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تیپشناسی نحوۀ مواجهة روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب
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تاریخ دریافت9311/99/9 :
تاریخ پذیرش9315/6/2 :

چکیده
این م ااه تالش میکند با تنرکز بر مدرنیته بهقنوان ا الیتارین نناود و ساینای تنادن غارب،
ورتهای متلثر رویارویی و مواجهۀ ایرانیان با این تندن را قاایبندی کند .به این منظور ،ابتدا
بر مفهوم مدرنیسم بهقنوان مهمترین جلو تندن غرب الاقل از نظر بازننایی نازد جاامعاۀ ایرانای
متنرکز شده است .سپس ،با استفاده از روش تفسیری باه کاار گرفتاه شاده در م اااه ،مجنوقاه
مواجهات جامعۀ ایران با تندن غرب تحت سه م واۀ غربشیفتگی ،غربگزینی و غربگریزی
تی بندی شده است .از بین این سه تی  ،دو مورد نخست ،اوی زیرمجنوقههایی نیز هستند که
به شلل بارز از یلدیگر متنایز و تعری شدهاند و برای هر تی و زیرمجنوقههای منها مجنوقه
ننایندگان فلری و ننونه های استنادی ارائه شده است .م ااۀ تی شناسی ا لشاده ،باهقناوان
اساس فهم تعامل ذهنی جامعۀ ایران با منوه از من بهقنوان کلیت تندن غارب یااد مایشاود ،در
وز مطااعات میانفرهنگی و سیاست بیناانلل تو یه میشود.
واژگان کلیدی :تی شناسی ،غربشیفتگی ،غربگریزی ،غربگزینی ،مدرنیسم.

 این م ااه برگرفته از رسااۀ دکترای رشتۀ سیاست گ اری فرهنگای در پژوهشالد مطااعاات فرهنگای و اجتنااقی باا
قنوان «واکاوی معانی ذهنی دانشجویان دربار تندن غرب» است.
و وقلوم سیاسی دانشگاه قالمه طعاطعائی

khajehsarvy@atu.ac.ir

 .2استادیار جامعهشناسی پژوهشلد مطااعات فرهنگی و اجتناقی

reza.samim@iscs.ac.ir

 .4دانشیار دانشلد

 .9دانشجوی دکترای سیاستگ اری فرهنگی ،پژوهشلد مطااعات فرهنگی و اجتناقی (نویسند مسئور)
rezakavand5@gmail.com

مقدمه؛ مدرنیته بهمثابه مظهر تمدن غرب

سید سین نصر ،فیلسوف سنت گرای ایرانای ،پاارادایم جدیادی در تعریا

تنادن دارد .او

باارخالف دیگااران ،فرهنااگ درونتناادنی و هویاات مساات ل فرهنگاای را شاخصااه و معنااای
شلل گیری تندن ها و مرزبندی های تندنی به شنار می مورد .بر این اساس ،نصر تندنها را
معتنی بر جوهر فرهنگی منها ،به تندن سنتی و تندن مدرن ت سیم می کند .از این منظر ،هار
امری در تندن های سنتی معتنی بر ناوقی ارتعاا باا ماوراتااطعیعاه و معنویات قدسای اسات
در اای که در تندن مدرن ،انسان خاکی فارن از هر چیزی ،منشأ و معیار هنۀ امور به شانار
میمید (.)441 :4913
بر اساس دیدگاه سید سین نصر که در این مطااعه استفاده شده ،جاوهر تنادن غارب،
وجه متنایزکنند تندن های سنتی و تندن های مدرن است .از این منظار ،مدرنیتاه باه قناوان
تجلی تندن غرب مورد مطااعه قرار میگیرد.
مدرنیته قعارت است از جریان یا روند اکم بر تندن جدید غرب در زمیناههاا فلار ،
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فرهنگى ،قلنى ،اقتصاد  ،سیاساى ،اجتنااقى و ...کاه جادا از مماوزههاا دیناى و باا محاور
قراردادن انسان و تلیه بر مزاد هنهجانعۀ او و نیز اقتناد به ق ل بشر و ا اات دادن به فارد،
در دد تحلیل هنۀ امور اقم از طعیعت ،ماورات طعیعت ،ارزش ها و ...برممده است و با اندیشاۀ
تغییر و نوکردن دائنى و هنهجانعۀ یات انسانى ،هر منوه در م ابل من واقاع ماىشاود اا مانناد
دین ،مداب و رسوم و سایر سنتهاا را نفى مىنناید (ساجدی و مشلی.)435 :4913 ،

برخی منت دان ،اروپا را مغازگر مدرنیته ننیدانند (داسل4331 ،4؛ هاساتتلر ،)2242 ،2در

م ابل میدانیم که بنیادیترین خاستگاه های تفو تندنی اروپا ،مدرنیته است .اگار اروپاا را
اواین مزمایشگاه مدرنیته یا دست کم یلی از اواین خاستگاههاای من بادانیم ،منلان اسات
درس های بسیاری در تجارب تاریخی و روند جاری مدرنیتۀ غربای وجاود داشاته باشاد تاا،
به ویژه ،امروزه پس از سرایت مدرنیتۀ غربی به سراسر گستر جهان ،بتواناد باه ایان پرساش
پاسخ دهد که ریشۀ مدرنیسم غربی در جهان چیست و چگوناه چناین هاویتی بارای اروپاا
م در شد در جستوجو برای هویت اروپا ،اغلی تنایلی برای یافتن ریشههای مشاترک یاا
قنا ری از میراث مشترک وجود دارد .منلن است بتوان ایان میاراث مشاترک را بایش از
1. Dussel
2. Hostetler

هر جای دیگر در مفهوم مدرنیته یافت؛ از منظر تاریخی ،فهم.
هنان گونه که از معا و باال برمی میاد ،در ایان مطااعاه منظاور از تنادن غارب ،مظهار
تندن غرب یعنی مدرنیته است و گ شتۀ تندنی غرب ماورد نظار نیسات .از طرفای ،مفهاوم
«خود» و «دیگری» از جنله مفاهینی هستند که در ایان اوزه نساعت میاان منهاا هام ماورد
پرسش است (نساج .)34 :4932 ،ورود مدرنیته در کشورهایی که تجربۀ تندنی متناایزی را
درون خود داشتهاند ،از ابتدای مشنایی منها با مدرنیته تا کنون به ایجاد جریاانهاای فلاری،
اجتناقی و سیاسی متفاوتی در مواجهۀ با من انجامیده است .این مطااعه بهدنعار من اسات تاا
با تی شناسی از جریان های فلری جامعاۀ ایاران ،شاناخت بهتاری از نحاو مواجهاۀ جامعاۀ
روشنفلری و نخعگان جامعۀ ایران با تندن غرب را مورد بررسی قرار دهد.
پیشینۀ مطالعه

مطااعه دربار نحو مواجهۀ ایرانیان با تندن غرب ساب ۀ زیادی ندارد و به دالیل مختلا

از

جنله گفتنانهاای غااای لومات هاای شاهنشااهی در ایاران و ارتعاا مساتحلم منهاا باا
کشورهای غربی ،بیشترین ساب ۀ این نوع مطااعات به بعاد از ان االب اساالمی ایاران مرباو
میشود .شاید یلی از مهمترین مطااعاتی که در اینباره انجاام شاده ،مطااعاۀ جنشاید بهناام
باشد .او ابتدا در م ااۀ «ایران و تجدد» در مجلۀ ایراننامه و در سار  4915در کتابی با قناوان
ایرانیان و اندیشۀ تجدد به روند نوسازی و تجددخواهی در ایران در فا لۀ ساارهاای 4352
تا  4313میالدی میپردازد .بهنام دورههای مختلفی را در این روند تعیین و معرفی مایکناد.
این دوره ها ا ال ات ،تغییر و ترقای ،تجاددطلعی ،نوساازی ممراناه و دور رشاد و توساعه
هستند که از سار  4352تا ان الب اسالمی  4313به طور مایانجاماد (4913؛ هناو.)4915 ،
چنانلااه مشااخص اساات بهنااام ف ااد جریااانهااای تجااددخواه را مااورد مطااعااه قاارار داده و
جریانهای منت د را مورد مطااعه قرار نداده است.
اما مطااعۀ دیگری نیز وجود دارد که از سوی دیگار باه جریاناات روشانفلری دینای در
مواجهه با غرب پرداخته است .محندباقر خرمشاد در م ااهای باا قناوان «روشانفلران دینای
ایران و غرب» چهار نحلۀ فلری روشنفلران دینی را از هم تفلیک میکند:
 )4نحلۀ شریعتى :دین ،ایدئواوژ معارزه و غرب ،دیگر «ما»
 )2نحلۀ موینى :دین ،ایدئواوژ تندنساز و غرب ،هنیشه استلعار
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 )9نحلۀ سروش :انتظار غایرسیاسى از دین و غرب ،شایستۀ بازفهنى و ت لید
 )1نحلۀ نصر :دین ،قامل ب ا فرهنگ ایرانىا اساالمى و غارب ،قامال تعااهى و از باین
رفتن معنویت (خرمشاد و قزیزی.)4931 ،
چنانله مشخص است این مطااعه ،جریانهای دینی را که غااعاً از منظر ن اد تفلار غربای
برممده اند ،مورد مطااعه قارار داده و نظاامبنادی کااملی از هناۀ نحلاههاای فلاری و نحاو
مواجهۀ منها با تندن غرب مورد مطااعۀ ایشان نعوده است.
هنونین اندیشان در م ااهای با قناوان «غاربشناسای ایرانای» ساعی کارده جریاانهاای
فلری ای را که با تندن غرب مواجه شدند ،باا نگااهی ادبای بررسای کناد .از نگااه او ،ایان
جریانها قعارتند از :غارب باهقناوان بهشات روی زماین ،هجاوم وباا (جریاانهاای افراطای
غرب ستیز ،مانند جاالر مر ا ناد) ،گانال شاایگانا داوری (جریاانهاای فلسافی داریاوش
شایگان و روا داوری اردکانی که مایکوشاند غارب را در نوشاتههاای ارساطو ،دکاارت،
هگل ،هومر و دیگار بزرگاان اناادیشۀ غااربی بیابناد) ( .)4932هنوناین محسان خلیلای در
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م ااهای که در نشریۀ نامۀ پژوهش فرهنگی منتشر کرده ،استغراب (غربپا یری) ،اسات الر
(ذاتپ یری) و استتعاع (تععیت از غرب) را سه شیو رویارویی ایرانیاان باا جناقات فرنگیاه
معرفی میکند (.)4913
ناگارنده در این ملتوب با درونکاوی هفده سفرنامه از ایرانیانی که در فا لۀ سارهاای
 4229تا  4924ها . .کشورهای غربی را دیاده باودند ،به طر ،این نلته پرداخته که ایرانیان
در فهم و شناخت ریشه های ترقی اروپا و ممریلا به جاای توجه به دالیل نظری و فلسفی ،باه
تأکید بر قلل تلنیلی و ملانیلی بسنده کارده و به هنین دایال نااتوانسته اناد باان مایاه هاای
پیشرفت «دیگری» و پسماندگی «خودی» را درک کنند .نگارنده نیز ف د در ایان م اااه باه
جریانهای روشنفلری غربگرا اشاره میکند و جریانهای دیگر را مورد مطااعه قارار ناداده
اساات .میرزایاای و پااروین نیااز در م ااااهای بااا قنااوان «ننااایش دیگااری :جایگاااه غاارب در
سفرنامههای دوران مشروطیت» از زاویه ای دیگر به نحو شناخت و برداشت سفرنامهنویسان
از غرب پرداخته است (.)13 :4933
در این میان ،مطااعۀ خسروپناه ابعاد وسیعتری دارد .او به رویلردهای مختل

