش بود جامعه
اما به زودي به تهران . آغاز تالش كرد تا علم دين بياموزد و با همين هدف راهي شهر نجف شد

هاي ديني فاصله گرفت تا آنجا كه عضو حزب كمونيست  بازگشت و به سرعت از دين و ذهنيت
ولي پس از چند سال . هاي جدي و چشمگير براي حزب داشت تودة ايران شد و در آغاز فعاليت

  .18اي همكاري داشت فعاليت از حزب توده فاصله گرفت و پس از آن كمتر با حزب سياسي
هاي ترجمه،  او در حوزه. به عنوان نويسنده آل احمد در ژانرهاي گوناگون قلم زده است

رهاي موضوعات سياسي ـ اجتماعي خالق اثبارة  و در داستان نويسيروزنامه نگاري، مقاله نويسي، 
ولي در نويسندگي هم او يك انسان سياسي باقي ماند ـ . مشهور، به يادماندني و اثرگذار بوده است

 توان ناديده گرفت كه او غالباً متن  آل احمد نميايِ در آثار ترجمه. شايد هم بيش از حد سياسي
وتاه او بيشتر در هاي ك داستان. هاي كوتاه و داراي پيام سياسي را به زبان فارسي برگردانده است

اش هم  هاي غير داستاني خدمت طرح و نقد شرايط ناگوار اجتماعي و سياسي هستند و در كتاب
در واقع سراسر زندگي او در . همواره به بعدهاي سياسي موضوعات مورد نظرش پرداخته است

. طرف كردتوان آن را بر چه نابساماني اجتماعي وجود دارد و چگونه مي: يك شعار خالصه ميشود
با اينكه آل احمد خود را نه فيلسوف ميدانست و نه تاريخ شناس ولي همواره به موضوعات 

هاي تاريخي پرداخته است، البته آن هم تا آنجا كه نقطه نظرهاي سياسي ـ  فلسفة سياسي و بحث
 كند كه بعضي از در پاسخ به اين پرسش كه آيا او فكر نمي. اند اش را تأييد كرده اجتماعي

اي او از تاريخ   بيشتر تفسيرهاي سليقه،آورده است» غرب زدگي«استنادهاي تاريخي كه در كتاب 
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 خود را يك مورخ غرب زدگيممكنه، من در «: گويد ل احمد ميآباشد و نه واقعيت تاريخي، 
. اي يك برداشت داشته باشم من بايد از هر مسئله. همچنانكه در نقاشي متخصص نيستم. نميدانم

ام به   از تاريخ معاصر دادهغرب زدگيطرحي كه من در . چار از تاريخ هم يك برداشت ميكنمو نا
ممكنه به قول شما با حقايق (...) برداشتي كه هيچ كس نكرده (...) ايه  نظر خودم يك برداشت تازه

م ولي ما بعداً خواهي. 19»اي ببينه ديگري اين حقايق تاريخي رو يك جور ديگه. تاريخ وفق نده
كند كه مورخ نيست، چگونه در همين  ديد، آل احمد كه خود را در اينجا شخصي معرفي مي

هاي ويژة خود از حوادث  پردازد و با برداشت به شرح و تفسير تاريخ مي» غرب زدگي«كتاب 
براي نمونه آل احمد از : تاريخي، احكام عام و كلي صادر كرده و برنامة عملي پيشنهاد ميكند

شوند،  ي كه معموالً براي شناخت عوامل پيشرفت علمي و صنعتي غرب مطرح مييكسو داليل
پذيرد، صرفاً  مانند آغاز دورة روشنگري، كشف آمريكا، اختراع برق و ماشين بخار و غيره را نمي

شود كه تنها عامل  اند و از طرف ديگر مدعي مي به اين دليل كه اينها از سوي غرب طرح شده
انگيز، تماس يافتن غرب با فرهنگ و تمدن اسالمي در خالل  ر و شگفتاين ترقي سرسام آو

ها و نه براي   به اصطالح غربيولي نه براي رد ادعايِ. هاي چند صد سالة صليبي بوده است جنگ
گيري عملي از  بلكه با نتيجه. كند اثبات نظرية خود هيچ گونه شواهد و مداركي عرضه نمي

