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مقدمه
در ایرانی مدرنیتة پرآشوب تاریخ از بخشی از دقیق تحلیلی عرضة مقاله این هدف
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ایدئولوژیضدمدرنیستیحکومتتمرکزخواهیمکردکهدرگفتمانغربزدگیتجسم
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حکومتپهلویدرمقامنیروییسکوالرودرحالنوسازیازجانبطبقةمتوسِطدر
حالرشدبابحرانمشروعیتومشارکتسیاسیمواجهبود.بانگاهیبهگذشتهمتوجه
میشویمکهحکومتبهجایبازکردنفضایدموکراتیکدرکشوردستبهقماربسیار
خطرناکومهلکیزد.حکومتایدئولوژیضدغربیوضدسکوالرگفتمانغربزدگیرا،
کهمخالفانچپومذهبیآنراتقویتکردهبودند،تصاحبکردتاازجنبشدرحال
رشدیسیاستزداییکندکهبرگرفتهازایدئولوژیغربزدگیبودوکوشیدآنرابه

مثابهپدیدهایفرهنگیتقویتکند.

شخصیتهایفکریوفرهنگینزدیکبهدرباربهشدتبهپروژةغربزدگیپروبال
ـکسانیمثلسیدحسیننصر،احساننراقی،داریوششایگان،احمد دادند.اینافرادـ
ـکهبهنخبگانطبقةحاکمتعلقداشتند،عمدتاًدرغربتحصیلکرده فردیدودیگرانـ
بودندیاآنکهمثلهانریکربنغربیبودند.دراینمطالعه،صرفاًبرمطالبمنتشرشده
درماهنامةبنیادتمرکزخواهیمکردکهبنیاداشرفپهلویآنراتأسیسکردهبودواز

آنحمایتمالیمیکرد.

دراسفند1355،فقطدوسالقبلازانقالب،بنیاداشرفپهلویماهنامهایبانامبنیاد
بهسردبیریعلیرضامیبدیمنتشرکرد.مجلههدفعمدةخودراتوجهبهمهمترین
کرد. اعالم کشور تاریخ از مهمی بسیار برهة در ایران فرهنگی و اخالقی وضوعات م
شمارةآغازینماهنامهبایادداشتیازاشرفپهلویشروعمیشود.اشرفپهلویدراین
یادداشتباتشریحمأموریتمجله،تحلیلخودراازمصائبتمدنهادرجهانمعاصر
عرضهمیکند.اومینویسد:“مادرمرحلةگذاربهسویمدنیتنوییهستیمکهبیساز
به اشارهای اینکههیچ یافت.”1بدون بهآندست اندیشهنمیتوان وبرگفرهنگو
فرهنگمدرنبشود،این“مدنیتنو”درونسنتهایگذشتةایرانقراردادهمیشود:
“برایملتهاییکهداراییکتمدنوفرهنگدیرینههستند،آیندههمچونتابلوی
آفرید.”2 مطلوب و دلخواه شکل به را آن میتوان که است دستنخوردهای و سفید
اشرفپهلویدرادامهبرایمشکالتبشرنسخهای“معنوی”میپیچد.اوبرای“احیاء”

خاستگاههایمعنادارفرهنگیهویتملیایرانیانفراخوانمیدهد:

و گردد گستردهتر و غنیتر آموزشی و پژوهشی فرهنگی، نهادهای اندازه ر ه
آمادهسازی افزودهشود، افرادجامعه بینشمعنوی و میزاندانش بر هرچقدر

1اشرفپهلوی،“فضاییبرایاندیشیدن،”بنیاد،سال1،
شمارة1)اسفند1355(،3.

2پهلوی،“فضاییبرایاندیشیدن،”3.
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به بود. خواهد سادهتر آن مسائل و آینده با مواجهه برای انسانی مجموعههای
ایناعتبارمیتوانگفتضروریترینمسئلهبرایجهانامروزراهیابیبیشتربه

“معنی”و“فضیلت”وگستردنآندررابطههاونسبتهایبشریاست.3

بسیارجالباستکهدرهمینزمانگروههایمخالفحکومت،بهخصوصگروههای
مذهبی،باادبیاتمشابهیدرحالبسیجتودههاعلیهحکومتبودند.هدفاینگفتمان
مخالفسلطنتپهلویومشخصاًسیاستهایفرهنگی“غربزده”اشبود.فسادسیاسی
را گفتمانیاش موضع میشد، نکوهش و آنسرزنش بابت رژیم که هم اخالقیای و

متناقضترمیکرد.

اشرفپهلویماموریتماهنامةبنیادراچنینتوضیحمیدهد:

وهستیخویشیک ثروت اختصاصهمة با که بود آرزویهمیشگیمن این
منزلگاهعلمیوفرهنگیوهنریایجادکنمتامکانی،ولوکوچکبرایرفتو
آیندها،گفتوشنودهاوخالقیتهایفکریوذهنیهمةکسانیباشدکهدرقلمرو
فرهنگودانشبشریتالشمیکنند.اکنونکهاینبنیادتأسیسشدهاست،
امیدوارمبتوانیمدرراهتوسعةعلمودانشوشناساندنبیشترتمدنوفرهنگ
شناسایی به عالقهمندان و پژوهشگران پشتیبانی و تشویق و جهانیان به ایران
نقشفرهنگایراندرتمدنجهانوباالخرهنیلبهآرمانهایصلحوبهرهمندی
جامعةانسانیازحقوقبشر،گامهایمؤثریبرداریم،واینبنیادرا“مکتبی”برای

پژوهشها،نواندیشیها،وارتباطهایجهانیمتفکرانبسازیم.4

نشست سیوچهارمین در پهلوی اشرف سخنرانی به بنیاد ویژهنامة صفحة اولین
بینالمللیحقوقبشردرسازمانمللاختصاصدارد.اودرمیانةسخنرانیازاعالمیة
حقوقبشرانتقادمیکند:“درحقیقت،اعالمیةجهانیکهمیراثاندیشههاوطرزتفکر
غربیمیباشد،خالیازنقصنیست.نقائصیکهبیشازآنکهبهاصولمندرجدرآن
بستگیداشتهباشد،ناشیازبیاعتناییبهپارهایازواقعیاتمیباشد.”5اشرفپهلوی
استداللیکحکومتاستبدادیسکوالررامنعکسمیکند.ایدةمحوریایناستدالل
ایناستکهاگرچهمابهطورکلیطرفدارمدرنیتهودموکراسیهستیمواز“اصول”
ازدنیامیخواهیمکهشرایط اینحال با استقبالمیکنیم، سیاستهایدموکراتیک

3پهلوی،“فضاییبرایاندیشیدن،”3.

4پهلوی،“فضاییبرایاندیشیدن،”3.
5اشرفپهلوی،“انسان،جهانسوم،حقوقوعدالت،”

بنیاد،شمارةویژه)فروردین1357(،3.
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خاصمارادرککند.اینطرزاستداللتاآنجاپیشمیرودکهازدنیامیخواهدصرفاً
بهآنهااعتمادکردهودرککندکه“واقعیتها”یجوامعآنهامستلزمشیوههایکاماًل
متفاوتبهکاربستنومفهومسازیحقوقبشرودموکراسیاست.اشرفپهلویمعتقد

استکهخودمختاریوحاکمیتدولتبایدمقدمبرحقوقانسانیشهروندانباشد:

دراینجاالزمبهتذکراستکهبههنگامتصویباعالمیةجهانیحقوقبشر،حتی
تعیینسرنوشت و بهحقخودمختاری نیزلحظهای آن پرحرارتترینمدافعان
ملتهانیاندیشیدندوبدینگونه،درحقیقتتمامیحقوقمدنیوسیاسیراکه

موردتأکیداعالمیةجهانیاستازآنانسلبکردند.6

اوتاآنجاپیشمیرودکهبامطرحکردنموضوععدالتاقتصادیوبرابری،گفتمان
حقوقبشررانقدمیکند:“درمورداستثماراقتصادیجهانسومبایستیمتذکرگردید
کهمبارزهدرراهشناختایناستثماربهعنوانسدیمرتفعدرراهتحققبخشیدنبه
حقوقبشرهنوزبهپایاننرسیدهاست.”7اشرفپهلویدربخشدیگریازسخنرانیاش

میگوید:

نبایدازمدنظردورداشتکهایننظمدراجتماعهایمختلفچهرههایمتفاوت
داشتهوبهمسائلویژه،سنن،فرهنگودرجةتکاملمدنیوسیاسیآناجتماع
از یکنواخت و کورکورانه استفادة که است دلیل بدین . . . بود خواهد وابسته
معیارهایمشترکدرهمهجاامکانپذیرنیستوهمکاریبینالمللیجزبامحترم
شمردناینواقعیاتمیسرومثمرثمرنخواهدبود...منظورآناستکهدیگر
کسینبایدطریقةزندگیوعقایدخودرابهدیگرانتحمیلکند.عصراستثمار،

جنگوزورگوییسپریشدهودورانهمکاریوتفاهمفرارسیدهاست.8

دیدگاهاشرفپهلویواقعاًگیجکنندهاست.اودرابتدامیخواهدنشاندهدکهحکومت
پهلویمتعهدبهدموکراسیوحقوقبشراست،امادرعینحالازگفتماناستعماری
مراحلتمدنیاستفادهمیکندتاتلویحاًبگویدکهایرانیاندرحالحاضربهلحاظفرهنگی
عقبماندهترازآناندکهبرایدموکراسیوحقوقبشرکاملآمادهباشند.اعتقادآتاتورک
دربارةترکیههمهمینبود.اشرفپهلویحتییکگامپیشترمیرودواعالمیةجهانی
حقوقبشررابهاینعلتکهبهخاصبودگیهاوتفاوتهایمحلیتوجهنکردهاست،

6پهلوی،“انسان،جهانسوم،حقوقوعدالت،”3.