فلری در

مورد قلم دینی می پردازد و معت د است جریانهای فلاری دینای در ایاران چهاار رویلارد
غربگرایی ،غربستیزی ،غربگریزی و غربگزینی را تجربه کردهاناد و هاماکناون نیاز

ایاان چهااار رویلاارد طرفااداران خااود را دارد ( .)29-41 :4934خسااروپناه موفاام بااه ارائااۀ
ت ساایمبناادی خااوبی شااده ،امااا نعایااد از نظاار دور ساااخت کااه ت ساایمبناادی او ف ااد شااامل
جریانهای فلری متعلم به قلم دینی اسات و او از ایان منظار باه نحاو مواجهاۀ ایرانیاان باه
تندن غرب پرداخته است.
سعی نگارنده بر این است که بتواند یک تی شناسای کلای از نحاو مواجهاۀ جریاانهاای
روشنفلری ،دینی ،قلنی و تی سیاسی با تندن غرب ارائه دهد .بیشک این جریانها شاامل
خواص جامعه میشود ،اما این م ااه مدقی ارائاۀ ت سایمبنادی جاامعی اسات .از ایان رهگا ر
میتوان به تأثیرات این جریانات بر نحو مواجهۀ قنوم مردم با تندن غرب نیز نگریست.
روششناسی

منظور از مطااعات کتابخاناهای ،مطااعااتیسات کاه موواوقات ماورد مطااعاه در اختیاار و
دسترس مح م قرار ندارد و غااعاً مربو به گ شتهای دور یا نزدیک مایگاردد و مح ام از
اسناد و مدارک زمانهای پیشین که در کتابخانهها موجود هستند ،استفاده مایکناد .در ایان
روش منابع ا لی مورد استفاده ،کتی و مدارک منثور و منظومی کاه از دورههاای گ شاته
به جای مانده ،است (گیدنز .)121 :4913 ،اسنادی کاه در پاژوهش اسانادی ماورد اساتفاده
قرار میگیرند ،قندتاً شامل اطالقات و نتایجی هستند که توسد نویسندگان و پژوهشاگران
قعلی در وز مورد بحو گردموری شدهاند.
پژوهش ها از نظر بعد نظری و انضنامی به سه دسته پژوهشهای برد کوتاه ،برد متوساد
و برد کالن ت سیم میشوند و راهعرد پژوهش در هر یک از این دستهبندیها متفاوت اسات.
پژوهشهای با برد کالن و با برد متوسد در ارائۀ نظریات و گازارش پاژوهش خاود قنادتاً
روش پژوهش اسنادی را به کار میبرند ( ادقی فسایی و قرفانمنش.)19 :4931،
این مطااعه نیز با توجه به اینله در وز نظری انجام شده و دادههاای خاود را از طریام
اطالقات کتابخاناه ای و اساناد موجاود گاردموری کارده و ماورد تحلیال قارار داده ،روش
کتابخانهای و اسنادی را به کار است.
یلی از محدودیت های این مطااعه محدودیت دسترسی به مناابع ا الی باود و متأسافانه
گاهی مجعور به استفاده از ن ل قورهای باواسطه شدیم ،اما تنام تالش ما بر این بود که ن ال
قورهای باواسطه را از افراد و منابع معتعری بیاوریم.
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تیپشناسی مواجهۀ جامعۀ ایران با تمدن غرب

مدرنیته ،به قنوان امر ادث در بستر غربی فرایندی در تاریخ و زندگی انسان غربیست ،اماا
تجدد بهقنوان امر ادث در بستر غیرغربی ،پروژهای است که هر چند بعادها منلان اسات
به یک فرایند تعدیل شده باشد ،اما در بستری که معانی متنایزی نسعت به بستر ا لی داشاته،
روی داده است .از این رو ،ننیتوان من را یک فرایند دانسات ،بللاه از ایان جهات پاروژه
است که به ورت طعیعی مغاز نشده ،هر چناد در جریاان زنادگی منلان اسات فراینادی
طعیعی را طی کند ،اما بهمثابه یک پروژه مغاز شده است.
شناخت تجدد هنزاد تجدد است .باا تغییارات اجتنااقی ،سیاسای و فرهنگای در قر اۀ
جامعۀ غربی ،پرسش از این تغییرات و ابعاد مختلا

من نیاز مطار ،شاد« .سااار از ماهیات

تجدد ،منشأ ،ویژگیها ،قلل یا قوامل ذین ش در شاللگیاری ،شاراید پیادایی و مرا ال
تطور تاریخی تجدد یا منوه بدان نام تجددشناسی دادیم ،بهاحاا تاریخی قنری هامقارپ
با تجدد دارد» (کوویان.)45 :4933 ،
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تاریخی مطر ،میکنند ،در اایکه دستۀ دوم من را باهمثاباه اااتی ،رویلاردی فلسافی یاا
«جهانبینی» تازهای پیش میکشند» (.)29-21 :4932
قنعری نیز در تالش برای تعیین مدرنیتاه و تجادد ماینویساد« :مدرنیتاه یاا تجادد ،شالل
متنایز و وا د نوقی زندگی اجتناقی است که جوامع مدرن بدان شناخته میشوند .جواماع
مدرن در اروپا از دود قرن پانزدهم مشلار شدند؛ اما «ق ید مدرن» بهقنوان یاک فرماور
قطعی ،در گفتنان قصر روشنگری در قرن هجدهم پیدا شد و در قارن ناوزدهم ،مدرنیتاه باا
نعتگرایی هویات یافات و تحاوالت سیاسای ،اقتصاادی و فرهنگای را در اتحااد باا من،
تعری

کرد» (.)441 :4913

بهطور کلی کوویان «نظریهپردازی در باب تجدد» و «تجددشناسای» را از نظار تااریخی
دارای سااه دوره ماایدانااد کااه قعارتنااد از« .4 :دور جنیناای و اوایااه کااه خااود را در قاااای
نظریههای کالن تاریخی و بهطور مشخص فلسفههای تاریخ ظاهر میکند .این دوره ،تااریخ
قعل از شللگیری جامعهشناسی را در بر میگیرد و باا تشالیل من از اواساد قارن ناوزدهم
میالدی تدریجاً به پایان خود میرسد« .2 ».دور مربو به شاللگیاری جامعاهشناسای کاه

خود را در قاای نظریههای جامعهشناختی و با تنرکز مشخص بر جامعه و تااریخ و نهادهاای
تجدد نشان میدهد « .9 ».دور اخیار تجددشناسای در قااای یاک اوز مطااعااتی متزایاد ًا
رشدیابنده و پویا از کلیت قلوم اجتنااقی جادا شاده و باه شالل قلای در چاارچوب یاک
قلنرو ویژ مست ل از نظریه پاردازی قناومی قلاوم اجتنااقی تجادد خاود را متناایز کارده
است.)41-43 :4933( ».
در ت سیم بندی فاو  ،باه تجددشناسای در « شالل و اورت من ا ال تاأمالت و
نظریه پردازی های درونی تجدد و ا ی نظاران تجاددی در ماورد من و باه یاک معناا
نتیجۀ خودشناسی تجدد و غرب تجددی نسعت به ماهیت ،تاریخ ،قلل و قوامل ماثر در
من و به طور کلی ابعاد و وجوه متفاوت این تندن غااای در ساده هاای اخیار» پرداختاه
است.
کوویان سپس به دورههای مختل