به اين طريق اگر غرب مسيحي در وحشت «: كند اسي هم ارائه ميقضاوت تاريخي خود برنامة سي
از نيستي و اضمحالل در مقابل خطر اسالم يك مرتبه بيدار شد و سنگر گرفت و به تعرض 
برخاست و ناچار نجات يافت آيا اكنون نرسيده است نوبت آنكه ما نيز در مقابل قدرت غرب 

  .20»گيريم و به تعرض بپردازيماحساس خطر و نيستي كنيم و برخيزيم و سنگر ب
مردان «: گويد شايد اين سخن حميد دهباشي دربارة آل احمد زياد از واقعيت دور نباشد كه مي

 ردورزي، از سر شجاعت عمل ميگويند تا از روي خ اعتقاد مانند آل احمد از سر شور سخن مي
كنند  شان رهبري مي با آرزوهاند تا از روي انديشه ونويس كنند تا از سر بصيرت و از سر رنج مي

و آل احمد هم در (...) اند   گفتههن  هاي موجود آنها همواره در برابر حاكميت(...) نه با استراتژي 
  .21»گفت  مي نهمجموع فقط

.  معرفي شودـ گو نهالبته اين فقط نيمي از شخصيت آل احمد خواهد بود، اگر او تنها به عنوان 
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هاي موجود در ايران و در هر گوشة جهان و در برابر كساني كه به نظر  انيبله، او در برابر نابسام
ولي او در عين حال در تالش دستيابي و عرضة . گفت  مي نهها بودند، او عوامل اين نابساماني

  . هم ديد» غرب زدگي«كارِ دو سوية او را ميتوان در رابطه با پديدة . هاي بديل هم بود مدل
  

  » بيماري«يك » غرب زدگي«

در » شوراي هدف فرهنگ ايران«براي اولين بار به صورت گزارشي براي » غرب زدگي«كتاب 
اين . كرده است هاي اين شورا ظاهراً فرديد هم شركت مي در نشست.  نوشته شد1340سال 

در ايران آن  افشاگرانه دربارة شرايط نابسامان اجتماعي و سياسي موجود گزارش كه در واقع اثرِ
يك سال بعد، آل احمد خود به چاپ و نشر آن اقدام . شود زمان بود، از سوي شورا منتشر نمي

گردد   رژيم شاه دست به دست ميهاي روشنفكري و منتقد  اين نوشتار به زودي در حلقه.ميكند
اين كتاب از زمان نشر . شود هاي استاندارد مطرح مي و در ميان اهل فن به عنوان يكي از كتاب

تاكنون جامعة ايران تغييرات و تحوالت بسياري را از سر گذرانده است و بيشك مهمترين و 
گيري  در شكل. بود) 1358 ـ 1357(عميقترين تحول در اين چند دهه، پيروزي انقالب اسالمي 

غرب «تز . در حد خود سهم داشته است» غرب زدگي«و جهت دهي انقالب اسالمي گفتمان 
 كالن بر ذهنيت روشنفكران ايراني معترض به رژيم شاه و علماي فعال سياسي و مبارز اثر» زدگي
توان بازيافت، زباني كه از  اين تأثير را بيش از همه در زبان انقالبي حاكم در آن دوره مي. داشت

در اين زبان شاه عامل غرب و رژيم سلطنتي . شد سوي همة نيروهاي مخالف شاه به كار گرفته مي
  . رفتند شد و همة آنها بايد از بين مي سته به غرب و فرهنگ حاكم فرهنگ غربي تلقي ميواب

اين . مقايسه ميكند» وبا زدگي«واگير ميداند و آن را با » بيماري«را يك » غرب زدگي«آل احمد 
بيماري از خارج و توسط غرب به متن فرهنگ و ذهنيت مستعد شرقي ـ ايراني سرايت كرده 

را به تأثير از نويسندة » وبازدگي«و » بيماري«هاي  حتمال قوي آل احمد استعاره به ا.22است
آل احمد در مقدمة كتاب خود ميگويد . برد به كار مي)  (Erns Yuengerآلماني ارنست يونگر

خواست گزارش خود را به صورت كتاب منتشر كند، با توصية محمود هومن با كتاب  وقتي او مي
 شود و چون زبان آلماني نمي ارنست يونگر آشنا مي)  (Ueber die Linie»عبور از خط«
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و يونگر كه . پردازد هاي متعدد با هومن و به كمك او به ترجمة اين دفترچه مي دانسته، در نشست
سرطان «و » بيماري«ليسم بحث ميكند، بارها آن را به عنوان يك يدر اين جزوة كوچك دربارة نيه