7پهلوی،“انسان،جهانسوم،حقوقوعدالت،”3.
8پهلوی،“انسان،جهانسوم،حقوقوعدالت،”163.
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بهلحاظفرهنگیامپریالیستیمیداند.ازنظراو،اعالمیةحقوقبشربهمنزلةایدهای
تاریخبومیوخاصبودگیهایفرهنگیتمدنهای غربی،بدوندرنظرگرفتن اصالتاً
جهان،بهدنبالتحمیلنوعیهمسانسازیحقوقیکورکورانهبرهمةتمدنهاست.او
بهوضوحبیانمیکندکهاجرایحقوقبشروسیاستهایدموکراتیکبرایایراندر
مرحلةتمدنیکنونیاشمناسبنیست.عماًل،چنانکهخواهیمدید،دیدگاهمتناقض

اشرفپهلویدراغلبمطالبمنتشرشدهدرمجلةبنیادهمتکرارشدهاست.

غرب زدگی حکومتی
ماهنامةبنیادحاویمطالبیاستکهبسیارشبیهگفتمانهایغربزدگیاحمدفردیدو
جاللآلاحمداست.محبوبیتاینگفتمانهایروشنفکریدریکمجلةپرمخاطب،آن
همدرمجلهایکهبنیاداشرفپهلویحامیآناست،نشاندهندةسیاستزداییشدناز
ایدئولوژیغربزدگیاست.ماهنامةبنیاداینایدئولوژیسیاستزداییشدهرابهکارگرفت
تانوعیروایت“اصیلفرهنگی”برایحاکمیتسلطنتپهلویبسازد،درحالیکههمزمان
وناخواستهدرحالضربهزدنبهرژیمیبودکهازباالمشغولنوسازیشدهبود.نکتةجالب
توجهایناستکهحکومتپهلویکهدرمواجههایتمامعیاربانیرویبسیجشدةاسالم
سیاسیقرارگرفتهبود،درخصوصاستفادهازگفتمانغربزدگیباآناشتراکنظرداشت.

غربزدگی از آلاحمد منظور بود. سیاسی مفهومی اساساً غربزدگی آلاحمد، برای
ـاجتماعیدربارةموجودیتتاریخیایرانمدرنبود.بهلحاظسیاسی، توصیفیسیاسیـ
اوغربزدگیرادرقالبنوسازِیاستبدادِیازباالبهپایینشرحمیداد:طرحیمخرب،
استعماریوخودکامهبرایتغییراجتماعی.آلاحمدعموماًبهحکومتخودکامةپهلوی
اشارهمیکرد.بااینحال،همچونبرخیدیگرازدیدگاههایپسامدرنمعاصر،آلاحمد
هیچشیوةبدیلیبرایایرانمتصورنبودکهازمدرنیتهاستقبالکند.دیدگاهاومدلتوسعة
پهلویرایگانهمدرنیتةممکنتصورمیکرد:دیدگاهیمتأثرازاگزیستانسیالیستهای
رمانتیکآلمانیوفرانسوی.بهپیرویازایندیدگاههایضدمدرن،آلاحمدبهسنت
سیاسی جایگزین بهعنوان علما، عاملیت و اسالمی سنتهای یعنی ایرانی، گذشتة
از غربزدگی سیاسی بازسازی این بود. معتقد معاصر نوسازی مدل برابر در ممکن
فاصله است، ازمدرنیته فردید هایدگری رادیکال نقد آن،که اصلی فلسفی خاستگاه
راردمیکرد.درمقام ازغربزدگی برداشتسیاسیآلاحمد قویاً بود.فردید گرفته
منتقدمتافیزیکغربیومنتقدتقدسزداییاومانیستیازتصورانسان،فردیدبارهااز

ناتوانیآلاحمددردرکمعنایفلسفیدرستاینعبارت“معنوی”انتقادکردهبود.
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مطالبمجلةبنیادوایدئولوژیحکومتپهلویبهطرزتناقضآمیزیبهتوضیحاتفردید
ازغربزدگینزدیکاست.9میتوانچنینگفتکهآلاحمدازغربزدگیاستفادهکرد
به متمایل روشنفکران اما کند، نکوهش را محمدرضاشاه دیکتاتوری سیاستهای تا
پهلویوبرخیافرادنزدیکبهرژیمازفهمفردیدیازمفهومغربزدگیاستفادهکردند

تابهحاکمیتسیاسیاستبدادیمشروعیتبخشند.

ایران در دوراهی اخالقی و فرهنگی
ماهنامةبنیادازاسفند1355تاآبان1357،ماهانهودرمجموعدرقالب20شماره
منتشرشد.بنیادمرکزفکریمهمیبرایبسیاریازروشنفکرانشناختهشدةایرانی
وجود میانشان گستردهای عالقة بنیاد در مطلب انتشار برای میرسد بهنظر و بود
داشت.بهتیراژواقعیمجلهدسترسینداریم،اماشواهدیوجودداردکهنویسندگان
“به مجله، انتشار از بعد ماه راجدیمیگرفتند.چند زمانمجله آن روشنفکران و
“صفحات میگیرند تصمیم مجله مسئوالن رسیده،” مقاالت و مطالب تراکم خاطر
مجلهراافزایشدهند.”10درمدتزمانیکوتاه،مجلهمجبورمیشودمجدداًصفحاتش
راافزایشدهد،بهطوریکهمجلهبه100صفحهمیرسد.11محبوبیتبنیادتاجایی
پیشمیرودکهدرشمارة11،مجلهنامبیشاز100نفرازنویسندگانوشاعرانیرا
فهرستمیکندکهمطالبشاندرانتظارچاپاست.12همچنین،روزنامةلبنانیالشرق
باسردبیرمجلهمصاحبهایصورتمیدهدودرگزارشیبنیادرا“یکیازمعتبرترین
فرهنگی و ادبی آثار معرفی “در که میکند معرفی ایران” فرهنگی و ادبی نشریات

جهانعربوجهانسومتالشمیکند.”13

هدفمادراینجانشاندادنایدئولوژیضدمدرنسیاستزداییشدةماهنامةبنیاداست.
بدینمنظور،بامطالعةتمامیشمارههایمجلههمةمطالبمرتبطبابحثراتحلیل
کردهایم،چنانکههمةمطالبچاپشدهدر20شمارةبنیاد،اعمازسرمقالهها،مقاالت،
نامهها، تبلیغات، مصاحبهها، کتاب، نقد شعر، پژوهشی، مقاالت کوتاه، یادداشتهای
گزارشهاومقاالتترجمهشدهبررسیشدند.سپس،همةارجاعاتونقلقولهاییراکه
بهنوعیباموضوعاتغرب/شرق،مدرنیته،نوسازی،پیشرفت،تکنولوژی،مصرفگرایی،
سرمایهداری،اسالم،معنویتوتمدنمدرن/تمدنایرانباستانمرتبطبودندمقولهبندی

9البتهاستفادةفردیدازغربزدگیبعدازانقالببسیار
سیاسیونزدیکبهمعنایموردنظرآلاحمدبود.

10بنیاد،سال1،شمارة7)مهر1356(،1.

11بنیاد،سال1،شمارة8)آبان1356(،1.
12بنیاد،سال1،شمارة11)بهمن1356(،1.

13نقلشدهدربنیاد،سال1،شمارة8)آبان1356(،99.
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کردیم.درجدولزیرفراوانیبیشترینمطالبیآمدهاستکهطیدوسالدر20شمارة
بنیادمنتشرشدهاست.

مجله گردانندگان و سردبیر که میدهد نشان بهوضوح مجله شمارة 20 مرور
سیاستگذاریوهدفمشخصیبرایمجلهداشتندوبرآنبودندکهبهآنچه“بحران”
اخالقیوفرهنگیدرایرانواحتماالًجهانمیدانستندواکنشنشاندهند.ازنظرآنها،
ایرانفردابایدبینفضایتمدنیغربیوشرقییکیراانتخابکند.14علیرضامیبدی،
سردبیربنیاد،درمصاحبهایکهاخیراًبااوصورتگرفت،دیدگاهخوددرآندورانرا

چنینتوضیحداد:

فکرکردمکهمابرسردوراهیایستادهایم.]مابایدتصمیممیگرفتیم:[شرقیا
وکتاب بود رامطرحکرده مفهومغربزدگی و بود آمده آلاحمد غرب؟خب،
احساننراقی،آنچهخودداشتزبیگانهتمنامیکرد،منتشرشدهبودومبحث
شرقوغربخیلیمبحثمطرحومحوریایبوددردانشگاهودرمحیطهای

دانشجوییومحیطهایروشنفکریورسانهها.15

بهنظرمیرسدسردبیرومؤسسانبنیادغربوشرقرادرنوعیتقابلدوتاییصریحقرار
دادهبودند.اینجهانبینیرادرمطالباکثرنویسندگانمجلهمیتواندید.ازنظرآنها،
مؤلفههایفرهنگی،اخالقی،تاریخی،تمدنیوحتیروانشناختیهویتایرانی/شرقی
ازمختصاتخاصیبرخورداربودکهدرتقابلیآشکاربااشکالوجودیوفکریغرب
قرارمیگرفت.اینموجازمتفکرانایرانیتالشمیکردندنشاندهندشرق،بهصورت

فالسفة و روشنفکران از بسیاری ،1350 دهة 14طی

مأموریت دربارة فراوانی به پهلوی حکومت با مرتبط
تمدنیواخالقیایران،آسیاوشرقنوشتندکهشاید
در تمدنها گفتگوی بینالمللی کنفرانس در آن اوج
سال1356بود.مشخصاًشایگانونراقیدربرانگیختن

اینحال، با داشتند. مشارکت تمدنی ایدئولوژی این
اینایدئولوژیدربرخیسخنرانیهایشاههممشاهده

میشود.
کالیفرنیا، لوسآنجلس، میبدی، علیرضا با 15مصاحبه

16فروردین1394.