تجددشناسای در «جغرافیاای فرهنگای و غیرغربای»

اشاره می کند و سه مر له را در این وزه تفلیک میکند .ایان ساه دور تجددشناسای در
جهان غیرغربای قعارتناد از« .4 :دور اور تجددشناسای شارقی» کاه از نظار تااریخی «از ...
اواین مواجهههای تندنی با غرب اخیر یا تجددی بهقنوان یک تنادن متناایز از تنادنهاای
شرقی شروع مایشاود« .2 ».دور دوم تجددشناسای شارقی» کاه «در ن اا مختلا

جهاان

مغازهای متفاوتی دارد« .9 ».دور سوم تجددشناسی شرقی» که «با فا لهگیاری از گارایش
بای چااون و چارا بااه مطلوبیات تجاادد ،ارزیااابی و اخا گزینشاای و هنوناین ظهااور و غلعااۀ
رویلردی شدیداً انت ادی نسعت به من مشخص میشود» کاه «قادم وجاود یاک چاارچوب
شناختی مست ل برای درک تجدد و اتلات به نظریههای غربی برای فهام من از ویژگایهاای
دیگر این مر له است( ».هنان.)43-24 :
تجدد در غرب ،فرایندی در سیر زندگی تنادنی اسات ،اماا از ساویی دیگار ،تجادد در
جوامع غیرغربی فرایندی در اخ تندن دیگریست که در روندهای مواجهۀ غیرغربیهاا باا
غربیها روی داده است و میدهد.

بنابراین در وهلۀ نخست دو گوناۀ کاالن تجددشناسای را مایتاوان از هام تفلیاک کارد:
تجددشناسی غربی و تجددشناسی غیرغربی .منوه در ایران از من با قنوان «مدرنیتۀ ایرانی» یااد
میشود در چارچوب این تجددشناسی غیرغربی قابل مطااعه است ،اما خود مدرنیتۀ ایرانای نیاز
بهتعع مفهوم کالن «مدرنیته» مشلک است و معانی گوناگونی از من قابل تصور است.
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پیرامون مفهوم «مدرنیته ایرانی» باید به برخی نظرات مطر ،اشاره کرد ،از جنله معاا ثی
که مزاد ارملی بیان کرده است .مزاد ارملی معت د است «در ایاران اماری باه ناام «مدرنیتاۀ
ایراناای» مح اام شااده اساات  ...کااه]  ...جریااانی اساات خردباورانااه بااهمنظااور سااامان دادن
خردمندانۀ هنه چیز از یک سو و انت اد بنیادی از اندیشهها ،روشها و راه و رسمهاای ماناده
از دوران قعل از قصر نواندیشای ایرانای ،از ساوی دیگار» ( .)41 :4932او در تناایز مفهاوم
مدرنیتۀ ایرانی با مفاهیم دیگر میگوید« :این واقعیت جدید که نواندیشی یا مدرنیتاۀ ایرانای
نامیده شده است« ،غربزدگی» به تععیر مر ا ند و «غربمآب» به تععیر فردیدیها نیسات»
(هنان) .مزاد ارملی در اینجا به تفاوت دیدگاهی اشاره دارد که پدیده یا پدیدههای وا اد
بیرونی در پارادایمهای مختل

چگونه دیده میشوند .بهق ید او «این مدرنیته هر چناد کاه

از شفافیت و هنگرایی کافی برخوردار نیست ،اما با تطور تاریخی که در طای چنادین دهاه
پیدا کرده ،واقعیتی متفااوت از من پدیاده ای اسات کاه ماورد نظار مر ا ناد تحات قناوان
«غربزدگی» بوده است» (هنان.)41 :
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این مدرنیته در فضای فرهنگی ،اجتناقی و سیاسی ایرانی شلل گرفته اسات .شااید مدرنیتاه
در ایران و مدرنیته در غرب بیشتر در د «مفهوم» و «نام» شعاهت داشته باشند ،وای به احااا
محتوایی بسیار متفاوت هستند» (هنان.)32 :
سپس تفاوت محتوایی میان دو مفهوم را در بستر اجتناقی ایران و غرب مطر ،مایکناد
و مینویسد« :مدرنیتۀ ایرانی در فضای خاای میان الیههای اجتناقی فرهنگای ایرانای مسات ر
شده است .در ورتی که مدرنیته در غرب اساس زندگی و ساختارها را میسازد .در ایاران
به احاا وجود فضای خاای ،مدرنیته بین الیههاای فرهنگای و اجتنااقی نفاوذ کارده اسات.
اات معلم مدرنیته ،زمینۀ قدم چسعندگی بین ماافههای جامعه (فرهنگ ،اقتصااد ،سیاسات
و اجتناع) را فراهم ساخته است» (هنان).
از سوی دیگر ،جنشید بهنام پیرامون مدرنیته و مفااهیم وابساته باه من چناین مایگویاد:
«منوه غربیان از مدرنیته درک می کنند ،مفهومی است که در وز فرهنگی دیگری شالل
گرفته ،در اای که مراد مح ان ایرانی از این ا طال ،تجدید یات فرهنگ ایرانی با توجه
به تندن غرب و نوقی تلفیم فرهنگ خودی با ارزشها و باورهای جدید بوده اسات» .او در

ادامه به مفهوم تجدد در ذهن ایرانیان میپردازد و میگوید« :تجدد در ذهن روشانفلران من
گروه از کشورهای جهان سوم که هیوگاه زیر سلطۀ استعنار نعودهاند ،به معناای خواسات و
اشتیا به نوموری و تغییر است به ورت یک امر ارادی و اختیاری با توجه به مادر غربای.
به زبان دیگر ،خواست نوسازی است و تجدید یات» (.)442 :4915
مدرنیته چه در نگاه غربی ،چه در نگاه غیرغربی ،مفهومی پیویده و غام

است که هار

چند بر ننودهای بیرونی معدود منلنی اطاال مایشاود ،اماا در قر اۀ فلاری ،ننودهاای
نظری و ذهنی متعدد و پیویدهتری را ایجاد میکند .ناوع مواجهاه ،جایگااه مواجهاه ،مسایر
مواجه اه و مسااائل متعاادد دیگاار در برخااورد بااا تجاادد نیااز در تنااوع نظریااهپااردازیهااا و
مفهومپردازیهای گوناگون از مدرنیته تأثیرگ ار است.
از زمانی که بارقههای ورود مدرنیته در ایران ظاهر شد ،دوااتهاا ،اندیشانندان و ماردم
نگاهها و دیدگاههای مختلفی نسعت به این تغییارات داشاتهاناد .مایتاوان گفات ایرانیاان در
برخورد با تندن جدید مغربزمین ،مواجهه های گونااگونی باا شائون و مظااهر ایان تنادن
جدید داشته اند .از این رو ،جریانهای مختلفی در برابر منواه تجادد نامیاده مایشاد شالل
گرفت .این جریان ها شامل طیفی از پ یرش بی و چون و چرای غارب تاا ساتیز و م ابلاه باا
غرب میشوند .در ادامه با توجه به مطااعات انجامشده نحوههای مختل

مواجهه با غارب را

در ایران ذکر میکنیم.
الف) غربشیفتگی

تناس دیپلناتیک میان ایران و اروپا از زمان فویه به وجود ممده بود ،اماا ناه غارب قصار
فویه ،غرب نیرومند ،مهاجم و متلی به ان الب نعتی قرن نوزدهم بود و نه جم تنااس
و معادالت میان ما و منها در دی بود که بتواند تأثیر چندانی از خود به جاای گا ارد .ایان
مناسعات کم و بیش تا قرن نوزدهم که یلعاره شلل و محتوای من دچار دگرگاونی بنیاادی
شد ،ادامه داشت (زیعاکالم .)1 -42 :4933 ،از بیشتر مسافران و سفیران ایران در غرب اثر یا
اخعاری جدی و تأمل برانگیز در باب ماهیت غرب به دست نیاماده و قریای باه اتفاا سافرا
دچار خشم دوات فوی شده ،خودکشی کردهاند یا تغییر م هی داده و در اروپا ماندهاناد
یا رهسپار هند شدهاند .قدهای نیز بهقنوان قنلههای فرهنگی به خدمت غربیان درممده و باه
کار شناسایی فرنگیان استعنارگر مدد رساندهاند (مددپور.)31 :4933 ،
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با گسترش روابد دیپلناتیک ،تجاری و قلنی با غرب ،جامعۀ ایران شااهد جریاانی کاه
نوقی شیفتگی و مطلمگرایی غربی را ترویال میکرد شد که از غرب باهقناوان یاک مدیناۀ
فاوله یاد مایکردناد و من را باه قناوان تنادن مرماانی ،بهتارین ااگاو بارای جامعاۀ ایرانای
میدانستند .این افراد که از دیپلناتها و سفرا تا تجار و دانشنندان ایرانی اروپارفتاه تشالیل
می شدند ،دچار نوقی از یرت در برابر تنادن غارب شاده بودناد .ااعتاه ننایتاوان جریاان
یرت در برابر تندن غرب را که رویلردی کامالً منفعالنه نسعت به تندن غارب دارد و باا
نوقی شیفتگی درممیخته شده ،نگاهی یلپارچه دانست.
تحیر صنعتی و مادی