دهد علت توصية هومن به خواندن اثر  نان كه آل احمد گزارش مي آنچ.23كند معرفي مي» زا
يونگر و پرداختن جدي آل احمد به اين اثر اين بوده است كه آن دو ـ آل احمد و يونگر ـ در 

   .24 دو چشما اما ب،حدودي يك مطلب را ديده بودند
بازهم رغبتي به او و دانم اگر آل احمد با ارنست يونگر و افكار او دقيقتر آشنا بود، آيا  نمي

او . يونگر در محافل فكري آلمان و كالً اروپا شخصيت مورد نزاع است. داشت ترجمة اثر او مي
يعني در ارتش هيتلري به عنوان يك افسر  دوم و هم در جنگ جهاني  اولجهاني هم در جنگ

م نيستند كه هايش نظريات ضد يهودي و ناسيوناليستي ك در نوشته. نظامي سهم فعال داشته است
در حالي كه تعدادي او را از اتهام . اند هاي آلمان قرار گرفته مورد استفادة تبليغاتي نازيست
كنند، نويسندگان معتبر و منتقدي مانند ژان پل سارتر  ها تبرئه مي همكاري و همفكري با نازيست
نفرت دارم، نه به اين دليل من از او «: سارتر دربارة او ميگويد. اند و توماس من او را محكوم كرده

و توماس من با اشاره به » كه او يك آلماني است بلكه به اين جهت كه او يك اشراف زاده است
او جاده صاف كن و در عين حال مورد حمايت نظام «: ها ميگويد هاي او و نازيست نزديكي

   .25»بربريت بوده
را آل احمد به عنوان استعاره » شرق«و اصطالح » غرب زدگي«و » غرب«همينطور اصطالحات 

براي آل احمد غرب نه يك منطقة . برد و معاني لغوي و رايج آن را مد نظر ندارد به كار مي
غرب براي او عبارت است از قدرت اقتصادي و صنعتي . جغرافيايي و نه يك بلوك سياسي است

مريكاي شمالي غرب را به اين ترتيب همانطور كه اروپا و آ. كند كه بر بقية جهان حكومت مي
باشند و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و  دهند، روسيه و ژاپن هم جزو آن مي تشكيل مي

. گيرد و هند اگر امروز هنوز نه، فردا حتماً  كشور چين هم جزو غرب قرار مي، جهانصنعتي فعليِ
نيستند و فقط مصرف داند از همة كشورهايي كه خود توليدكننده  را آل احمد عبارت مي» شرق«و 

 ديد آل احمد دربارة .26هستند» غربزده«هاي صنعتي و علمي غرب و در نتيجه  كنندة فراورده
جامعة غربزده ـ و به صورت مشخص ايران آن : را ميتوان اينگونه خالصه كرد» غرب زدگي«پديدة 
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رت صنعتي زمان ـ در موقعيتي نيست كه هويت تاريخي ـ فرهنگي خويش را در برابر قدر قد
جامعة غربزدة ايران تا وقتي كه مصرف كننده باشد و تا وقتي خودش ماشين را . غرب حفظ كند

در حوزة صنعت و » غرب زدگي« البته براي آل احمد .27ماند نساخته است، غربزده باقي مي
شود، همة مظاهر فرهنگي، فكري و رفتاري كه در تاريخ و  ماشين و كالً ماديات خالصه نمي

هستند و » غرب زدگي«اند، مظاهر   جامعة شرقي ريشه ندارند و از آنسوي مرزها وارد شدهسنت
، »معلق در فضا«، »پا در هوا« و غربزده از نگاه آل احمد آدمي است .28بايد با آنها مبارزه شود

. »كه با عمق اجتماع و فرهنگ و سنت رابطه را بريده است«، »همچون خاشاكي بر روي آب«
، »هرهري مذهب«، »بيكاره«، »بي اراده«، »هيچ دركي از آينده ت بي رابطه با گذشته و بيچيزي اس«
نه «، »خورد نان به نرخ روز مي«، ».اعتقاد نيست به هيچ چيز اعتقاد ندارد اما به هيچ چيز هم بي«

اجتماع نه به خدا يا به بشريت، نه در بند تحول . ايماني دارد، نه مسلكي و نه مرامي، نه اعتقادي
   .29»است و نه در بند مذهب و المذهبي