تعداد مطالب موضوع
29نقدتمدنغرب)اندیشه/سبکزندگی/تکنولوژی/خشونت/بیعدالتی(

24عظمتتمدنایرانی
19اسالم،عرفانومعنویت

16دوگانةشرق/غرب

جدول1.عمدهترینمقوالتماهنامةبنیاد،شمارههای1تا20)اسفند1355تاآبان1357(
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ایران،بهشکلخاص،ویژگیهایذاتیومنحصربهفردیداردومیکوشیدند کلی،و
کههویتوسیاستبههممتصلشوند.درکل،چندجهتگیریکالندرمیاناین
متفکراندیدهمیشود:اول،معتقدبودندتمدنآریاییسنگبنایهمةتمدنهایجهان
است.دوم،معتقدبودندروحیامعنویتواخالقشرقی/ایرانیدرتمدنایرانباستان
واسالمیدرجهانمنحصربهفرداست.سوم،بهعصرطالییایراندردورانباستانو
دوراناسالمیمعتقدبودند.چهارم،اینمتفکرانبهقابلیتنهفتهدرتمدنایرانیاعتقاد
داشتندومعتقدبودندایرانمیتواندهمچونققنوسسرازخاکستربردارد.پنجم،با
مشخصکردناینویژگیهایمنحصربهفرد،پیشبینیمیکردندکهملتایرانمیتواند
ایدئولوژیک ایدههای این کند. اقتباس درعینحفظهویتخود را تکنولوژیمدرن
را،کهدرمنازعهباغربشکلگرفتهبود،میشوددرسهمقولةکلیقرارداد:قابلیت

فرهنگیایرانیان،معنویتیاعرفانشرقی/ایرانیومنحصربهفردبودنتمدنآریایی.

۱. برتری فرهنگ ایران باستان
بسیاریازمقاالتبنیادتقابلشدیدبین“فرهنگ”ایرانیوغربیرابرجستهمیکنند.
دراینزمینه،ایرانبهدوشکلتصویرمیشد:یابهمنزلةامپراتوریایرانباستاندر
دورانپیشازاسالمیاچونانبخشیازتاریخگستردهتراسالمیدردورانپسازاسالم؛
کههردوهمچنانپیشامدرناند.غربیافرهنگغربیبرحسبسلطةعلموتکنولوژی
تعریفمیشود،بهگونهایکهگوییدرزندگیوفرهنگغربچیزیجزتکنولوژیوجود
ندارد.آنچهبهطرزقابلتوجهیازاینتصاویرغایباستاوالًایراِنواقعاًموجودومعاصر
سلطنتپهلویاستوثانیاً،جهانهنریوادبیغرب.عزتاهللهمایونفردرمطلبی

بهوضوحاینطرزفکررابیانمیکند:

مادرکارعلموتکنیکازجهانغربعقبهستیم...امادرکارفرهنگ...نه
تنهاازجهانغربعقبنیستیم،بلکهدربسیاریجهاتمیتوانیمسرمشقجهان
بشریباشیم.آنچنانکهدرگذشتةدورونزدیکاینمابودیمکهالفبایصلح
وآشتیبینفرزندانآدمیورسمالخطآسایشوآرامشخیالرابرایانسانها
ـونههنرهای آفریدیم.واینمابودیمکهدرکارهنرهاسازندهوهنرهایارشادیـ
ـیادگارهایخوبیبهتاریختقدیمکردهایم...دنیای دیوانهوشهوانیاینعصرـ

،1 سال بنیاد، صلح،” “سفیر همایونفر، 16عزتاهلل
شمارة1)اسفند1355(،4.
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تکنیکزدهومسمومشدهازعلمامروزبهفرهنگدرخشانینیازداردکهچراغدار
چنینفرهنگینهبرتراندراسلوژانپلسارتروآلبرکامومیتواندباشدونه

آندرهمورواوامیللودویک.16

درشمارة3بنیاد،نامهایازفردیبانامجزایریازسوئدمنتشرشدکهازمسئوالنبنیاد
میخواهدبامردمسوئدارتباطبرقرارکنندتافرهنگوتمدنایرانیرابهآنهابشناسانند.17
نویسندهازاینکهمردمسوئدشناختکمیازعظمتفرهنگوتمدنایراندارنداظهار
تأسفمیکندومعتقداستکه“ایرانزادگاهفرهنگوکالمفارسیاستوتمدنبشریاز
اینچشمةجوشانوگوارابهرههایارزندهوبیکرانبردهاستواینحقمسلمهرانسانی

استکهازچنینمنبعالهامبخشاندیشهوخالقیتهایفکریآگاهیباید.”18

سعیدفاطمی،روزنامهنگاروسیاستمداریکهزمانیهمدستیارشخصیمرحوممصدق
بود،درمطلبیدربارةنقشنمادهادرایرانباستانبحثمیکندوبههشدارمیدهدکه

غربزدگیتمدنایرانیرابهفراموشیمیسپارد.فراموشکردناینکهماکیستیمو
چهفرهنگدرخشانیراپشتسرگذاشتهایمخیانتیاستنابخشودنی.ماوطنمان
رابایدبشناسیم،فرهنگآنرابررسیکنیموبهجوانانخودمانبفهمانیمکه
وارثچهنیرویمعنویجاویدانیهستیم.اینوظیفةهمةمااستواگرکوتاهی

کنیمفرداپشیمانترازامروزخواهیمبود.19

ایران واقعیتهای تا استفادهمیشود گفتمانغربزدگی از بهنظرمیرسد اینجا در
معاصروهمچنینجهانمدرننادیدهگرفتهشود.فاطمیدرعینحالکهبااستفاده
میکند، پرهیز معاصر ایران در واقعی چالشهای دربارة بحث از تمدنی گفتمان از
ظاهراًخواستاربازگشتبهایرانپیشامدرنوپیشااسالمیاست.واقعاً“نیرویمعنوی
در قدرتی دارایچنین اساساً ایرانیها واقعی زندگی معناست؟کی بهچه جاویدان”
زندگیواقعیشانبوده؟فقدانتحلیلهایجامعهشناختیوتاریخیدراینمباحثبه

شدتحسمیشود.

درویژهنامةبنیاددربارة“جهانسوم:چالشیبرایهویت،”شاعرومترجمادبیمدرن،
فرختمیمی،یادداشتیمینویسدباعنوان“شرقیاغرب؟”تمیمیمینویسد:

17جزایری،“بگذاریدیلهاینوبلبدانندکهمانیزیلی

ازیالنیم،”بنیاد،سال1،شمارة3)خرداد1356(،21.
18جزایری،“بگذاریدیلهاینوبلبدانند،”21

کهن،” خدایان اجتماعی “نمادهای فاطمی، 19سعید

بنیاد،سال1،شمارة7)مهر1356(،14.
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بنیاد،سال1،شماره10)دی2536(،21-20.
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از ایرانی،درچارچوبمرزهایوطنممیخواهمخودمرا امروز،منشرقی،من
هجومآثارمنفیغربدراماننگاهدارم.اینجاحربةمنتنها“هویتملی”است.
میخواهمآثارخوبتمدنغربیرااخذکنموهویتملیامرانیزپاکوناآلوده

حفظکنم.مسئلهایناستومسئلةغامضیاست.20

خواستوآرزویتمیمیبرایاینکهانسانی“مدرن”باشدوهمچنانبههویتایرانی
اصیلهم“تعلق”داشتهباشد،احتماالًروایتگفتمانیرایجدرمیاناغلبروشنفکران
ایرانیدردهة1350بود.ایندیدگاهبهوفوردرشمارههایمتعددبنیادبیانشدهاست.
شاهدیمکهایندیدگاهدربحثهایروشنفکریوحتیمؤسساتفرهنگیحکومتیهم
طرحمیشود.بااینحال،هرچندجنبههای“مطلوب”تمدنوهویتایرانیواسالمی
بیانمیشود،اگرچهبهصورتکلیوشعاری،امابهندرتتالشیجدیدیدهمیشود
کهبیانکندچهچیزیدرفرهنگمدرنیاغربی“پسندیده”است.بادرنظرگرفتن
اینواقعیتکهشرق،ایرانواسالمبهصورتگستردهنقطةمقابلغربتعریفمیشود،
چنینتبیینهاییتقریباًغیرممکناست.ایندوگانهسازیهاباقراردادنمعنویتشرقی

درمقابلمادیگراییغربی،تفکرعقالنیوسلطةدانشتکنیکیبرانگیختهمیشود.

نمونةچنینگرایشیرادرمقالةناصررنجبینباعنوان“غرب...وشرق...ازدیدگاه
انسانشرقی”میتواندید.رنجبینمعتقداستکه“شرق”برایاینکهازفرهنگمدرن
غربیدرامانباشد،میبایستتکنولوژیمدرنغربیرابههمراهسنتهایخوداستفاده
کندودراینمسیرمیتواندجهان“متشکلانسانی”وشکوهمندیرانیزدرعالمخلق

کند:

انسانمشرقزمین،فارغازپیدایی“تردید”درمغربزمین،تمدنپایندهوریشهدار
خودرابهیاریتفکرخویشمیسازد.اینانسانبهتکنولوژیغرب“آری”میگوید
ودربرابرفرهنگغربوتفکرغربیکهزودمیپوسدبایک“نهبزرگ”پاسخ
میگوید...انسانشرقیبایدکهبادستیافتنبهبرابریتکنولوژیبهتعمیم
با را انسانی وجهان بپردازد دیارخود وسنتی فرهنگی ارزشهای وگسترش
برخورداریازتمدنکهنخویشوبابهرهگیریازتوازنارزشهایصنعتیبه
سوییکجهان“متشکلانسانی”رهنمونشود.نهجبهةنوینیکهدردوسوی

آن“انسانشرقی”و“انسانغربی”موضعگرفتهباشند.21

20فرختمیمی،“شرقیاغرب؟”بنیاد،سال1،شمارة
10)دی1356(،30.

21ناصررنجبین،“غرب...وشرق...ازدیدگاهانسان
شرقی،”بنیاد،سال1،شمارة10)دی1356(32و36.
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باعنوان بیانیشاعرانه،محمدرضاتاجدینیدرشعرش با را،منتهی شبیهبحثفوق
“شرقوغرب”تکرارمیکند:

آنزمانکهخورشیدشرق
بهطاعونغربآلودهگشت

شبقلمروخودراوسعتیتازهبخشید
...