نخستین رویاروییهای ایران و غرب ،بیشتر جنعۀ اقتصادی و نظامی داشت و ا اوالً اروپاا از
این دو طریم در ایران به م ا د خود میرسید و هنین روابد ،زمینهساز مشانایی ایرانیاان باا
فرهنگ و تندن غرب بود.
ورود دیپلناااتهااای ایراناای بااه کشااورهای غرباای در اوایاال دوران قاجااار بااا ایجاااد
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دگرگونی های مختل

سیاسی ،اقتصادی و نظامی در اروپا هناراه باود .ایان دگرگاونیهاا،

رقابتهای گستردهای را میان قطیهای قدرت در اروپا ،بهمنظاور دساتیاابی باه املاناات
مادی کشورهای دیگر ایجاد میکرد .جنگهای میان ایران و روس و شلستهای ایاران از
روسیه نشان داد که ایران از تغییرات جدید در غرب بسیار فا له دارد و نیاز واروری بارای
کسی قلوم و فنموری ،موجی شد اندیشۀ ارتعا جادی باا غارب ت ویات شاود (راساتینه،
 .)444 :4931نحو مواجهۀ این دیپلناتها با غرب نوقی شیفتگی نعتی و تلنواوژیلی را
با خود به هنراه داشت.
از میان این افراد میتوان از «میرزا ابوااحسن ایلوی» نام برد .او کاه باهمنظاور ما اکرات
دیپلناتیک به انگلیس سفر کرده بود ،در یادداشتهای خود تعجی و تحیر خود را از رشاد

نایع در اروپا بسیار واوح ابراز ننود؛ بهطوری که نام کتاب سافرنامۀ خاود را یارتناماه
نام نهاد .نیاز به توسعۀ نعت و امور نظامی ،دیپلناتهای ایرانی را با مناظر دیگری از تندن
غرب مشنا کرد .نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی ،بهویژه سیساتم پاراناانی یلای
از این موارد بود.
چنانله گفتیم ،با این و

در انت ار تفلر جدید ،ف د روابد اقتصاادی و نظاامی دخیال

نعوده ،بلله قوامل دیگری نیز دخاات داشتهاند که سفرنامهها یلی از من قوامل هساتند .شااید

بتوان گفت نخستین مواجهههای ایرانیان با تندن غرب از طریم سفرنامهها بوده است.
وفی نیارکی در م ااهای با قنوان «سفرنامهها نخستین بازتابهاا در مواجهاه باا غارب
جدیااد» بااا بررساای ساافرنامههااای تحفاه ااعاااام ذیاال ااتحفااه نوشااتۀ قعااداالطی

شوشااتری،

یرتنامه نوشتۀ ابوااحسن خان ایلوی و گزارش سفر میرزا ااح شیرازی اذقاان مایدارد:
«سفرنامهها از مهمترین منابع مشنایی ایرانیان با اندیشههای اقتعاسی از غرب تای در قعال از
مشروطه می تواند باشد؛ ااعته نعاید انتظار داشت که در این دوره ،اینان مشنا به معانی و ا ور
اکم بر تندن غرب باشند؛ چراکه منها در بهترین نگاه و با سن نیت شیفتۀ ظاواهر بودناد
و بس.)453 :4932( ».
چنانل ه گفتاه شاد ،نخساتین نخعگاان ایرانای کاه باا تنادن غارب و جنعاههاای ماادی و
اجتناقی من مشنا شدند ،قندتاً واکنش های توأم با یرت و بازاندیشی از خود بروز دادند؛
یرت به این دایل که منها بهسختی میتوانستند بپ یرند امور باا چناین نظنای انجاام شاود و
انسانهایی با توانایی ما بتوانند چنین در دستلاری مواد و ایجاد وسایل و اختراقات جدیاد و
هنونین ایجاد و توسعۀ نظامهای اجتناقی م عورتار موفام باشاند .قعاداالطی

شوشاتری از

قلنای ایرانی ساکن هند مینویسد:
«در بعضی بالد فرنگ مانند انگلستان و دیگر اماکن که در قاوانین سالطنت و منللاتداری
گرد یونانیان را برداشته و به نیروی ااتفات سالطین قدااتگستر لنا و دانشنندان مرفه و
اقلی مرتعۀ قزت و اقتعارند ،من قدر افاول و اندیشانندان در من کشاور باه قر اۀ وجاود
ممده اند که ا صای منها قسیر است .بر طعاع قاطعۀ مردم من دیار ،تی قاوام و ماردم باازار
رونمشلن بازار اشرافیان و یونان و هر یک از فرومایگان منللت ناسخ فضای فیثااغورث و
افالطاون اساات و باه وجااودی ذیجاود ساان تادابیر من دانشاانندان بافرهناگ و اساااس و
منللت داری منها نیز منسم و منتظم و بر اکثر منااک بعدی مانند هندوساتان و غیاره تسالد
یافته ،اقتداری تنام دارد» (شوشتری.)254 :4919 ،
با شروع قرن نوزدهم ابتدا دهها ،سپس دها و تا اواسد قرن ،هازاران نفار باه خاارج از
ایران مسافرت کردند و تا پایان قرن این روند هنونان در ار افزایش بود (هنان) .نخستین
اقدام چشم گیری که لومت ایران برای م ابلاه باا سالطۀ اروپاای مادرن انجاام داد ،اقازام
دانشجویان ایرانی به اروپا و استخدام کارشناسان اروپایی و باهویاژه مستشااران باود .از پانال
پسری که در سار  4431از سوی قعاس میرزای ناییااسلطنه و فرماند سپاه ایران در جناگ
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با روسیه به انگلستان اقزام شدند ،قرار بود چهار نفار در رشاتههاای نظاامی و فنای توپخاناه،
مهندسی ،شینی و تفنگسازی مدرن تحصیل کنند و نفر پانجم میارزا اااح شایرازی قارار
بود به تحصیل زبانها بپردازد .به هنین ترتیی فهرست کتابهایی که بعداً دراقظم قاجاار
اجی میرزا مغاسی سفارش داد که از فرانسه وارد شود ،توجه رژیم را به موواوقات فنای،
قلنی و نظامی نشان میدهد (و دت.)53 :4932 ،
در ایاان دوره دواااتهااا و افااراد وابسااته بااه منهااا باایش از اینلااه از زیربناهااای فلااری و
اندیشهای غرب و تی ساز و کارهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصاادی من شاگفتزده باشاند،
متأثر از جنعه های تلنواوژیلی و نعتی غرب هساتند .ااعتاه ایان موواوع باه معناای توجاه
نداشتن به جنعههای دیگر نیست ،اما با توجه به اینله مایدانساتند نظاام شاهنشااهی و فضاای
فرهنگی ایران بستر سیاسی و فرهنگی مورد نیاز را برای طار ،معا او زیربناایی نادارد ،در
این مورد سلوت اختیار میکردند.
با اینله در دوران قاجار از زمان فتحعلیشاه رفت و ممدهای سافرا و تجاار باه غارب باه
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ان الب مشاروطه اتفاا افتااد ،تاأثیر معناایی و تای سیاسای در ساطح دواتناردان و سااز و
کارهای دواتی و شاهنشاهی ایجاد ننیشود.
غربگرایی ضد بومی

با افزایش سفر به غرب و مطااعه و ترجنۀ کتابهای غربی ،شیفتگی به غارب کاه تاا کناون
بیشتر متأثر از جنعه های تلنوااوژیلی و انعتی من باود ،وارد ابعااد دیگاری شاد و جریاان
نوپایی شلل گرفت که نگاهی مطلمگرا به غارب داشات و ابعااد مختلا

تنادن غارب را

بهقنوان یک کل یلپارچه ،مورد مال ظه قرار میداد .این جریان چنان اقت ادی به ناوگرایی
غربی داشت که تنها راه سعادت و پیشرفت ایران را تن دادن باه مظااهر اجتنااقی ،سیاسای،
فرهنگی و فنمورانۀ غرب میدانست .از دید این جریان سنت و م هی مانع ا لی پیشارفت
ایران بودند و باید منها را با مظاهر غربیشان جایگزین کرد تا به رشد و ترقی رسید.

یلاای از ایاان افااراد مخوناادزاده اساات .قعااداهلل نصااری در کتاااب رویااارویی بااا تجاادد
محورهاای فلااری او را «ماتریاایساام ،ناسیوناایساام ،ایعراایساام ،سلوالریساام ،غااربزدگاای،
دینستیزی و تغییر خد و اافعای فارسی» برمیشانارد (نصاری ،4932،ج .)35 :4در واقاع او

شیفتۀ فرهنگ و تندن غربی و دینساتیزی سات کاه قامال ق ای مانادن مسالنانان را دیان
معرفی می کند .مخوندزاده از طریم طنز ،رمان ،ن د اجتناقی و فرهنگی نظر خود را قرواه
میکرد .او مزادی فردی و مزادی اندیشه را بسیار مهم میدانست و ملیگرایی ایرانای را در
م ابل اقراب قرار می داد .مخوندزاده ق ل را م دم بر و ی میدانست و معت د بود باورهای
ما باید بر اساس قلوم طعیعی شلل گیرند .راهننای قنل و اخال ماا قلاوم طعیعای هساتند.
هنونین تاریخ اسناقیلیه را که در من بر بی جابی زنان تأکید میشد و شریعت باطل اقالم
شده بود ،ااگو میدانست.
چیزی که میماند