اند و به همين دليل  مشكل چنين گفتارهايي كه از يك سو از سر شور و دردمندي طرح شده
هاي كلي، غيرشفاف و غير دقيق هستند، اين  براي بسياري دلنشين هستند و از سوي ديگر حرف

كنند، مثالً همين  بسياري را خلق ميهاي  است كه نه تنها پرسشي را پاسخگو نيستند بلكه پرسش
اي سراپا مبتال به  جا ميتوان پرسيد، وضعيت افرادي چون خود آل احمد در يك چنين جامعه

اند؟ و اگر آري،   غرب زدگي چگونه است؟ آيا آنها از اين بيماري مصون مانده واگيرِبيماريِ
درك و عدمِ مسلكي و  اعتقادي، بي ارادگي، بي اي كه اين چنين كلي به بيه چگونه؟ و تازه جامع

  تواند اميد نجات داشته باشد؟   ديگر چگونه مي،شناخت نسبت به گذشته و آينده محكوم ميشود
  

  » ارزشيابي شتابزده«يك » غرب زدگي«

اي سر و كار  يابيم كه با نويسنده مي خوانيم، خيلي زود در هاي آل احمد را مي وقتي نوشته
براي گفتن و نوشتن دارد و براي اينكه هيچ فرصتي را از دست نداده داريم كه حرفهاي زيادي 
هاي فكري خود را به سرعت به خوانندگان خود منتقل كرده باشد، با  باشد و براي اينكه داده

سرعت سرسام آور كار كرده و كمتر در بند قوانين زبان و كمتر از آن در بند صحت و سقم 
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  . ادعاهايش بوده است
هاي دور بر رابطة شرق يا  داند كه از گذشته را عبارت از حالتي مي» رب زدگيغ«آل احمد 

در يكسوي اين رابطه شرق يا ايران قرار دارد كه كامالً مقهور و وابسته . ايران با غرب حاكم است
  . ميباشد و در سوي ديگر آن غرب كه پر از قدرت و مكنت است

هانه از سوي غرب به وجود آمده و بر كشورهاي آل احمد معتقد است كه اين حالت كامالً آگا
شرقي تحميل شده است و به اين ترتيب آل احمد هم در ادامة نظريات خود سر از تئوري توطئه 

و جالبتر و تأمل برانگيزتر اينكه آل احمد غرب را نه تنها عامل و باعث شرايط اسف . آورد درمي
گر آن را در حوادث سرنوشت ساز قرون  توطئهبار فعلي در شرق و ايران ميداند، بلكه دستان 

» تظاهر غرب زدگي در تاريخ مدون«او نخستين . بيند ميانه و حتي در تاريخ پيش از اسالم هم مي
 هجوم  به نظر آل احمد در پسِ.30داند ايران را در دورة استيالي اسكندر بزرگ بر اين مناطق مي

 در همين .31ة غرب و اروپاي مسيحي نهفته استسربازان مغول به مناطق اسالمي و ايران توطئ
ور شدن  سازي ايران در آغاز دورة صفويان، در شعله راستا او معتقد است كه در جريان شيعه

گري در زمان  آتش جنگ ميان پادشاهان صفوي و سالطين عثماني، در رواج و تشويق بهايي
جام در بلواهاي انقالب مشروطيت، قاجارها، در شكست عثماني در پايان جنگ جهاني اول و سران

   .32ها بودند  غرب و غربي، حوادثگردان اصليِ صحنه
شناسان  شناسي و شرق ، طبيعي است كه آل احمد به نقد شرق»غرب زدگي«در ادامة نقد 

 فزون خواهانة غرب هستند كه پروسة هايِ در نگاه آل احمد شرق شناسان عملة سياست. بپردازد
 عرضه و بي آل احمد شرق شناسان را آدمهايي بي. كنند يد و تحكيم ميرا تشد» غرب زدگي«

استعدادي و يا از سر ماجراجويي به اين فن  كند كه يا از سر بيكاري و بي كفايتي توصيف مي
 ولي از .33هاي علمي آنها پيشداورانه و به دور از حقيقت است اند و نتايج پژوهش روي آورده

البته بسيار به جا است اگر بگوييم كه چون مرد غربي با «: كند ميطرف ديگر آل احمد اعتراف 
هاي پر و پيمانش حتي در شناخت زبان يا مذهب يا  وسايل دانشگاهي و تحقيقاتي و با كتابخانه