اینکایشرقعزیز!
ایقافلهساالرروزهایپرشکوه

آیادوباره
تاجخورشیدرابرتارکقبیلهاممینشانی؟

وشوکتدیرینهبازخواهدگشت؟
کسیچهمیداند؟

شاید
هنوز

آتشیزیرخاکسترماندهباشد
کهشفادهدطاعونقبیلهمشرقیامرا

شاید
کسیچهمیداند؟22

تاتحلیلو بهخوبینشانمیدهدکهکمترینتالشیصورتنمیگرفت باال مطالب
بحثیجدیدراینزمینهطرحشودیاحتیاندکیشواهدومستنداتبرایاینادعاهای

پرطمطراقعرضهشود.

فقطچندماهماندهبهسقوطحکومتپهلوی،سردبیربنیاد،علیرضامیبدی،دریکی
ازآخرینشمارههایمجلهدرسرمقالهایضمنانتقادازغربصنعتیجهانسومرابه

قیاموکسباستقاللتشویقمیکند:

بیستم قرن بازدارندة گاه و کنترلکننده سازنده، غرب صنعتی کشورهای اگر
بودند،بیتردیدقرنآیندهقرنجهانسوماست.تجربةیکقرنقدرتفنیو

بنیاد،سال1، تاجدینی،“شرقوغرب،” 22محمدرضا
شمارة10)دی1356(،37.
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صنعتیکهعارضههایشانسانراازلحاظمادیزورمندومقتدروازدیدروحانیو
معنویمسکینونیازمندکرد،جهانسومرابهسویبیداریوهوشمندیسیاسی
ومعنویسوقمیدهد.یعنیجهانسوممیرودتاجایاسارترابهآزادیدهد
...آری،اگرقرنبیستمقرنقدرتصنعتیوتکنولوژیکیکانسانبود،قرن

آیندهقرنعظمتآزادیوانسانهایآزاداندیشاست.23

کوچکتریننشانهایدالبرعرضةدلیلوبرهاندراینشیوةبحثدیدهنمیشود.بر
چهاساسیمیتوانیماستداللکنیمکشورهایغربیصرفاًبهلحاظمادیقویاند؟وقتی

میگوییمجهانسوممرکزمعنویتاست،مبنایاستداللماچیست؟

درشمارة7بنیاد،ایرجوحیدییادداشتیدربارة“احیاءسهمجهانیایران”مینویسد.24
اوبهاحیاءعلمبهدستایرانیانبهمثابهجایگزینیبرایسلطةعلمیغرباعتقاددارد:

است. انکارناپذیر بشری فرهنگ و علوم توسعة و اشاعه در ایران تاریخی سهم
هنگامیکهبارجوعبهتاریخپیمیبریمکهدارالعلمهاومدارسومکاتبعلمی
ماهموارهدرطولتاریخاهمیتیبسفراترازدیگرمراکزعلمیومراکزفرهنگی
وهنریجهانداشتهاست...آنچهدرروزگارمااهمیتوضرورتدارداحیاء
مجددسهمجهانیایراندرقلمروعلوموفرهنگاست.تنهاازاینراهاساسیو
اقتدارتکنولوژیکواستقاللپژوهشها اقتدارعلمیو اصولیاستکهمیتوان
وتحقیقاتراتضمینکردتاجهانیانایرانرانهبهعنوانیکواردهکننده،بلکه
بهعنوانیکسازماندارومبادلهکنندةاطالعاتوپیامهایپژوهشیبشناسد.25

خصومتشدیدنسبتبهبُعدفرهنگیغربدرشمارة14بنیادنیزمشهوداست.دراین
شماره،مصاحبهایبامدیرسازمانخبرگزاریدولتیپارس)پانا(صورتگرفتهاست.تصویر
رویجلدوعنوانمصاحبهتیتر“امپریالیسمخبری”رابرجستهمیکندواینخبرگزاریرا
بهعنوانراهمقاومتدربرابر“امپریالیسمخبری”معرفیمیکند.بعدازگزارشیازساختمان
جدیدوآخرینتجهیزاتووسائلارتباطیمدرندفترخبرگزاری،مدیرخبرگزاریمیگوید:

متأسفانههنوزهستندخبرگزاریهاییکهدرانعکاسونشرخبرهایمربوطبه
جهانسوم،اغلبوگاهیمطلقاً،بهرویدادهایناخوشایندومنفیاینکشورها

23سردبیر،“آزادیدربیآرزوئیاست،”بنیاد،سال2،

شمارة18)شهریور1357(،4-3.
24ایرجوحیدی،“احیاءسهمجهانیایران،”بنیاد،سال

1،شمارة7)مهر1356(،3.
25وحیدی،“احیاءسهمجهانیایران،”3.
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نیز و اجتماعی و ـصنعتی اقتصادیـ ودستاوردهای نشانمیدهند .عالقه . .
اینگونه خبری فعالیتهای در سوم جهان کشورهای سیاسی مثبت تحوالت
موقعیت این با مقابله راه تنها . . . ندارد جایی جهان بزرگ خبرگزاریهای

نامطلوب،پیدایشخبرگزاریهاینیرومندوآگاهدرجهانسوماست.26

“پروژة برای مجله تبلیغات در را غیرواقعی هویتطلبانة ادبیات این از دیگری نمونه
نوشتهشده درشت تبلیغاتی آگهی این درصفحة دید. میتوان مهستان” خانهسازی
است:“شهریباهویت:آمیزهایازسنتوتکنولوژی.”27اماجالباستکهتصاویراین
آگهیمجمتعهایمسکونیمدرنیرانشانمیدهدکههیچفرقیبادیگرساختمانها

وبرجهایمدرنتهرانندارند.

۲. معنویت ایرانی در مواجهه با غرب بی روح
اولینمقالةشمارةاولبنیاداختصاصداردبهمصاحبهایباشرقشناسوشیعهشناس
فرانسوی،هانریکربن،باعنوان“مصاحبهباهنریکربن:شرقدرون.”مصاحبهبانثری
سختی به مصاحبه طول در که بهطوری است، شده نوشته شاعرانه بسیار و عارفانه
یا است کربن هانری از است شده مطرح که ایدههایی آیا که داد تشخیص میتوان

برداشتآزادمصاحبهکننده.مصاحبهکنندهدرابتدایمصاحبهمیگوید:

آری،اوشکاکیتعظیمینسبتبهحرکتسفینههایغربدارد.اینفرانسوی
متفکر،کهزائرآستان“ابنسینا،”“سهروردی”و“مالصدرا”استدرایران“کلید”
مدنیتروحانیانسانرایافتهاست.اواسیروسوسههاییکتاریخبعیدنیست.او
بهروحانیتحقیقیانساننظردارد.ازاینروستکهوقتیبااوسخنمیگویی
تحقق و میدهد قرار غرب فلسفة “ضدکلید” برابر در را اشراق” “کلید همواره

حقیقتتاریخرادراتحادمشرقیونجهانمیداند.28

سراسرمصاحبهسرشارازتصاویررمانتیکوشرقشناسانهاز“شرق”وتصاویرتاریکاز
غرباستوروایتیذاتگرایانهازشرقوغرببهدستمیدهد.درپاسخبهپرسشی

دربارةمعنویت،کربناشارهمیکندکهغربیها

خبرگزاری سازمان به میشود مربوط 26گزارش

مصاحبه آن، رئیس جعفریان، محمود با و پارس
برای راهی پارس: “خبرگزاری به بنگرید است. شده
نجاتازامپریالیسمخبری،”بنیاد،سال2،شمارة14

)اردیبهشت1357(،47و74.
27بنیاد،سال1،شمارة2)اردیبهشت1356(،56.

شرق فرانسوی: فیلسوف کربن، هنری با 28“مالقات
درون،”بنیاد،سال1،شمارة1)اسفند1355(،6.
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معروق]اشتباهازمتناست:مغروق[یکعالمحسیوعلمیشدهاند،درحالی
کهفلسفةاشراقنگاهبهمعنویتآدمیدارد...شمادرسرزمینیمیزییدکه
اندیشههایمالصدراوابنسیناراکنارگوشدارد.شمادرعالمیسیرمیکنید
که“شیخاشراق”مقیمآناستوباالخرهشمادرجهانیبهسرمیبریدکههمة
عناصربرایمتحولساختنروحانیانساندردسترساست...درجهانبیچاره
ومستمندغربآنچهنیست،روحانیتاست...غربشناختچندانیاز“انسان

اشراقی”ندارد،یعنیانسانیکهمیتواندجهانیراازاین“ناآزادی”برهاند.29

اینایدههایبهظاهرجذابدربارةایرانکهدرسال1355مطرحمیشود،کمترین
ارتباطیباواقعیاتینداشتکهمردمدرآنزماندرایرانتجربهمیکردند.بااینحال،
ایننویسندگانبخشمهمیازنخبگانفکریمعاصرایرانراشکلمیدادندکهکربن
وهمکارانایرانیاشرانیزشاملمیشد.خیلیعجیباستکهآیاواقعاًاینافراد،که
و زندگی واقعیتهای بودند، کار به نهادهایمشابهمشغول و اینمجلةحکومتی در
فرهنگایرانآنزمانرانمیدیدند؟شایدبرایفرارازاتفاقاتیکهدرحالوقوعبودو

مطبوعشاننبود،معنویتراانتخابکردهباشند.