و ااهی و تلاای

بنادگان ،بایمفهاوم تل ای مایشاد و تنهاا

و بشر بود (و دت.)11-35 :4932 ،

افرادی مانند مللم خان نیز بودند که هر چند کامالً داعاختۀ مدرنیتۀ غربی بودند ،اماا بارای
قعوالندن رف خود به مخاطی مسلنان خود ،من را در قاای اسالمی مطر ،مایکردناد .اگار
چه او در خانوادهای ارمنی به دنیا ممده و در غرب تحصیل کرده بود ،اما پاس از بازگشات باه
ایران برای اشتغار ،از روی مصلحت مسلنان شد .مللم خان از ماثرترین افراد در شللگیاری
نظری مدرنیته در ایران بود .هر چند بیشترین درمشغوای او ساماندهی به شایو لومات باود.
مللم خان دیوانساالری اروپایی را میستود و معت د بود راه ل مشلالت نظام اسات .بارای
ایجاد نظم ،ووع قانون وروریست که باید توساد لومات دیاوانی (دواتای) انجاام شاود.
گرچه او برای تعیین نظرات خود مخصو اً برای قامۀ مردم از مثارها و دالیل اسالمی اساتفاده
میکرد ،اما رویلردش به مدرنیتاه رویلاردی غربای باود؛ باهویاژه باا تأکیاد ویاژهای کاه باه
دیوانساالری به شیو تنظینات قثنانی من داشت (هنان.)14-13 ،
شاید بتوان سید سن ت ی زاده را نیز از این گروه دانست .او معت د باود کاه «ایاران بایاد
ظاهراً و باطناً ،جسناً و رو اً فرنگیمآب شود و بس!» (نصری ،4932 ،ج .)132 :4از نظار او
تنها چیزی که باید فظ میشد زبان فارسی بود .کسروی نیز از جنلاه افارادیسات کاه در
پی ایجاد هویت جدید ایرانی با سست کردن تشایع و سانت ،اماا بار پایاۀ زباان فارسای باود
(و دت.)254 :4932 ،
مللمخان از یکسو طرفدار ورود کامل دیاوانسااالری اروپاایی و ااگاوی قثناانی من
بااود و از سااوی دیگاار ،بااه نهادهااای دموکراتیااک ،دسااتکاام بااه شاالل ابتاادایی ،بااهویااژه
شااودههای هستی شناختی منها قالقه داشت .او پیشرفت را با ا ور نظم و سازماندهی یلای
میدانست« :اگر شنا بخواهید که راه ترقی را به ق ل خود پیدا نناییاد ،بایاد ساههازار ساار
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دیگر ما منتظر بنانیم .راه ترقی و ا ور نظم را فرنگیها در این دوا سه هزار ساار مثال ا اور
تلغرافیا تلگراف] پیدا کردهاند و بر روی یک قانون معین ترتیی دادهاند» (هنان.)12 :
مللمخان بهشدت تحت تأثیر کارممدی دستگاه اداری اروپایی ،بهویاژه دساتگاه اداری
دواتی قرار داشت .از نظر او ،اروپاییان نه تنها کارخانههای توسعهیافته برای تواید اشیا ،بللاه
کارخانههای پیشرفته برای تواید «انسانها» نیز داشتند .درست مانناد کارخاناههاای ناوع اور
که از یک طرف مواد خاام وارد مایشاود و از طارف دیگار محصاوالت بیارون مایمیناد،
کارخانههای انسانی نیز وجود دارند که در منها از یک طرف بوههای نادان وارد مایشاوند
و از طرف دیگر مهندسان و اندیشنندان کامل بیرون مایمیناد .مللامخاان از هناین قیااس
برای توویح کارکرد نظام

اوقی و بانلاداری مادرن اساتفاده مایکناد .او معت اد اسات:

«جوش قدرت فرنگستان ب ای دوم بربر را محار ساخته اسات .بعاد از ایان دور روی زماین
می باید مثل دور فرنگستان مانظم باشاند یاا بایاد منلاوب و مغلاوب قادرت ایشاان بشاوند»
(هنان.)19-11 :
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سابم خود کار میکنند و نیز به لم من تدبیر م دس قن ریی ترکنانهای ما اقالً ده مرتعاه
از ایام سابم بیشتر کار خواهند کرد .من تدبیر بزرگ ،من تدبیر م ادس کاه دور فرنگساتان
هنه جا به کار میبرند و به ینن قدرت من یک ده هندوستان را معدر به کللته و بیابانهاای
ترکستان را م ر امن و مأمن مبادی میسازند ،من را به ا طال ،خارجی امنیت جانی و ماای
می گویند  ...سعی قند قداوت و نفرت ملل فرنگستان نسعت به دور مسایا ایان اسات کاه
میگویند دور مسیا یک قسنت منتاز زمین را بهواساطۀ قادم امنیات جاانی و مااای غار
ذات و ننگ بین مدم ساختهاند( ».ا یل)435-431 :4934 ،
در یک کالم ،مللمخان معت د است:
« ب ای دوات ایران بعد از این منلن نخواهد بود ،مگر با مبادی ایران ،مباادی ایاران ا ال
نخواهد شد ،مگر اینله خلم ایران زیاد کار بلنند و زیاد امتعه به قنل بیاورناد و زیااد داد و
ستد کنند .از برای است رار امنیت جانی و ماای باید در جنیع والیات ایران دیاوانخاناههاای
منتظم برقرار کرد ،باید از برای کل ایران یک پلیس قاوی ترتیای داده شاود ،بایاد از بارای
کل قشون ادار قوانین ریح وواع نناود .بایاد در مرکاز دواات یاک مجلاس قاوانین بار

اساس بسیار معتعر بر پا کرد ،باید بهواسطۀ تعهدات قاوی و اقالناات دواتای باه قناوم خلام
ایران مژد مسنانی داد که بعد از این امنیت ماای و جانی اواین اساس دوات و اوااین قاانون
ایرانزمین خواهد بود .باید زراقت و تجارت را بهواسطۀ قوانین و ترتیعاات احیح باه قادر
قوه نایت و ت ویت کرد .باید راهمهن ساخت .باید معادن و جنگلها را باه کاار اناداخت.
باید امتعۀ ایران را ارزان کرد .باید گنارکهاا و راهاداریهاای داخلاه را باه کلای منساوخ
کرد .باید مسلوکات ایران را بدون کم و زیاد مثل مسلوکات فرانسه و بلژیاک و اساتریا و
ایتاایا قرار داد .باید در ایران اقسام بانک ها را ترتیی داد .باید موافم قلاوم و رساوم خارجاه
از خارج سرمایه به ایران مورد .باید کنپانیهای خارجه را باه ایاران دقاوت و جلای کارد.
باید کنپانیهای خارجه را امتیازهای معتعر داد .باید از مداخل کنپاانیهاا ساد نعارد .بایاد
مدارس اایۀ ایران را موافام ا اور تاازه مانظم سااخت .بایاد باه قادر قاوه مدارسای تاازه
ساخت .باید اقالً دویست نفر شاگرد به فرنگستان فرساتاد ،ناه باه من طاوری کاه فرساتادیم.
باید جنیع بنادر و رودخانه ها را به کلی باز کارد .بایاد از تجاارت خارجاه نترساید .بایاد باه
قنوم خلم دنیا اذن داد و تشویم کرد که هر قدر میتوانند از خارج مار بیاورناد و از ایاران
مار بعرند( ».هنان)431-431 :
مللمخان در سار  4323در سوئیس درگ شت و بنا به و یتش جسدش ساوزانده شاد.
مللمخان از  11سار قنر خود تنها  42سار را در ایران گ راند و بیشتر قنارش در اروپاا و
به ویژه پاریس و اندن سپری شد .به هنین جهت مللمخاان در نوشاتههاای خاود از فالسافۀ
معا ر خود در اروپا ،یعنی مگوست کنت 4فرانسوی و جان استوارت میال 2انگلیسای متاأثر
بود .او ا اات انسان را به جای ا اات خادا نشااند و دیان را از دریواۀ قلام غربای و ق ال
وابستۀ نیازمند پاالیش دید (خسروپناه.)53 :4933 ،
مخوندزاده نیز مانند میرزا مللمخان به این باور رسیده بود که شلست تاالشهاای ملال
اسالمی در جهت مدرنسازی از منجا ناشی میشود که منها قنا ار فنای و قنلای پیشارفت
اروپا را بر جنعههای نظری پیشرفت در فرایند تنظینات ترجیح میدهند .او بر ایان بااور باود
که «باید خیاالت یوروپاییان در ق ور مردم ایران به تجارت و مصنوقات یوروپاییان ساع ت
و ت دم داشته باشد» (و دت .)13 :4932 ،مخوندزاده برای دستیابی باه چناین منظاوری و
1. Comte
2. Mill

فصلنامه علمیـ پژوهشی

045
تیپشناسی نحوة
مواجهة روشنفکران ...