ادب شرقي نيز روش علمي دارد و دست بازتر دارد و نگاه وسيعتر و ناچار قول و رأيش بر قول و 
   .34»كه نه روش علمي دارند و نه وسايل تحقيقاتي رارأي خود شرقيها مرجح است 
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توان آل احمد را ناسيوناليست يا تبارگرا و يا داراي نگاه تحقيرآميز به ديگران  بي گمان نمي
خوريم كه حداقل  مي هايي بر با اصطالحات، تعبيرها و قضاوت» غرب زدگي«خواند، ولي در 

ها سخن ميگويد كه چگونه بعد از جنگ  نياربارة ژاپاو وقتي با ناراحتي د. سؤال برانگيز هستند
 آنها از بيخ عرب شده«: گويد ها و شرايط آمريكا شدند، مي جهاني دوم تسليم همة خواسته

به هيچ چيز باور نداشتن و «به معناي » از بيخ عرب شدن«دانيم كه تعبيرهايي مانند   مي.35»اند
 هرچند در 36»ندانستن و نفهميدن«به معناي » بودناز بيخ عرب «و يا » همه چيز را انكار كردن

يك صفحه بعد براي . هاي ضد عربي ميباشنداها و الق زبان عاميانه رايج است ولي داراي شايبه
 ،توضيح ادعاي خودش مبني بر اينكه قارة آفريقا براي پديدة استعمار پذيراتر از مناطق ديگر بود

و فراوان، طال، الماس، مس، عاج و ( خامي كه داشت چون عالوه بر مواد«: نويسد آل احمد مي
هر . زدند بوميانش بر زمينة هيچ سنت شهرنشيني، يا ديني گسترده، قدم نمي) خيلي مواد خام ديگر

 و ناچار چه سلطه! و چه پراكنده. اي براي خودش خدايي داشت و رئيسي، و آدابي و زباني قبيله
توان  در آن گرما كه لباس نمي. يان آفريقا، لخت ميگشتندو مهمتر از همه اينكه تمام بوم! پذير

هاي مختلف و   بزرگ با كشورها و سرزمينة قار اين،آل احمد آنچنان از آفريقا. 37».پوشيد
 گويد كه گويي از يك كشور واحد حرف مي هاي اجتماعي متفاوت، سخن مي ها و بافت فرهنگ

اين نگرش، نگرش . ن سومي و ضد استعمار باشد جهاتواند زبان آل احمد اين زبان، نمي. زند
توان  نمي. سفيد پوست استعماگر است كه ديگر زبان انسان جهان سومي را هم تسخير كرده است

گفته به كشورهايي مانند مصر، الجزاير و  باور كرد كه وقتي آل احمد در اينجا از آفريقا سخن مي
زيرا حداقل اينكه اين كشورها و به ويژه . انديشيده است ديگر كشورهاي شمال آفريقا هم مي

شايد هم منظور او از آفريقا، . مصر داراي تمدن عظيمي بوده بر آل احمد پنهان نبوده است
اي  ولي اگر هيچ گوشه. بوده است»  سياهآفريقايِ«هاي اروپايي جا افتاده است،  آنچنانكه در زبان

زرگ آشنا نبوده است، حداقل بايد حبشه، اتيوپي با فرهنگ و تمدن و اديان ب»  سياهآفريقايِ«از 
امروز كه ديگر در متون اسالمي هم به عنوان سرزميني داراي تمدن و آشنا با دين مسيحيت مطرح 

دهد و به ويژه  در مجموع تصويري كه آل احمد از آفريقا مي. گرفت است، مورد اغماض قرار مي
ندة نگاه سفيد پوست استعمارگر به اين قاره است كند، بيشتر منعكس كن به زباني كه او عرضه مي
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  . شوند هاي آنچناني هم مطرح مي ها و فيلم كه در گزارش
هاي ديني را  هاي چپي تا گرايش آل احمد كه زندگي پر فراز و نشيبي داشته و از انديشه

ميت بايد اه هايي مانند دين و مليت نمي هاي خود به پديده تجربه كرده و ظاهراً در قضاوت
 ابايي ندارد تا از وابستگي ،بدهد، براي بر كرسي نشاندن ادعاي خود و محكوم كردن طرف مقابل