درپاسخبهاینسوالکه“راستیچگونهشدکهبافلسفةشرقآشناشدیدواینچنین
دلدرگروآنگذاشتید؟”کربنپاسخمیدهد:

منتحصیالتفلسفیخودرادرسالهایبیست،یعنیدرستموقعیکهاروپا
اتین نام به نزدمعلمی بتکاند،در ازتنخود را تاغبارجنگجهانی بود رفته
گیلسونآغازکردم...مادرجستجویمعنایجدیدیدرفلسفهبودیم...ما
توانستیمازرهگذرمطالعاتسدههایمیانهبافالسفةایرانی،بهویژهابنسینا،که
شواهدموجودیتفکریاوجابهجادرقرونوسطابهچشممیآمد،آشناشویم.30

عمل یک آیا شود متحد جهان مشرقیون میگویید “وقتی میپرسد: مصاحبهکننده
عمل یک بگوییم اگر میکنم “فکر میدهد: جواب کربن میکنید؟” مراد را سیاسی
روحانیبهترباشد.”مصاحبهکنندهدرادامهمیپرسد:“یکعملروحانیدربرابرغرب

29“مالقاتباهنریکربن،”7.سبکنوشتارمصاحبه
دربارةبهاصطالحشرقمعنویودیدگاههایکربن

دربارةمعنویتگراییدرشرق،خصوصاًایران،بسیار
رمانتیکوشاعرانهاست.بهنظرمیرسد

مصاحبهکنندهبیشازآنکهدقیقاًجمالتکربنرابه

فارسیترجمهکردهباشد،بیشتربراساساحساسات
وعالقهاشنسبتبهکربنوایدههایشمصاحبهرا

گزارشکردهباشد.
30“مالقاتباهنریکربن،”8.
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مشرقی اما باشید، غرب در میتوانید “شما که میدهد توضیح کربن غیرروحانی؟”
بیاندیشیدوزندگیکنید.یادرشرقباشیدوغربیعملنمایید.پساگرمنشرقرا

میگویم،منظورمشرقدروناست.”31

درسومینشمارةبنیاد،سردبیرمجله،علیرضامیبدی،دریادداشتیباعنوان“بحران
‘من’”بحثیشبیهبحثغربزدگیجاللآلاحمدمطرحمیکند:

به باانسان انساِن  سهم . . . جداست جهان این از لحظه هر “من” غرب در
کمترینمیزانرسیده...آری،غربتاریخ معکوسراگزیدهاست:منخود
رابهحالتاشیاءیابهکالمبهتربهماهیت وسائل و ابزارنزدیکونزدیکتر
.پسشگفت . . است. دورترشده و دور انسان ماهیت و ازحقیقت و ساخته
عکس حالت در همهچیز غرب تاریخی زندگی قوالب در میبینیم اگر نیست
خویشمصداقپیداکردهاست:اخالق معکوس، مفاهیم معکوس، هدف های 

معکوس، عدالت معکوس، حریت معکوس و دموکراسی معکوس.32

مختلف ایدئولوژیهای از کلکسیونی تأثیر تحت میبدی بحث منطق میرسد بهنظر
است.تحلیلیشبهمارکسیستیازازخودبیگانگیانسانمدرنبابازنماییعرفانیوتقریباً
اگزوتیکاز“شرق.”اینساختاربحثبسیارشبیهبهایدههاییاستکهفردیدوکربن

دربارةمعنویتشرقیطرحکردهاند:

وقتیشرقرادربرابرغربقرارمیدهیمیکنکتةامیدانگیزحاصلمیشودوآن
اینکهشرقحیایخودرا...هنوزمحفوظداشتهوبحرانمنتابهآنحدگستاخ
نشدهاستکهانساِن باانسانرامبدلبهانساِن بی انسانکند.عاملیکهاز
حفظاینحیاحمایتمیکندفرهنگ من شرقاستکه...هنوز در برابر 
وسوسه های انسان غرب، آگاه و ناخودآگاه مقاومت می کند....درغرب،
اینانساننیستکهپیشمیتازدوپیشمیرود.ایناشیاءوانسان مقرون به 
انساننیستکه این اشیاءاستکهروزبهروزفربهتروپیشرفتهمیشود.آری،

غولمیشود،اینماشیناستکهنسناسیغریبشدهاست.33

31“مالقاتباهنریکربن،”8.
32علیرضامیبدی،“بحران‘من،’”بنیاد،سال1،شمارة

3)خرداد1356(،4.تأکیداتدرمتناصلیآمدهاند.

اصلی متن در تأکیدات .4 ‘من،’” “بحران 33میبدی،
آمدهاند.
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بنیاد باعنوان“استیالیدهشتناک”در یادداشتدیگریدربارةسلطةغرببرشرق
آمدهکهفردیبانامدکترپژوهشآنرانوشتهاست.بحثنویسندهبرمبنایدوگانة

شرقمعنویوغربتکنولوژیکوغیراخالقیاست.نویسندهمعتقداستکه

ماشینی تمدن زیرا دارد، برتری او بر که بفهماند شرق به میکند سعی غرب
اماهمینغربفراموشکردهاستکهدین اوآموختهاست. وتکنولوژیرابه
اوشرقیاست...غرببیرحموسنگدلوخودخواهومغروراست...غرب
بیدار وشرق است نداده بهشرق نکبتچیزی و تباهی و فساد و بدبختی جز
زنجیرهایاسارتفکریوسیاسیواقتصادیمخربراپارهخواهدکرد...وبا
توجهبهسنتهایکهنخودرسمغربگراییوغربزدگیرادرهمخواهدکوبید.
..هرآنچهانسانیاستازشرقاستوآنچهمادیوتجاریاستازغربکهغرب

تاجراستوکاالیاوخونانسانهاوسرمایهاشغارتکشورهاست.34

درهمینشماره،مرورکتابتصوفاثرنصراهللسیفپورفاطمینیزمنتشرشدهاست.
درابتدایاینمطلبآمدهاست:

تصوفایرانیپهنایاندیشههایشرقوغربرادرهمنوردیدهوگنجینةپربارنبوغ
شرقیداستانعشقوایمانراازدیارعاشقانوسالکانبهسرزمینابرقدرتها
کشانیدهاست؛جهانیکههرروزصدهاجنایتدرآنرخمیدهد،جهانیمردهاز
تغزل،جهانمردهازمعنی،جهانیمردهازحضورعشق.ودراینجهاناستکه
انسانغربیبهسویشرقمشتاقانهپرمیگشاید...نضجتصوفمعلولحوادث
سیاسیواجتماعیدورانپرآشوبیبودکهبرایرانگذشتوتحوالتعظیمفکری
بهبارآوردکهپرتودرخشانآنامروزدرغربهمچونشرقجهانگیرشدهاست.35

اینسبکانشاءنویسیکهبهطرزعجیبیاحساسیوپرسوزوگدازاستوفقطبخشهایی
ازآنرادراینمقالهآوردهایموظاهراًدرآنزمانمتداولبوده،حاویکمتریناستدالل
تاریخی مستندات بر بحثها اینکه بر دال نشانهای هیچ است. معناداری و منطقی
بهشیوهای را تقابلشرق/غرب ایدة ندارد.بحثهاصرفاً باشدوجود استوار یاشواهد

رمانتیکواحساسیتکرارمیکنند،منتهیبهقلمنویسندههایگوناگون.

34پژوهش،“استیالیدهشتناک:غرب‘مغزها’یشرقرا
بیوطنکرد،”بنیاد،ویژهنامه)فروردین1357(،47و74.

35“مرورکتابتصوفنوشتةنصراهللسیفپورفاطمی،”
بنیاد،سال1،شمارة6)شهریور1356(،74.
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سعیدفاطمیمقالةدیگریدرشمارة14بنیادباعنوان“خامبدم،پختهشدم،سوختم”
نوشتهاستکهبهتحققنفسمعنویمولویاشارهدارد.36فاطمیمینویسد:

مولویواندیشههایشنموداریکیازدرخشانترینتجلیاتروحایرانیاستکه
معنویتمشرقزمینرابهمفهومواقعینمودارمیسازد.اوونالههایجانسوزش
نمونهایازروحعمیقوعرفانیوادبکمنظیرشرقوبهخصوصایران،سرزمین

اندیشههایعالیانسانیوگاهوارةتمدنمشرقزمین،است.37

ضیاءنورهمدرنوشتهدیگریاندیشةمعنویمولویوایدةوحدتوجوددرمثنویرا
درچندینمقالهشرحمیدهد.38

درشمارة20بنیاد،مقالهایبهقلمابراهیمصفائیباعنوان“خیامومترلینگ”آمده
است.39صفائیمعتقداستکهایدههایمشترکیبینموریسمترلینگوخیاموجود
با آفرینش رازهای و حیات فلسفة دربارة مترلینگ برداشت و نظریه “گاهی دارد:
فیلسوف خیام، مکتب در مترلینگ گویی که دارد شباهت چندان خیام اندیشههای
عالیقدرما،نیزدرسخواندهوبرخیازدریافتهایفکریخودراازاینمنبعالهام
گرفتهاست.”40اینمقالههممثلمقاالتفوقوبخشقابلتوجهیازمقاالتبنیاد
تالشمیکندکهنشاندهدتقریباًهیچایدةجدیدواصیلیدرغربوجودنداردوهمة
آنچهراکهارزشمندوقابلتوجهاستقباًلشخصیتهایادبیوفرهنگیایرانیگفتهاند.

3. منحصربه فرد بودن تمدن آریایی
یونان دهد نشان میکند تالش فاطمی سعید اسطورهشناسی، دربارة مصاحبهای در
ـدراینجاآریاییبهعنوان باستانهیچگاهچیزیبرایعرضهنداشتهواینتمدنآریاییـ

ـبودهکهزیربنایسایرتمدنهابودهاست.اوادعامیکندکه شرقیتعریفمیشودـ

را اساطیر و تمدن فرهنگ ضعیفترین یونان مردم، از بسیاری تصور برخالف
داشتهاستوتماممظاهربهظاهرقاطعوپایدارآنوامگرفتهشدهازمشرقزمین
وبهویژهتمدنآریاییاست...تمدنبهظاهربزرگوشکوهمندیونانچیزیجز

36سعیدفاطمی،“خامبدم،پختهشدم،سوختم،”بنیاد،

سال2،شمارة14)اردیبهشت1357(،8.
37فاطمی،“خامبدم،پختهشدم،سوختم،”10.