تحور فرهنگی بر دو موووقی که ارتعا نزدیلی با هم داشتند تأکیاد مایکارد .او باا ایان
استدالر که پیویدگی ظری

اافعای فارسیاقربی که از کاربرد روف به هام چساعید من

ا ل می شاود ،از گساترش ساوادمموزی در میاان ملال اساالمی جلاوگیری کارده اسات.
نخست تغییر نظام نگارش فارسی ا قربی و سپس پ یرش یک شالل جار ،و تعادیل شاد
اافعای التین را پیشنهاد میکرد (هنان).
ت یزاده یلی دیگر از افرادیست که میتوان او را در این جریان گنجاند .بر این اساس
او در مجلس شورا به مخاافت با دیادگاههاای شایخ فضالاهلل ناوری مایپرداخات و تاالش
می کرد تا قوانین مجلس بر پایۀ ایعراایسم و سلوالریسم تدوین گردد .این رویلرد ت یزاده
در دور بازگشت به ایران و هنلاری با رژیم اساتعدادی رواا شااه و قضاویت در شاورای
مشورتی او به هنراهی مصد  ،مشیراادواه ،مساتوفیاانناااک ،مخعرااسالطنه ،میارزا یحیای
دواتمبادی ،برای م ابله با مجلس شورای ملی به رهعری میتاهلل سید سن مدرس بایش از
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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گ شته ننایان شاد (خساروپناه .)943 :4933 ،او در سارم ااۀ شانار یاک دور دوم نشاریۀ
کاوه در ژانویۀ  4322چنین نوشت:
قصد مجلۀ کاوه بیش از هر چیز ترویال تندن اروپایی است در ایران ،جهاد بر ود تعصای،
خدمت به فظ ملیت و و دت ملی ایران ،مجاهدت در پاکیزگی و فاظ زباان و ادبیاات
فارسی ...امروز چیزی که به د اقال برای ایران الزم است و هنۀ وطندوستان ایران با تناام
قوا باید در راه من بلوشند سه چیز است که هر چه درباار شادت اازوم منهاا معااغاه شاود،
کنتر از

ی ت گفته شده :نخست قعور و ترویال تندن اروپا بالشر و قید و تسالیم مطلام

شدن به اروپا و اخ مداب و قاادات و رساوم و ترتیای و قلاوم و انایع و زنادگی و کال
اوواع فرنگستان بدون هایچ اساتنا (جاز از زباان) و کناار گ اشاتن هار ناوع خودپساندی و
ایرادات بیمعنی که از معنی غلد وطنپرستی ناشای مایشاود و من را وطانپرساتی کااذب
توان خواند .دوم اهتنام بلیغ در فظ زبان و ادبیات فارسای و ترقای و توساعه و تعنایم من،
سوم نشر قلوم فرنگ و اقعار قنومی به تأسایس مادارس ...ایان اسات ق یاد نگارناده ایان
سطور در خد خدمت به ایران و هنونین برای منان که بهواساطۀ تجاارت قلنای و سیاسای
زیاد با نویسنده همق یدهاند که ایران باید ظاهراً و باطناً و جسناً و رو اً فرنگیمآب شاود و
بس» (.)4-2 :4322

غربگرایی باستانگرا

جریان غربگرایی باستانگرا که هستۀ مرکزی من در ایران را ایرانایگرایای باساتانگارا و
شعهافراطی تشلیل میدهند ،دیگر ابعااد فرهناگ ایاران و تاریخواۀ دیان و ورود اساالم باه
ایران در من نادیده گرفته میشود .ناسیوناایسم در ایران باا محاور قارار دادن باساتانگرایای
منهای ایران دوران اسالم و تأکید بار جادایی دیان از سیاسات ،برمینادی باود از تصاورات
رمانتیک گ شتۀ ایران و هویت ایرانی که هنواره با افرا و تفرید و غفلت از واقعیاتهاای
تاریخی ،سنن ،مداب و رسوم و فرهنگ غنی و ارزشنند ایرانایااساالمی قارین باوده اسات
(ترابی.)29 :4931 ،
مهمترین شخصیت بارز این جریان را میتوان محندروا شاه پهلوی دانست .او هنگامی
که ت ویم رسنی کشاور را از هجاری شنسای باه شاهنشااهی تغییار مایدهاد یاا زماانی کاه
جشنهای دوهزار و پانصد سااه را برگزار میکرد ،نشان از این داشت که او مایکوشاید باا
توجه به ااگوی مدرنیتۀ غربی برای ابراز وجود ،وجه تنایزی میان خاود و دیگاری (غارب)
ایجاد کند که در این م طع تالش بر این بود که هویت غنای ما هعی ایرانای نادیاده گرفتاه
شود و وجه تنایز خود را با غرب ف د وجه ملی و هویت ملی نشان دهد .او سعی داشات تاا
تنایز خود را با فرهنگ دیگری با استفاده از هویت ،فرهنگ و تااریخ باساتانی ایاران نشاان
دهد .در ورتی که هویت ایرانی خواسته یا ناخواسته با رو ،اسالم و دیانت مردم این مارز
و بوم گره خورده ،در اایکه در این جریان این مهم کمرنگ جلوه داده شد و ساایر ابعااد
ایرانی بودن مورد نظر قرار گرفت.
محندروا شاه لومت شاهنشاهی را نناد باستانگرایی و فرهنگ ملی معرفی میکارد.
او مردم را به فرهنگ ملی و بازگشت به خویش دقوت میکرد ،اما فرهنگ ملی مد نظار او
با دو قنصر تندن غرب و اکنیت شاهنشاهی درممیخته شده بود .او تالش داشت تفسایری
از فرهنگ ایرانی و باستانی که با معانی و مظاهر تندن غرب سازگار باشد ارائه دهد.
میرزا مقاخان کرمانی از جنله افرادیست که ن اش پرچناداری ایان ایاده را بار قهاده
داشته است .او که ا یای ملت را در سایۀ دست برداشتن از اسالم و روی موردن به فرهنگ
باستان ،بهویژه میین زرتشات مایدانسات ،مداب و رساوم ایاران پایش از اساالم را ساتایش
میکرد و سعی داشت در ایجاد پیوندی تاریخی با گ شتههاای دور ،تصاویری رمانتیاک از
ملیگرایی و ایرانمداری مطر ،کند ،مرزهای ایران را قنعرنسایم و خااکش را از زر و سایم
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گرامیتر و مرغزارها را دانشین و هوای ایران را بیبدر میدانست (مریجی.)51 :4931 ،
روشنفلران ملیگرا در ایران ا ل را بر نفی و طرد کل مداب و قاادات اساالمی و توسال
به مداب و قادات قومی پیش از اسالم قرار داده و ستایشگر میین زرتشت شده بودند .مقاخاان
که بیش از دیگران بر این امر هنت گناشت میگوید« :گنان ندارم هیچ کیشای تاا کناون باه
طعع ایرانیان موافم تراز] دین زردشت شده باشد .برخالف دین زردشت ،دیان اساالم مناسای
قعایل و شی و دزدمزاج بود که راهی برای معاش و زندگانی ،جز غارت نداشتند و جز طریام
فحشا و بیباکی ننیپینودند و انواع فحشا و ظلم در میانشان شایع بوده است» (هنان).
ب) غربگزینی

چنانله گفته شد ،جریانی کاه از غارب یاک مدیناۀ مرماانی در ذهان دارد ،ارف نظار از
تفاوتها و زمیناه هاای متفااوت فرهنگای و تااریخی جامعاۀ ایاران و غارب ،بسایار متاأثر از
تحوالت و اتفاقاتی ست که تحات تاأثیر مدرنیتاه در غارب روی داده اسات .منهاا معت دناد
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هنان ااگو بدون کم و کاست باید در جامعۀ ایران پیاده شاود .چنانلاه گفتایم ،ایان جریاان
فلری شئون و مصادیم مختلفی دارد ،اما ویژگی مشترک هنۀ منها تحیر در برابر مدرنیتاه و
الزماالجرا دانستن ااگوی توسعۀ غربی در ایران است.
اما در م ابل این جریان میتوان از جریان دیگری نام برد که رویلردی فعاالنه در مواجهاه
با غرب اتخاذ کرده است .جریانی که در م ابل غرب دست به گزینشگری زده و باا توجاه باه
منافع ،زمینههای فرهنگی و اقت ادی و مسائل اجتناقی و اقتصادی و هنونین سلی ه و خشنودی
خود ،بخشی از منوه را که دیده و پسندیده ،برداشت کرده و در خدمت منافع خود قارار داده
است .ااعته این جریان را نیز مایتاوان باه دو دساته ت سایمبنادی کارد :گزینشاگری پیونادی و
گزینشگری بومیساز .در ادامه دربار هر یک به بحو خواهیم پرداخت.
غربگزینی پیوندی

رویلردی به جهانی شدن و هویات فرهنگای ارائاه مایکناد کاه از من باا قناوان «فرهناگ
پیوندی» یا «چهلتله» یاد میشود (شایگان )353 :4933 ،این تفلر ننیتواند در اینباره کاه
باالخره یا رومی روم یا زنگی زنگ با خود کنار بیاید ،بلله محلوم به دوپااره شادن اسات.
یلی از دقیمترین و ادقانهترین تو یفاتی کاه تفلار ایرانای را باه تصاویر مایکشااد ،در
فحات  253تا  211کتاب ممیزش افمها ممده است .شاایگان در ایان تو ای