او كه از جريان مشروعه در برابر . اي براي رسيدن به هدف خود بسازد ديني و ملي، حربه
» وطئهت« پر داند، در تشريح آن زمانِ اهللا نوري را شهيد اين معركه مي كند و آيت مشروطه دفاع مي

 آنهم در زماني كه پيشواي روشنفكران غربزدة ما ملكم خان مسيحي بود و طالبوف ...«: مينويسد
  .38»سوسيال دموكرات قفقازي

   

  » غرب زدگي«مبارزه با 

نهفته است، » غرب زدگي «اينك كه دانستيم همة مشكالت و مصايب شرق و ايران در بيماريِ
را درمان كرد؟ در اينجا هم آل احمد راه » بيماري«اين اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه بايد 

پردازد و گاه  كند و بيشتر به طرح شعارهاي كلي و سياسي مي حل دقيق و شفاف عرضه نمي
 سر از غرب ،و عالج آن» غرب زدگي«همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم، به جاي پرداختن به 

را » غرب زدگي«مجموع آل احمد دوام وضعيت  اما در .39ستيزي و مبارزه با غرب درميĤورد
هاي ملي و  زيرا ادامة اين وضعيت به معناي بر باد رفتن همة سرمايه. داند غيرقابل تحمل مي

  رد كرد و به زندگي سنتي نميكامالً  زندگي مدرن و علم و تكنيك را نبايدبه نظر او. بومي است
 صنعتي شدن و ماشيني شدن  روندان در برابرِتو توان و نبايد تن داد، زيرا به هيچ صورت نمي

 از سوي ديگر آل احمد به .40پس بايد بر ماشين دست يافت و آن را كنترل كرد. مقاومت كرد
 جوامع غربي هم با آنها درگير كند، پيامدهايي كه خود پيامدهاي ويرانگر ماشين زدگي اشاره مي

براي آل احمد استعمار، فاشيسم، نيهيليسم، . وندند بر آنها پيروز شه اهستند و هنوز هم نتوانست
استعمار نو و مشكالت فزايندة رواني و اجتماعي در جوامع اروپايي پيامدهاي زندگي مدرن و 

 آل احمد يك رابطة عّلي و معلولي ميان پيشرفت صنعتي و به اين صورت. ماشين زده هستند
  . بيند هاي روحي و اجتماعي مي نابساماني
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هاي اجتماعي را عّلي و  ه آل احمد تا اينجا رابطة زندگي صنعتي و نابسامانيدر حالي ك
 مدرن صنعتي به دنبال بيند و در نتيجه نبايد براي مشكالت اجتماعي در يك زندگيِ معلولي مي

داند و در  ها مي راه حل باشد و از طرفي هم جوامع اروپايي را تا هنوز هم درگير اين نابساماني
مدلهاي تجربي خوبي براي حل اين مشكالت باشند، باز هم اين توانند  نميشورها نتيجه اين ك

توانند از يك سو بر ماشين و تكنيك  كند كه جوامع شرقي و ايران چگونه مي پرسش را مطرح مي
براي . حاكم شوند و از سوي ديگر دچار پيامدهايي نشوند كه گريبان جوامع غربي را گرفته است

  آل احمد باز هم به سراغ تجارب جوامع اروپايي ميرود و به نتايج شگفت،شپاسخ به اين پرس
هاي مادي  گويد، كشورهاي غربي در دوران استعمار نه تنها سرمايه آل احمد مي. رسد انگيز مي

 گيريِ هاي فكري و معنوي آن را هم به يغما بردند و به بهره شرق را چپاول كردند بلكه سرمايه
م در ادبيات و هم در ها هم در هنر هم در نقاشي هم در موسيقي ه اروپايي. تندوسيع از آن پرداخ

هاي ذهني شرقي  اند و كامالً تحت تأثير داده ها از شرق آموخته  سياسي خيلي نكتهةقلمرو انديش
اند و همين است كه براي حل مشكالت سياسي و اجتماعي فعلي خود از  ها بوده در اين عرصه

   .41گيرند رقي بهره ميهاي ش آن آموخته
 صنعت و  خانه خراب كنِبنابراين به نظر آل احمد، انسان شرقي براي دور ماندن از پيامدهايِ

ولي در . دريخي خود در سياست و اخالق برگردند به گذشتة تاتوا ماشين و كالً زندگي مدرن مي
 هاي غربيانِ سيسهاينجا هم روشن نيست كه چگونه اين گذشتة موفق در سياست و اخالق با د