مثنوی در آن جلوة و وجود “وحدت نور، 38ضیاء

معنوی،”بنیاد،سال1،شمارة2)اردیبهشت1356(،

.25-20
،2 سال بنیاد، مترلینگ،” و “خیام صفائی، 39ابراهیم

شمارة20)آبان1357(،37.
40صفائی،“خیامومترلینگ،”38.
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تمدنوامگرفتهشدهازکشورهایشرقیوایراننیست،یونانیهابیشترینتأثیر
راازمصرگرفتند...]و[تمدنمصریهادربیشترمواردازتمدنآریاییگرفته
شدهاست...برتریفرهنگوتمدنآریاییبردیگرتمدنهایکهن...بهگواهی

تاریخواکتشافاتبهثبوترسیدهاست.41

در و مینوشت مطلب مجله برای منظم صورت به که بود افرادی جمله از فاطمی
سالاولانتشارمجلهتقریباًدرهرشمارهیکنوشتهیامصاحبهدربارةایرانباستان
دارد.درهمةاینمطالبرویکردکلیاونشاندادنعظمتتمدنآریاییاست.پیام
بنایسایرتمدنهایدنیاست.جالب آریاییسنگ ایناستکهتمدن اصلیفاطمی
استکهایناظهاراتبیشازآنکهمتکیبرتحلیلوشواهدتاریخیباشد،بازتابجو
انسانی،”فاطمی برایمثال،درمقالة“سیقرنسرود تبلیغاتیغالبآندورهاست.
دربارة“بربریسمغربدربرابرروحانیتشرق”مینویسد.اوشرقرا“نمادوجدانبزرگ
زرتشت اندیشههای و ایران تمدن با یونانیان آشنایی است معتقد و میداند بشری”
باعثشدکهیونانیان“بسیاریمزایایانسانیتوراستی”رافراگیرند.42فاطمیمعتقد
استکه“چهازجهاتمعنویوفکریوچهازنظراساطیریسنتهایهندوایرانیدر
زمینههایمختلفبراندیشههاییونانیبرتریداردونژادآریاییهمارهطالیهدارتمدن
بزرگانسانیدرزمینههایمختلفبودهاست.”43ظاهراً،آریاییواژهایاساسیاستکه
فاطمیبرایستایشفرهنگایرانباستانبهکارمیبرد.فاطمیدرجاییدیگرمیگوید:

قدرت ولی داشت، تماس و تضاد ایرانی تمدن با یونانی تمدن قرن ده نزدیک
معنویایرانهمیشهاینتمدنرابهصورتیتحتسلطةخودنگاهداشتوحتی
ازمرزهایترکستانتاچینآنراگسترشداد...اشاعةمهرپرستیدرسرزمین
یونانوبهخصوصرومقدیمنخستینگامیاستکهرابطهونفوذمعنویایران

قدیمراروشنمیکند.44

اوبهتفصیلتوضیحمیدهدکهمناسک،ادیانواسطورههادریونانورومقدیمریشه
درایدةایرانیمیترائیسمدارد.درمقالهایدیگراینبحثراادامهمیدهدومعتقداست
اشکال در و پیداکرد نفوذ دیگرسرزمینها به ایرانی” ازسرزمینهای مهر “ستایش

رؤیای . . . اساطیر “گفتوشنود: فاطمی، 41سعید

)اردیبهشت بنیاد،سال1،شمارة2 انسان،” قهرمانی
.64-63،)1356

42سعیدفاطمی،“سیقرنسرودانسانی،”بنیاد،سال

1،شمارة4)خرداد1356(،17و66.
43فاطمی،“سیقرنسرودانسانی،”67.

مذهب،” یک تاریخی “رمزشناسی فاطمی، 44سعید

بنیاد،سال1،شمارة8)آبان1356(،43.
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“حضور عنوان با دیگرش مقالة در کرد.45 پیدا نمود آپولون همچون محلی خدایانی
اسطورةپیشیندرمتنتفکرامروز”ازضرورتاسطورههادرزندگیباستانومیراثآنها

درزندگیمدرنبحثمیکند.46

همچنین،مقالهتحقیقیدیگریباعنوان“مقدمهایبرتاریختمدنوفرهنگایرانباستان”
ازاردشیرخدادایان،استاددانشگاهملیوقت،دربنیادمنتشرشدهاستکهازدورةباستان
تاقرونمیانهرابررسیمیکند.نویسندةمقالهتالشمیکندنشاندهدچطورعلیرغم
حمالتمتعددبهایراندرطولتاریخ،میراثآریاییدوامآوردهاست.47مقالهبخشدومی
همداردکهبهزبانهاوادبیاتپیشااسالمیمیپردازدواوستارادرطولتاریخبررسی
میکند.48همچنین،خدادیانگاتاهایزرتشترابهمنزلةگنجینةتمدنایرانیمرورکرده
است.49هرچنداینمقاالتبهمنظورنشاندادن“شکوهوعظمت”گذشتةایراننوشته

شده،امابهندرتتالشجدیتاریخنگارانهیاتحلیلانتقادیدرآنهادیدهمیشود.

45سعیدفاطمی،“جهانشمولییکمذهب،”بنیاد،سال

1،شمارة9)آذر1356(،25-24.
متن در پیشین اسطورههای “حضور فاطمی، 46سعید

)مرداد1356(، بنیاد،سال1،شمارة5 امروز،” تفکر
.23-18

47اردشیرخدادایان،“مقدمهایبرتاریختمدنوفرهنگ
)اردیبهشت 14 شمارة ،1 سال بنیاد، باستان،” ایران

.32-19،)1357
بنیاد،سال1، اوستائی،” “ادبیات 48اردشیرخدادایان،

شمارة18)شهریور1357(،33-32.
49اردشیرخدادایان،“سیریدرادبیاتوزبانهایپیش
،)1357 )مرداد 17 شمارة ،1 سال بنیاد، اسالم،” از

.19-18

بنیاد،سال1،شماره4)خرداد2536(،17-16.
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هویت ایرانی و دلهره های مدرن
شمارة10بنیادویژهنامهایاستدربارة“جهانسوم:مبارزهبرایهویت.”تقریباًهمة
مطالباینشمارهبهمیزگردهاییمربوطمیشودکهبرنامةهفتگیتلویزیونکانال2در
آنایامپخشمیکردوبسیاریازروشنفکراندرآنشرکتداشتند.علیرضامیبدی،

سردبیربنیاد،همزمانمجریاینمیزگردهایتلویزیونیهمبود.

غرِب “خوب،” “بد،” “دهشتناک”
ـاجتماعیوبرنامههاینوسازیخودافتخار حکومتپهلویبهدستاوردهایاقتصادیـ
میکرد.رسانههایدولتیوبسیاریازنهادهایحکومتیمشغولنوعیپیکارتبلیغاتی
گستردهبودندتافراگیریبرنامةنوسازیحکومتپهلویدرایرانرانشاندهند.حداقل
حکومتخودرابهشکلسطحیبهمنزلةسلطنتیمدرنودرحالنوسازیمعرفی
حکومت پهلوی حکومت بودند معتقد هم حکومت مخالفان که است جالب میکرد.
مدرنمغروریودرحالتغییردادنایرانبراساسمدلهایغربیاست.بااینحال،
پهلوی، حکومت میدهد. نشان را دیگری حقیقت پهلوی ایدئولوژی دقیقتر بررسی
)اواخردهة1340ودهة1350(،رویکردیضد اواخردورةمحمدرضاشاه بهویژهدر
مدرن/غربیاتخاذکرد.اینرویکرددرصفحاتمجلةبنیادبهوضوحمشاهدهمیشود.

بنیاد،شمارة12/13)فروردین2537(،8-7.
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تقریباًهمةنویسندگانبنیادمرزبندیآشکارواگزیستانسیالیبینآنچهبُعدمثبتغرب
میدانستند،یعنیتکنولوژیوعلم،وسیاستوفرهنگفاسدغربترسیممیکردند.
حتیبرخیهمچونرضاداوریاردکانیمواضعرادیکالتریداشتندوسلطةتکنولوژی
وسکوالریسمدرغربرابهسبببهاصطالحبحرانمعنویتواخالقسرزنشمیکردند.

بااینحال،برخیدیگربهامکاناقتباستکنولوژیغربمعتقدبودند.

درویژهنامةنوروز1357بنیاد،علیرضامیبدییادداشتبلندباالییباعنوان“نوروزها
دیروزها”نوشتودرآنباحسیبسیارنوستالژیکازروزهایخوبازدسترفتهیاد
کرد.میبدیهرچیزقدیمیایراکهدرگذشتهوجودداشتهباحسرتتمامبامشابه
به ازدسترفتهمتعلق اینروزهای جدیدشمقایسهمیکند.جالباستکهظاهراً
فقطچندسالپیشبودهاندکهنویسندهبهوضوحآنروزهارابهیادمیآورد.برای
مثال،میبدیانواعمحصوالتوپدیدههایفرهنگیومادیقدیمیازدسترفتهرابا
حسرتتمامباانواعجدیدآنمقایسهمیکند:برنامههایرادیوییقدیمیرابابرنامههای
بیبیسی،“دوپیازهآلو”راباکالباسوسوسیس،شربتخاکشیرراباپپسیکوال،حمام
عمومیراباحمامهایجدید،دستمالیزدیراباکیفسامسونت،“سقاکهکوچهها
پاریس” “از فرنگیها”ی با“صوفی را باماشینآبپاش،عرفا را راآبپاشیمیکرد”
برگشته،“آنانکهحرمتهارانگهمیداشتند”رابا“منورالفکر”انیکه“بهقنسولسالم”
میکنند،زورخانهرابافوتبال،سرکهشیرة“قوتقلبرا”باقرص“نوالژین،”عشقهای
با“صلوات”دیروزرابا“جواناندیوسیرتودخترهایفریبخورده”امروز،دیدوبازدید
نوروزیراباسفرهاینوروزی،درشکهراباتاکسیتلفنی،اخبارکوچهوخیابانرابا

ژورنالیسموغیره.50

دریادداشتیدیگردرهمینشمارهباعنوان“یکقبیلهغربیدرمیانقومیتایرانی”
طرزفکرمشابهیرادرخصوصازدسترفتنهویت“واقعی”ایرانیمیبینیم:

پارهایاز...نوکیسههابهفرزندانخودعماًلچنینتفهیمکردهاندکهبرایارتزاق
بهتر،تظاهربهتر،نخوتوتکبرطبقاتیبهتر،نانبهتر،آببهتر،میزبهتر،باید
ایرانیبدتریبود.ماساچوستولندنونیسرابریزدوشیرازماترجیحمیدهند
...آنهایکقبیلةغربیدرمیانقومیتایرانیاند.قبیلهایکهطرزسلوک،رفتار،

کردارومعاشرتومباشرتشکمترینتشابهیباآدمیتایرانیندارد.