یاک مان

فروی ایرانی را در نظر میگیرد و الیههاا و رویاههاای مختلا  ،متضااد و مشاوش او را باه
زیعایی به تصویر میکشد .اگر چه تناقضات این مان فاروی هنه بهخاطر رویارویی با غرب
نیست ،اما غرب قنصر مهنی در شللگیری چنین منی است (اندیشان.)253-211 :4932 ،
به نظر میرسد فرهنگ پیوندی رویلردی منفعالنه نساعت باه فرهناگ دیگاری نیسات،
بلله رویلردی فعاالنه است .از مصادیم فرهنگهای پیوندی شاید بتوان به مهااجران اشااره
کرد ،افرادی که سارهاا از سارزمین ماادری خاود دور مانادهاناد و در کناار داشاتههاایی از
فرهنگ سرزمین مادری ،جلوههایی از فرهنگ سرزمین جدید را نیز انتخااب کاردهاناد .اماا
چگونه میتوان گفت که این فرهنگ ،با گزینشگری و رویلردی فعالنه ایجاد شده است
در پاسخ به این پرسش باید گفت منوه این نوشتار از فرهنگ پیونادی در نظار دارد ،ناه
یک فرهنگ چهلتلاۀ ا ال از یاک بحاران بایهاویتی یاا شایفتگی نساعت باه فرهناگ
دیگری ست ،بلله این فرهنگ برممده از نوقی انتخاب فعاالنۀ معتنی بر روایت و خشانودی
فرد از بعضی قنا ر فرهنگ دیگری است .فرایند انتخاب بخشی از قنا ر فرهنگ دیگاری
نیز معتنی بر ا ت ،منفعت و روایت است .ااعتاه بایاد باه ایان نلتاه نیاز اشااره کارد کاه در
فرهنگ «هیعریدی» گاهی قنا ر فرهنگی اتخاذشده از فرهنگ دیگری ناهنگون ،متفااوت
و تی متضاد با قنا ر و تی زمینههای شناختی و معرفتی فرهنگ مادری است.
در پاسخ به ایان پرساش کاه چگوناه مای تاوان اذقاان داشات افاراد ،فعاالناه دسات باه
گزینشگری می زنند و در قین ار قنا ری تی متضاد را کنار یلدیگر گارد مایمورناد،
باید گفت فرهنگ با قنا ر متضاد پایداری چندانی ندارد و فرد یا جامعاه باه سانت از باین
بردن تضاد خواهد رفت .اما بهدایل اینله گزینشگری فرهنگی در فرهناگ پیونادی برمماده
از ا ت و منفعت است و این دو م واه ج ابیت بسیاری برای افراد دارند .افراد تضاد یا قادم
تجانس فرهنگی را با ایجاد «روایت جدید» ل می کنند؛ روایتای کاه بتواناد هار دو قنصار
فرهنگی را کنار هم فظ کند .ویژگی روایت جدید این است که ا اات را به هیچیاک از
قنا ر فرهنگی قدیم ،جدید یا قنا ر فرهنگ مادری یاا فرهناگ دیگاری ننایدهاد بللاه
سعی میکند تفسیری ارائه دهد که بتواند هر دو م واه را با یلدیگر جنع کند.
با این شر ،،میتوان گفت ا اات در فرهنگ پیونادی ناه در گازینش قنا ار فرهناگ
دیگری ،نه سازگاری با فرهنگ و زیرساختهای فرهنگی سرزمین مادری است ،بلله متأثر
از ا اات ا ت ،منفعت ،کارکرد ،خشنودی و روایت از یک امر مادی یا معنوی اسات .باه
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قعارت دیگر ،ا اات بر نیاز فرد است و در این راستا در جهات ایجااد تعاادر میاان قنا ار
نامتجانس ،تفسیر یا روایت جدیدی که ارائاه مای شاود نیاز بار معناای ناه ا ااات هویات یاا
فرهنگ بومی و مادری ،بلله بر معنای ا اات منفعت ،ا ت و کارکرد است.
غربگزینی بومیگرا

در م ابل این رویلرد ،رویلرد دیگری نیز وجود دارد که فعاالنه دسات باه گزینشاگری در
برابر تندن و مظاهر تندنی غرب میزند و قنا ری از این تندن را اقتعاس میکناد .تفااوت
این رویلرد با رویلرد پیشین این است که موارد اقتعااسشاده در خادمت فرهناگ ماادری
قرار میگیرند .به قعارتی دیگر ،میتوان گفت موارد و قنا ر اقتعاسشده بومی میشاوند و
کارکردشان در ادامه و استنرار فرهنگ و تندن سرزمین مادری قرار میگیرد .این قعاارات
که ما نلات مثعت غرب را میگیاریم و نلاات منفای من را ننایپا یریم از طرفاداران ایان
دیاادگاه بساایار شاانیده شااده اساات .در ایاان دیاادگاه زیرسااختهااای تناادنی غاارب ،ماننااد
اندیشههای فلسفی ،جهانبینی و هنونین بعضی مظاهر تندنی که با دین و شریعت در تضااد
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مانند پارانان ،سیستم سیاسای تفلیاک قاوا ،نظاام اقتصاادی و باانلی و هنوناین در ساطح
مظاهر تندن غربی ،استفاده از تلنواوژی و نعت را میتوان از جنله موارد اقتعااس تنادن
غرب نام برد .در نظام جنهوری اسالمی ایران ،بهویژه ابتدای ان الب ،این رویلارد در میاان
روشنفلران معارز و هنونین دوات و مسئوالن وجود داشت و بسیاری از قاوانین و م اررات
و هنونین سیستمهای سیاسی و اقتصادی از غرب اقتعاس شد.
بهقنوان ننوناه ،شاهید مرتضای مطهاری از پایاهگا اران ان االب ،دو رویاه بارای غارب
میشناخت :چهر مثعت و درخور اساتفاده و چهار منفای و فساادانگیز .او باا هناۀ ن ادهای
جدی ای که به تندن غرب داشت ،معت د بود غرب با چهر نخسات خاود درخاور ساتایش
است .اسالم دین انصاف و واقعبینی است و نسعت به ارزشها و

و مردم ،هر کاه باشاند

به دید ا ترام می نگرد و اگر چیزی باارزش و درخور استفاده از دشننان اسالم دیاده شاد،
زبان به ستایش میگشاید .او معت د باود تنادن غارب ناوموریهاایی در زمیناۀ داناشهاای
انسانی و تجربی برای بشر به ارمغان مورده و دشواریهایی را برطرف کرده است .برخای از
این پیشرفت ها نتیجۀ کار و تالش منهاسات و بعضای از منهاا چیزهاایی اسات کاه غارب باا

تالش و پیگیری و گاه از راههای نادرست از دیگر ملتیها ،میینهاا و مردماان ،باهویاژه از
اسالم و مسلنانان گرفته و اینک منها را به ماا مایفروشاد .شاهید مطهاری معت اد اسات کاه
مسلنانان در م ابل دستاوردهای مثعت غارب بایساتی باه منهاا باه دیاده ا تارام بنگرناد و از
کارها و رهاوردهای غربیان سرمشم گیرند (رووی.)425 :4932،
پایه و اساس این نوع تفلر بر این ا ل تندن غرب نلات مثعتی نیز دارد که مایتاوان از
منها بهره گرفت ،استوار است .ااعته این اقتعاس زمانی که با زمیناههاای فرهنگای و اقت اادی
بومی در تناق

نعاشد ورت میگیرد.

ج) غربگریزی

در م ابل جریان غربشیفتگی و شگفتی در مواجهه با غرب و با رویلردی ن ادانه نسعت باه
جریان غربگزینی ،جریانی وجود دارد که پیشینۀ من به سارهای نخستین ورود مدرنیتاه باه
ایران بازمی گردد .جریانی که مظاهر مدرنیته را مطرود میدانست و معت د بود کاه توایادات
فاسااد یااک تناادن فاسااد هسااتند .شاااید بتااوان برخاای از قلنااای ایراناای در دوران ان ااالب
مشروطیت را جزو این گروه دانست؛ زیرا با اختالف نظری که پس از پیروزی میان رهعاران
مشروطیت بروز کرد ،گروهی از منها در مواجهه با دو رویۀ تندن غربای ،موواعی منفای و
ستیزهجویانه اتخاذ کردند .منان معت د بودند تجدد و مفاهینی هنواون دموکراسای ،قاانون،
پارانان و ...از بالد کفر ممده و یلسره شوم و خالف اسالم هستند و هرگز ننایتاوان میاان
این مفاهیم و اسالم ،سازگاری ایجاد کرد .از نظر منها اخ قلوم و مدنیت غربای و قنال باه
ا ور سیاسی و اجتناقی من به معنای پ یرش سلطۀ بیگانگاان بار اساالم و مسالنانان اسات
(ترکنان.)422 :4912 ،
سنیفر و افرون معت دند شاخصهای این جریان از این قرار هستند:
 )4راه غرب از راه اسالم و ایران جداست.
 )2نظریههای غربی ود خدامحوری و دینگرایی هستند.
 )9راه غرب انحرافی در مسیر

ی ت است.

 )1رفتن در مسیر غرب افتادن در چااه و منجالب بیخدایی و بیدینی است.
 )5اتلات رف به ق ل بشری یعنی کاری که غرب انجام میدهاد ،ننایتواناد باهدایال
ناقص بودن ق ل انسان منجر به سعادت او شود (.)442 :4932
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در شراید امروز جامعۀ ایران میتوان افراد و گروههای مختلفی را غربگریز محساوب
کرد؛ جریان هایی مانند جریاان فردیاد ،فرهنگساتان قلاوم اساالمی قام ،ملتای تفلیاک و
افرادی مانند سید سین نصر و محند نصیری .وجه تشابه هناۀ ایان جریاانهاا و افاراد ،ن اد
اساسی به معانی مادی تندن غرب است .این جریانها معت دند تندن یک کل به هم پیوساته
است و مظاهر تندن غرب از جنله ساختارهای اقتصادی و سیاسای و مفااهینی مانناد قلام،
هنگی خروجای زیرسااختهاای اندیشاهای فاساد و ماادیگرایای هساتند کاه هنجانس و
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هنراستا با من زیرساختهاست.
بااهقنااوان ننونااه ،میااتاهلل میرباااقری ،رئاایس فرهنگسااتان قلااوم اسااالمی قاام یلاای از
نظریااهپااردازان در باااب نسااعت میااان قلاام و دیاان اساات .او معت ااد اساات قلااوم از نظاار
معرفتشناختی جهتدار هستند که بر این اساس میتوان قلوم را به دینی و غیردینی ت سایم
کرد .او در تعیین جریانی که در این متن از من بهقنوان غربگریز یاد شده ،میگوید« :افراد
اور در این رویلرد هیچ اقتنادی به غرب نداشته و از هنان ابتدا متوجه شدند کاه غارب
یک پدید به هم پیوساته اسات و ننای تاوان من را باه خاوب و باد تفلیاک کارد .در ایان
رویلرد فردی مثل مقامیرزا تعریزی وجود دارد که نگاهی بدبینانه باه مشاروطه داشات و بار
این نظر بود که مشروطه با دین ننیتواند در یک قاای باشاد و باه درساتی ایان موواوع را
درک و تعیین میکرد» (.)4939
یلی از افراد دیگری که در این جریان میتوان نام بارد ،ا ناد فردیاد اسات .فردیاد را
فیلسوف شفاهی نامیده اند؛ چراکه تا زمان یاتش اثری مست ل از او منتشار نشاد .سایدا ند
فردید از جنله کسانی بود که در دهۀ پنجااه و شصات در دانشاگاه تهاران باه طار ،اندیشاۀ