ناموفق در سياست و اخالق به اين حالت اسفبار امروزي ختم شده است و عالوه بر آن روشن 
هاي عملي براي  نيست كه منظور آل احمد دقيقاً كدام گذشتة تاريخي و اخالقي و با كدام طرح

  . دوران معاصر است
 بعد از جنگ جهاني دوم كه هاي نخستين اما آل احمد فرزند عصر خود است، يعني فرزند دهه

غرب «به ويژه در اروپا آكنده از يك نگاه بدبينانه به زندگي و انسان است و از طرفي هم او در 
فرزند سالهاي پس از شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري مصدق در ايران » زدگي
رغم تالش پيگيرش بود اگر او در پايان كتاب، علي و اين است كه آل احمد، آل احمد نمي. است

جويي براي حل مشكالت انسان شرقي و ايراني، با نگاهي بدبينانه  در سراسر كتاب در جهت چاره
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او در نهايت نسبت به آيندة غرب و آيندة شرق و عالج . ديد و نااميدانه به سرانجام انسان نمي
با . ماند تي باقي مي بدبين و نيهيليس،و كالً نسبت به آيندة انسان و جهان» غرب زدگي«بيماري 

 اثر اينگمار مهر هفتماوژن يونسكو و فيلم اثر  كرگدنآلبركامو و كتاب اثر   طاعوناشاره به رمان
 بيرگمن كه هر سه آثاري بدبينانه و سياه پرداز هستند، آل احمد پايان راه بشريت را نزديك مي

   .42بيند
  

  چشم انداز 

رح شده است آرزوهاي پر شور و آتشين مردي مط» غرب زدگي«بيشك در پس نظرياتي كه در 
ولي اين .  تغييرات سياسي و اجتماعي در جامعة خود بوده است در پيِصميمانهنهفته است كه 

آل احمد كه .  پژوهشي استهاي الزمِ گويي، كلي بافي و دور از دقت نظريات آميخته با تناقض
هاي فكري و ذهني جامعة خويش   سرمايهزدگي و بازگشت به  بيگانهفرار ازخواهان طرد بيگانه و

 هاي فلسفي و ادبي و تاريخي اروپايي استفاده مي است، خود براي اثبات تزهايش عمدتاً از متن
باشد كه متأثر  هيليستي ميياصالً فضاي كلي حاكم بر كتاب به وضوح يك فضاي بدبينانه و ن. كند

برخالف تصور رايج كه نظرية .  اروپا استاز فرهنگ و ادبيات سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم در
هاي فرديد دربارة اين مقوله كامالً متفاوت است،  با ديدگاه و گفته» غرب زدگي«آل احمد در باب 
بر اساس آنچه در اين نوشتار آمد، ديگر . هاي جوهري ميان اين دو وجود دارد بايد گفت قرابت

تفسير فرا : اي هر دو دراين زمينه يكي استه توان ناديده گرفت كه گرايش كلي در نوشته نمي
و كش دادن حضور آن تا تاريخ پيش از اسالم ايران و تا همة اكناف » غرب زدگي«افكنانه از پديدة 

با نظرية توطئه، لعن و نفرين صنعت و ماشين و زندگي مدرن » غرب زدگي«جهان، آميختن تئوري 
هاي بسيار اندك  دي و خسران با تفاوتو سرانجام تصوير انسان و جهاني محكوم به نابو

  . سازند چهارچوب انديشة هر دو را مي
خورد،  هاي آل احمد به چشم مي هاي فرديد و هم در يادداشت نكتة ديگري كه هم در گفته

و بيماري انسان شرقي و ايراني » غرب زدگي«اين است كه هرچند آن دو و به ويژه آل احمد از 
ب ستيزي و مبارزه دهند به زودي سر از غر يلي كه از اين پديده ميگويند ولي با تحل سخن مي
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محمد منصور هاشمي با اشاره به زبان شيوا ولي پرابهام آل احمد در همين . آورند مي با غرب در
اي به نام غرب زدگي كه بعضي از جوامع غير غربي بدان  او ميخواهد از بيماري«: گويد رابطه مي
يد و آن را تحليل كند، اما چنانكه از عباراتش برميĤيد او غرب زدگي را اند سخن بگو مبتال شده