50علیرضامیبدی،“نوروزهادیروزها،”بنیاد،شمارةویژه
)فروردین1357(،11-8.
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انگلیسی پایین سنین از فرزندانشان میدهند ترجیح که را والدینی حتی نویسنده
امریکایی و اروپایی مدارس به تحصیل برای را فرزندانشان که کسانی یا بگیرند یاد

میفرستندشدیداًسرزنشمیکند.51

درهمینشماره،محمدحسینعادلیمطلبیباعنوان“شیفتگیمصرف”دارد.نویسنده
معتقداستکهصنعتیشدنونوسازیدرکشورهایدرحالتوسعهمنجربهگسترش
معادلة ترسیم با او است.52 “تنهایی” اینمصرفگرایی پیامد و مصرفگراییمیشود
عصر فاجعهآمیز “معادلة او نظر از که وابسته،” مصرفی=انسان گرسنه=انسان “انسان
ماست،”برداشتخودرااز“انسانامروز”بیانمیکندومیپرسد:“بهراستیمیتوان

آیازندگیرازیستبههنگامیکهآنراگمکردهایم؟”53

مصاحبهایبامهرداداوستا،شاعرومنتقدادبی،دربارةرابطةادبیاتوعرفاننیزدربنیاد
آمدهاست.اوستابعدازشرحبیهمتابودنادبیاتعرفانیدرایران،میگوید:

درزمانیکهماقرارداریم،نهتنهادرایران،شایددرهمةدنیا،بشرامروزبهخاطر
همینپیشرفتهایتکنیکیوصنعتیوتمدنبهآنچنانوضعیرسیدهاستکه
فراغتفکریندارد.وهرچهزمانپیشتربرودوصنعتوعلموتمدنمظاهر
و معنوی مسائل به روکردن فرصت و اندکتر فکری فراغت این بیابد، تازهای

قدرتاندیشیدنراازبشرامروزبیشترخواهدگرفت.54

درشماره4بنیادبحثیدربارةزبانفارسیوجوددارد.یکقطعةدوپاراگرافیکوتاهاز
فردیدباعنوان“اکنونزدگیفرهنگستان”آمدهاست.درکنارآن،یادداشتهاومطالب

دیگرینیزهستکهصرفاًایدةفردیدراتکرارمیکنند.فردیدمیگوید:

ویران زبانکهخانهوجوداستدرجهان مارتینهیدگرمیگویم باهمسخنی
است.”بله،زبانامروززباننوسازیاست.زبانصنعتاست.زباناوضاعواحوال
جدیداست،امازبانتفکرنیست.وحتیزبانهنرهماززبانتفکرجداشدهاست.
زبانامروزدرخدمتاوضاعواحوالجهاناستوزبانبشرامروزافساریاست
برایاستیال،سیطرهوتفوقبرموجودوبرهرچهکههست.زبانیکهفرهنگستان

بنیاد، ایرانی!” قومیت میان در غربی قبیلة 51“یک
شمارةویژه)فروردین1357(،35-34.

52محمدحسینعادلی،“شیفتگیمصرف،”بنیاد،شمارة
ویژه)فروردین1357(،42.

53عادلی،“شیفتگیمصرف،”46.
با رابطه در اوستا مهرداد با “گفتگو اوستا 54مهرداد
)مرداد 17  شمارة ،2 سال بنیاد، عرفان،” و ادبیات

.87-82،)1357
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]زبانفارسی[برایمامیسازد“اکنونزده”استواینزباندرآیندهنمیتواند
خالقفرهنگوادبوهنرماشود.درحالیکهبایددراندیشةزبانفردابود،زبانی
متناسببانوسازی،متناسبباتفکروازهمهمهمترمتناسببامعنی.زبانیورای
انانیتواکنونزدگی.براییافتهچنینزبانی،بایدابتدامردموخاصهجوانهارابا
تفکرآشناکردوگذاشتکهآنهاخودزبانتفکرخویشرابهتدریجبسازند.آنچه
ماامروزداریمزبانمزاعمهمگانی)رسانههایهمگانی(است:زبانرادیوست.زبان

تلویزیوناست.زبانروزنامهاستکهمردمنیزبهناچارازآنتبعیتمیکنند.55

درهمینشماره،میبدیدرسرمقالهاززاویهایدیگردرخصوصپاکسازیزبانبعداز
مأموریتهایسیاسیواستعماریبحثمیکند.اومینویسد:

و زمانیخطرناک انسانی بیگانهدریکمجموعة وفرهنگ زبان ورودوحضور
را الزم شرایط و بیانجامد اقتصادی و بهحضورسیاسی که است هشداردهنده
برایموجودیتودواماستعماربیگانهفراهمکند...خطرتازیزدگیپیشارویما
نیست.درستپشتسرماست.نفوذورسوخزبانوفرهنگغربراهشداردهیم

کهپیشرویماست.56

سقوط فرهنگی و اخالقی غرب
درشمارة5بنیادمصاحبهایبارضاداوریاردکانیصورتگرفتهاست.دراینمصاحبه،
ازداوریدربارةتاثیرتکنولوژیبرآیندةجهانسومپرسیدهاند.درپاسخ،داوریدیدگاه
بسیارتاریکوهایدگریازفرهنگغربعرضهمیکند:“ازفلسفهدیگرنبایدتوقعداشت
کهتمدنغربیرانجاتدهد.تاریخغرباگرآیندهایدارد،اینآیندهدرتفکرآیندهکه
فلسفهنیستتعیینمیشود.ماهمچونشریکدرتاریخغربشدهایمبهایننکتهباید
توجهکنیمیاالاقلفعاًلدعوینجاتغربرانداشتهباشیم.”57البتهجایتعجبنداردکه

درادامهاشارهمیکندکهشایدآخرینامیدغربآمدنبهآغوششرقباشد:

اکنون]بشر...[میداندکهزمامتکنولوژیبهدستاونیستوحتیخودرااسیر
ومقهورتکنولوژیمیداندودرآرزویآناستکهحاکمبرتکنولوژیباشد...
اگرمیبینیدکهبعضیمستشرقانقبولعادتوآدابکهنشرقرابهمردمعالم

55احمدفردید،“اکنونزدگیفرهنگستان،”بنیاد،سال
1،شمارة4)تیر1356(،5.

56احمدفردید،“اکنونزدگیفرهنگستان،”بنیاد،سال

1،شمارة4)تیر1356(،5.
57رضاداوری،“دادوستدیفکریبادکتررضاداوری،”

بنیاد،سال1،شمارة5)مرداد1356(،32.
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توصیهمیکنندازآناستکهوسیلهبرایتحققآرزویبهشتزمینیمیجویند
خود باتدبیر افراد اینکه اما دهند. نجات نحوی به را غرب تمدن میخواهند و

میتوانندسیرتاریخراتغییردهندوهمیاستکهازغربآمدهاست.58

بحث یک با و میکند سرزنش را غرب متافیزیک میبدی علیرضا مشابه، بحثی در
سطحیهایدگریاستداللمیکندکه“سیاستدستگاههایقاهرغرب”برایناستکه
به“انسانمقهورجهانییکخدایفرضی”بدهد.او“حضورالگوهایغربی”درغرب
را“بسیاربدیهی”میداند،اماحضوراینالگوهاوایدههادرشرقرااز“ضدبدیهیات”
میداند.59میبدیسپساستداللمیکندکهاینخاصبودگیهویتایرانیاستکهآن
رازندهنگهداشتهاست.ازنظراو،انسانوجودیفیزیکیوفناپذیراستوفقط“تاریخ”
استکهاورا“انقراضناپذیر”میکند:“ایرانیاگرتابهحالمانده،بهاینخاطراست
کهباغنیساختنفرهنگوشعروادبواخالقخودوباحرمتیکهبرایحقیقتو

فضیلتقائلشده،قصدتاریخونیلبههویتدائمراداشتهاست.”60

میبدیسپسبارویکردیمعنویتگرایانهمفهوم“پیشرفت”رانقدمیکند.بهنظراو،
اینتشویش اما“اکنوندر “انساندرغربفکرمیکرد”کهدرحالپیشرفتاست،
تحمل به “ملزم را خود نباید دیگر ملتهای نگردد.” آلودهتر آلوده زندگی که است
“ایمان” “سرنوشت”خود و تاریخ به باید و کنند دیگران” وخدایمحتوم سرنوشت
داشتهباشند،چراکه“اجتماعاتبشریصاحبسرنوشتهایواحدنیستند.”61جالب
باید“سرنوشتخود”رابهدستگیرد،درستچند اینپیشنهادکهیکملت است
ماهقبلازانقالب،ازجانبروشنفکرحامیحکومتودرمجلةموردحمایتحکومت،

مطرحشدهاست.

شمارة9بنیادبهغربزدگیاختصاصدارد.تصاویرجاللآلاحمد،سیدحسیننصر،
احمدفردیدوبرخیدیگرازروشنفکرانایرانیپشتجلداینشمارهقرارداردو“غرب
یاشرق:میزگردروشنفکری”عنوانآناست.امادراینشمارهصرفاًیکمقالهدربارة
در که است آمده میزگردهایی مناسبت به تیتر این ظاهراً و دارد وجود غربزدگی
کانال2تلویزیونبااجرایمیبدیدرجریانبود.شاهرخشمسدرمقالهاشباعنوان

“غربزدگیدرنظامتولید”معتقداست:

59داوری،“دادوستدیفکری،”32.

60علیرضامیبدی،“وصالتاریخ،”بنیاد،سال1،شمارة
1)اسفند1355(،32.

61میبدی،“وصالتاریخ،”33.