هایدگر 4در درسگفتارهای خود در رشتۀ فلسفه پرداخت و تا من زمان کسی با اندیشههاای
او در ایران چندان مشنایی نداشت .مناوچهر دیان پرسات ،جانشاین بنیااد فردیاد مایگویاد:
«فردید شیفتۀ هایدگر بود و معت د بود که خود او با هایدگر هنسخن و در بسیاری از ماوارد
یکسخن است ».او هنونین میگوید« :بعضیها فلر میکنناد مایتاوان جنعاههاای خاوب
مدرنیته را فظ کرد و جنعههای بد من را دور ریخت .اما در تفلر فردید ا االً بحاو جادا
کردن نیست .اگر جدا کردن منلن بود که بحران قصر جدید پیش ننیممد ،این قاوارپ
جدی زیستمحیطی در کار نعود .تل ی بشر از قلم و تلنواوژی ،ابازار قادرت و خادایگانی

1. Heidegger

در قصر جد ید است .تلنواوژی نعنتی است که در اار اوار باه ن نات بادر شاده و باا
خودبنیااادی تناساای تااام و تنااام دارد .اکنااون کشااورهای پیشاارفته و جوامااع اانعتی خااود
بزرگترین توایدکنند گازهای گلخانهای هستند و محدود کردن مااودهساازی را باه بهاناۀ
بحران اقتصادی و ف دان سودموری برننیتابند ،یعنی اورند برای منافع منی تای یاات
دنیوی خود و دیگران را به خطر اندازند .این یعنی هنه چیز برای دنیاا ،دنیاایی کاه خاود در
معرپ نابودی است .بحران اینجاست( ».دینپرست.)4932 ،
سنیفر و افرون نیز در م ااهای با قنوان «بررسی ن دهای سیدا ند فردید بر ایعراایسام
و غرب» اذقان دارند که بررسیهایی که انجام دادهاند ،نشان میدهد رویلرد فردید نساعت
به تندن غرب ،غربستیزی است ( .)422 :4933به قنوان مثار ،فردید در مورد قانوننندی و
اکنیت قانون میگوید« :قانون ناشی از ا لام دوران جدید است برای بشار جدیاد» ،ایان
در اای است که این قانون واوعش نفس اماره است (هنان .)425 :ایان قعاارات دایال من
است که فردید هیوگاه نهادهای جدید را قعور ندارد ،چراکه منها را ناشی از «نفاس امااره»
میداند و رکت در این مسیر را غربزدگی تعری

میکند.

به باور دینپرست ،جریان فردیدی را میتوان بسیار نزدیاک باه جریاانهاای سانتگارا
دانست ( .)4932سید سین نصر یلی از افرادیست که در جریان سنتگارا مایتاوان از او
نام برد .سید سین نصر که از جانی مادر از نوادگاان شایخ فضالاهلل ناوری اسات ،سانت را
چنین تعری

میکند« :م صود از «سنت» ،مجنوقاه ا اوای اسات کاه فرابشاری باوده و از

قاام باال فرود ممده و قعارت است از یک ناوع تجلای خااص از ذات ااهای ،هناراه باا باه-
کارگیری من در م اطع زمانی مختل

و شراید متفاوت برای یک جناقت بشاری خااص.

سنت شامل قلم قدسی است که ریشه در ذات م دارد و خود تنها وسیلۀ کامال بارای نیال
به این م است .میتوان از اساالم باهقناوان یاک سانت ساخن گفات ،باه هناان معناا کاه
مسیحیت و میین بودا را سنت میخوانند :4935( ».اا .)441 :
از نظر نصر ،قلم جدید از یو مفرووات ،ماهیت ،روشهاا و قااایهاا کاامالً باا قلام
پیش از رنسانس متفاوت است .هنونین از منظر فلسفی نیز به نحوی اساسی با هنۀ این قلوم
سنتی تفاوت دارد .قلم جدید هنزمان با طغیان فلسفه بر ود و ی و جهاننگری دینای زاده
شد .قلم جدید بر نگرش فلسفی خا ی معتنی است که طعم من قوامل جهان ماادی من طاع
از قدرت خداوند قنل میکنند .این نگرش فلسفی خاص جهان مادی را اوالً موووع قابال
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تحویل به مناسعات و معادالت ریاوی و کنی میداند ،ثانیاً مدرک یا ذهن را که این جهاان
را مطااعه میکند ،شعوری میداند که چیزی جز قدرت استدالر نیست و ربطی باه و ای و
ق ل کلی ندارد (.)215 :4931
نصر هنوون سایر سنت گرایاان در زمار مخاافاان جاد و سرساخت مدرنیتاه اسات و
اساساً ن د و نفی مدرنیته و تندن غرب ،از ویژگیهای بارز منان به شنار میمید .به نظار او،
دوران کنونى ،دوران جاهلیت نوین است کاه باتهاا ملاتای باطال در من بایاد از میاان
بروند4935( .ب )231 :بر هنین اساس ،معت د است نخستین وظیفۀ هنۀ متفلران سنتهاا
معنو و دینى مانند اسالم ن د مدرنیسم است (هنان.)922 :
نتیجهگیری

م ااۀ اور افزون بر تنرکز ریح بر تی شناسی مواجهۀ جامعۀ ایاران باا تنادن غارب ،دو
دالات وننی دیگر نیز دارد؛ نخست ،برای فهم تندن غرب از نگاه جامعۀ ایرانی باید اازامااً
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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میان نخعگان و ننایندگان فلری جامعۀ ایرانی موووقیت دارد .دومین دالاات واننی ایان
است که جامعۀ ایرانی غرب را بهقنوان یک کل یلپارچه تصور و تحلیل میکند .در واقاع،
مووع اندیشنندان ،رهعران فلری و نخعگان ایرانی نساعت باه غارب ،محصاور پایشفارپ
قائل بودن به یک کل یلپارچه با قنوان تندن غرب اسات .اگار چاه منلان اسات در فهام
ملانی و وز جغرافیایی این تندن در میان اندیشنندان ایرانی تفاوتهاایی مشااهده شاود،
اما در نهایت ،وفاقی قنومی و نسعی در زمینۀ وجود امر یلپارچۀ تندن غرب وجود دارد.
افزون بر این دو دالات وننی ،هنونین این تی شناسی نوقی دالات واننی بار وجاود
فرایندی تاریخی و فراز و نشییهای فلری در وز غربشناسای در ایاران را نیاز نناایش
میدهد .اگر چه هر یک از سه تی

ارائهشده در م ااه منلان اسات هنزماان وجاود داشاته

باشند ،اما با تنرکز بر برههها و وزههای زمانی در تاریخ اندیشه در ایران ،میتوان شدت و
وع

هر تی

را نشان داد .به قعارت دیگر ،هر یاک از ساه تیا

نگرشای ،نناودار زماانی

غیرخطی و با فراز و نشیی ویژ خود را در طور تاریخ ترسیم میکنند.
تی ا شناساای ارائااهشااده در ایاان م ااااه کااه ا اال تناااظر میااان ایاادههااای نخعگااان و

ا ینظران در زمینۀ غرب شناسای در ایاران اسات ،معناایی را بارای فهام وواعیت ذهنای
جامعااۀ ایااران نسااعت بااه غاارب و سیاسااتگ ا اری متناساای بااا هاار تی ا

در ااوز روابااد

میان فرهنگی و هنونین در وز قلوم سیاسی در ارتعاطات بیناانلل و مادیریت دیپلناسای
قنومی ارائه میکند.
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Abstract
This article tries to formulate the diverse forms of Iranian confrontation with
the Western civilization by focusing on the modernity as the most important
aspect of this civilization. For this purpose, the article is focused primarily
on the concept of modernism as the most important effect of Western
civilization at least in terms of representation in Iranian society; then, the
whole confrontation of Iranian society with Western civilization is classified
under three topic of West fascination, West selection and West aversion
using interpretive method. The first two cases of these three types, contain
subsets that are marked as distinct and defined, and for each type and their
sub-sets, a set of intellectual representatives and citation samples are
provided. The article, suggests resulted classification as a basis for
understanding mental interaction of Iranian society with what is referred as
the totality of Western civilization, in the field of intercultural studies and
international politics.
Keywords: Classification, Modernism, West Aversion, West Fascination,
West Selection.

 This article is extracted from the thesis “Subjective Meaning System Students
about the Western Civilization”.
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