داند، بلكه آن را ناشي از علتي بيروني ميداند، علتي كه منشأ بيماري و البد  اي دروني نمي عارضه
آنكه تصريح كند، از همينجا به ستيز با  در حقيقت آل احمد بي. عين بيماري است، يعني غرب

اين پرداختن هم .  پرداخته است و نه فقط غرب زدگي عارض بر غرب زدگانغرب منشأ بيماري
شود كه تا آخر كتاب گريبانگير آن  ها مي زمان و غيرمستقل به اين مقوالت، سبب خلط مبحث

   .43»است
يكي ديگر از تزهاي سؤال برانگيز آل احمد اين تالش نظري اوست كه بتوان بر صنعت، علم و 

 بيماري « آنكه به ت و از مزاياي مادي زندگي مدرن برخوردار بود بيتكنيك غربي دست ياف
البته اين تنها تز آل احمد .  خود را از دست داد»هويت شرقي«آنكه  مبتال شد و بي» غرب زدگي

 نيست، بلكه اين تالش بسياري از انديشه ورزان سياسي در كشورهاي شرقي و اسالمي با گرايش
ديشان تا بنيادگرايان ديني و از سالهاي سال به اين طرف بوده است هاي متفاوت فكري از چپ ان

تا مدل سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي كشورهاي خود دراندازند كه هم پيشرفت و ترقي 
ولي همانطور كه محمد . شرق را» معنوي«غرب را در خود داشته باشد و هم عمق و غناي » مادي«

آل احمد برخالف آنچه مطلوبش بوده خود «: ن زمينه ميگويدمنصور هاشمي در نقد آل احمد در اي
هيچ تصوري از بنيادهاي فرهنگي و فلسفي دنياي جديد ندارد و در نيافته است كه ماشين صرفاً 

اي توليد شده به واسطة آدمي نيست و چنين نيست كه هركسي در هر وقتي بتواند به  وسيله
د و تاريخ تكوين آن با تاريخ تكوين غرب جديد تكنولوژي تاريخي دار. تكنولوژي دست يابد

بيني نميشده و نميشود به تكنولوژي دست يافت، بلكه تكنولوژي خود  با هر جهان. يكي است
آل احمد اگر با منابع فكري فرديد به ويژه هيدگر و فلسفة . بيني است تجسم نوعي جهان

بيند  اما او مسئله را سطحي مي. ميشدهاي سياسي رها  بيني اش آشنا بود، از اين ساده تكنولوژي
 اي نمي زيرا چنانكه اشاره شد، اوالً ما با هر جهان بيني. و طرح نادرستي از آن ترسيم ميكند

توانيم توليد كنندة تكنولوژي باشيم ـ جداي از شرايط مادي ديگر ـ دوم اينكه  ايم و نمي توانسته
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شخصيت «رة سياسي غرب رها شويم، ديگر اگر فرضاً توليد كنندة تكنولوژي شويم و از سيط
   .44»پيشينمان را نخواهيم داشت» فرهنگي

 بله، اين يك واقعيت است كه شكاف عميق و وسيع اقتصادي و صنعتي ميان كشورهاي شرقيِ
مسلمان و جوامع غربي وجود دارد و اين هم يك واقعيت است كه روند پيشرفت علمي و صنعتي 

ندگي و انديشه همراه بوده است و اين خرد محوري بزرگترين در غرب با خرد محوري در ز
اين هم يك واقعيت ديگر است كه با در نظر گرفتن چگونگي تقسيم . شاخصة عصر مدرن ميباشد

هاي اقتصادي، سياسي و نظامي در سطح جهان و با توجه به پديدة جهاني شدن ديگر  توانمندي
ها و  ـ با همة خوبي» غرب زدگي« به تعبير آل احمد توان مانع سرازير شدن روند مدرنيسم و نمي
را به » مدرن«پرسشي كه اينك بايد مطرح باشد، اين است كه چگونه ميتوان . هاي آن ـ شد بدي

گيري فعال،  بهترين وجه به خدمت انسان شرقي و مسلمان گرفت؟ به نظر من تنها با يك سهم
  روانيِةتوان هم خود را از معضل اين روند، ميآگاهانه، خوشبينانه و در عين حال ناقدانه در 

گيري آن  بيني در برابر غرب نجات داد و هم بر پروسة مدرنيزاسيون و كيفيت و جهت -كم-خود
  .هاي چين و هند راهگشا باشد شايد در اين راستا توجه به مدل. اثرگذار بود
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