62میبدی،“وصالتاریخ،”34.
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درشرق،انسانهنوزشباهتبهخودراازدستندادهاست.حالآنکهدرغرب
انسانمیرودتاشباهتبهخودراازدستبدهد.واینبرخالفتصورنهبهخاطر
بهعلتحضورنوعینظامتولیدیاستکه نفسصنعتوتکنولوژی،بلصرفاً
ریشههایآنرابایددرانقالبصنعتیاروپاووجدانتاریخیاشجستجوکرد:
ـاجتماعیبورژوازی.درایننظام،انساندراستخدامتولیداست وجدانسیاسیـ
اقتصادیوسیاسیاست،درخدمت وتولیددراستخدامسودوسود،کهالزاماً

یکقشرمشخص.62

نویسندهدرادامهبهنقدهردودیدگاهسرمایهداریوسوسیالیسممیپردازدومعتقد
استکههردوسیستماقتصادیمشکلدارندچونهردوجزییازجهانغربیسکوالر
مدرنهستند.اگراینبخشازاستداللنویسندهبهسختیقابلفهماستوتناقضو
سردرگمینویسندهرانشانمیدهد،نقلقولزیرخندهداروبهطرزعجیبیسادهلوحانه

بهنظرمیرسد:

یکجا را وسوسیالیستی کاپیتالیستی تولید نظام میزنیم، غربحرف از وقتی
باضدخود اندازه همان به امریکایی و اروپایی پرولتاریای که چرا میکنیم. مراد
سوسیالیستی نظام در که تفاوت این با سوسیالیسم. پرولتاریای که روبهروست
و تولید، اسباب و ابزار بر مالکیت که است گرفته دولت را جایضدخود امروز
رسالت میان، این در اوست. دست در سیاست اسباب و ابزار بر چیرگی بالمآل
انسانشرقیمبارزهباغربوعلیالخصوصصنعتوتکنولوژینیست.بلکهمبارزه
بهگونة را انسان بورژوازیاستکه باوجدان بهیککالم و ودرونمایه باشکل
ابزارصنعتیویکشبهانسانمصرفکنندهدرآوردهاست.پساجازهبدهید یک
همینجابگویمکهوظیفهورسالتانسانشرقیدرحالحاضرجستجوبراییافتن
یکنظامتولیدشرقیاست.نظامیکهریشهدرشرافتاقتصادیداشتهباشد.63

و “تقلید عنوان با مطلبی بنیاد 17 شمارة در تهران، دانشگاه استاد مظلومان، رضا
سرسامهایاجتماعی”نوشتهاست.نویسنده،کهشخصیتسیاسیمعروفیبهطرفداری
عوامل و خشونت از جامعهشناسانه تحلیلی تا میکند تالش اتفاقاً است، حکومت از
مرور را “تقلید” متفاوت نظریههای پژوهشی مقالهای قالب در او دهد. دست به آن
ایرانو ازجمله و ازکشورهایجهان ازبسیاری باطرحمثالهایی میکندوسپس

63شاهرخشمس،“غربزدگیدرنظامتولیدی،”بنیاد،

سال1،شمارة9)آذر1356(،3.
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امریکا،رابطةبیننمایشخشونتدررسانههاوبازتابآندرجامعهراشرحمیدهد.
برایسوتیتر بهصورتگزینشی را امریکا در مثالخشونت امادستاندرکارانمجله
مقالهانتخابمیکنند،چنانکهدرنگاهاولبهنظرمیرسدمقالهدرنقدخشونتدر

امریکاست.64

 René Dubos,( ُرنهدوبو ـفرانسوی، امریکاییـ ازمحیطشناس درشمارة8،مقالهای
1982-1901(،چاپشدهاستباعنوان“برعلیهتکنولوژی.”65جالبآنکهعنوانانگلیسی
مقاله“دردفاعازمحیط”است.نویسندهمیکروبیولوژیستمعروفیاستونوعیرویکرد
تکاملگرایانةاجتماعیراپیشنهادمیکندکهمعتقداستمیتواندبرمشکالتمحیطی
ابرازخوشبینینسبتبهآینده با او ایجادکند. غلبهودرطبیعتتعادلاکولوژیکی
معتقداستانساناینظرفیتراداردکهمعضالتزیستمحیطیمعاصررارفعکند.اما
عنوانمقالةمنتشرشدهدربنیادگمراهکنندهاست.بهنظرمیرسدتعمدیدرکاربوده

تامقاله،برخالفنظرنویسنده،ضدتکنولوژیجلوهکند.

باعنوان“عصرفلزساالری”آمدهاست.66 مقالةدیگریدرهمینشمارهازس.سهند
نویسندهمعتقداستدرحالیکهدرعصریزندگیمیکنیمکهاسیرتکنولوژیوماشین
شدهایم،تصورمیکنیم“فردیآزاد”هستیم.بهنظراو،دراینعصرهیچراهگریزیاز
امواج“رسانههایگروهی”مثلرادیووتلویزیوننیستواینپیامهایپیدرپیسیستم

عصبیانسانرا“بیحس”و“فلج”کردهاست.67

درهمینشماره،مقالهایازآرتورمیلرترجمهشدهاست.عنواناینمطلبکهدربارة
ادبیاتومصرفگراییبحثمیکند“ادبیاتوجامعةمصرفی”است.68نویسندةمقاله
رابطةنویسندهوخوانندگاندرعصرمدرنراتحلیلمیکندومعتقداسترسانههای
همگانیوتولیدانبوهبهشناختهشدننویسندگانوآثارادبیکمکمیکند.بااینحال،
مجلهگزینشیعملمیکندوبرخیجملههایخاصرابرایسوتیترانتخابمیکندتا
نشاندهدمیلرمخالفتکنولوژیوجهانمدرناست.چنانکهپیشازایننیزنشان
با تامطالبرا دادهشد،مسئوالنمجلهمدامچنینگزینشهاییراصورتمیدادند

ایدئولوژیضدمدرنیستیبنیادسازگارکنند.

64رضامظلومان،“تقلیدوسرسامهایاجتماعی،”بنیاد،
سال2،شمارة17)مرداد1357(،4-7و97-86.

عبدالحسین ترجمة تکنولوژی،” علیه “بر دوبو، 65ُرنه
آذرنگ،بنیاد،سال1،شمارة10)دی1356(،17-14.
66س.سهند،“عصرفلزساالری،”بنیاد،سال1،شمارة

18)شهریور1357(،57.
67سهند،“عصرفلزساالری،”86.

68آرتورمیلر،“ادبیاتوجامعةمصرفی،”ترجمةمهدی
خاموش،بنیاد،سال1،شمارة16)تیر1357(،17-14.
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گروه که است شده برجسته آپارتاید” و “نژادپرستی دربارة مقالهای 15 شمارة در
افریقایجنوبیمیپردازد.69 بنیادفراهمکردهوبهتبعیضعلیهسیاهاندر تحقیقی
درشمارة16مطلبیازفرختمیمیمنتشرشدهاستباعنوان“نامةسرگشادهبهیک
و نژادپرستی از افریقایجنوبی، بهمسئوالن نامه قالبیک در تمیمی عالیجناب.”70
انجیلومحققانمعروفآمده ازقرآن، نامهنقلقولهایی انتقادمیکند.در آپارتاید
استتاوضعیتنژادپرستیدرافریقایجنوبیرانکوهشکند.درهمینشماره،مقالهای
باعنوان“رویاهایمریکایسیاه”منتشرشدهکهمصاحبهبا10نفرمتخصصدربارة
نژادپرستیدرامریکاست.71همچنین،براساسسفرنامةدانجاکوبسن،مقالهایدربارة

آپارتایددرافریقایجنوبیآمدهاست.72

رماننویس از مقالهای و دارد تمرکز نژادی سیاستهای و نژاد بر بنیاد 19 شمارة
شده چاپ آن در هارلم” در “زندگی عنوان با هرکوس، فرانک ـکارائیبی، امریکاییـ
است.73بخشدوممقالةدانجاکوبسندربارةآپارتایددرافریقایجنوبیهمدراین
شمارهآمدهاست.74مطلبیدربارةظهورنازیسمدراروپا75ومقالهایباعنوان“بازتاب
چهرةزشتاستعمار”ازفیلمسازسیاهپوستسنگالیدربارةمشکالتشبرایفیلمسازی
دراینشمارهمنتشرشدهاست.76توجهداشتهباشیمکهاینشمارةبنیاددرمهرماه
1357منتشرشدهاست،امادریغازیکمقاله،تحلیلیایادداشتدربارةحوادثیکه

درایراندرحالرخدادنبود.

شیزوفرنی فکری: ترس از مواجهه با واقعیت
بود مرتبط بحثمان با که را بنیاد در منتشرشده مطالب همة تقریباً مطالعه، این در
بررسیکردیمتانشاندهیمبهچهمیزانایدئولوژیضدمدرنیستیدریکمجلةمورد

فاطمی، سعید نظر زیر بنیاد، تحقیقات 69گروه

15 شمارة ،2 سال بنیاد، آپارتاید،” و “نژادپرستی
)خرداد1357(،13-3.

عالیجناب،” یک به سرگشاده “نامة تمیمی، 70فرخ
بنیاد،سال2،شمارة16)تیر1357(،13-12.

”،. . . سیاه امریکای “رویاهای پیرس، شیتا 71پول
18 شمارة ،2 سال بنیاد، دستباز، هادی ترجمة

)شهریور1357(،22-20.
72دنجکوبسون،“خاطراتوخطراتسفربهافریقای

فرح ترجمة خاکشده،” انسانهای دیار در جنوبی:
،)1357 )شهریور 18 شمارة ،2 سال بنیاد، برابری،

.28-23

فاجعه،” و پیروزی آمیزة “هارلم: هرکوس، 73فرانک
ترجمةهادیدستباز،بنیاد،سال2،شمارة19)مهر

1357(،14-15و27.
74دنجکوبسون،“خاطراتوخطراتسفربهافریقای

جنوبی2:بازوانبریدةاستقالل،”ترجمةفرحبرابری،
بنیاد،سال2،شمارة19)مهر1357(،19-16.

75میلتونالرین،“میراثخوارانهیتلر:گزارشیازاحیاء
،2 بنیاد،سال برابری، فرح ترجمة درغرب،” نازیسم

شمارة19)مهر1357(،22-20.
76ماهاماجانسونترااوره،“بازتابچهرةزشتاستعمار،”
)مهر 19 شمارة ،2 سال بنیاد، شفا، پرویز ترجمة

.37-23،)1357
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حمایتحکومترواجداشت.بهنظرمیرسدماهنامةبنیادنسبتبهموضوعاتحساس
آنزمانایرانغیرسیاسیعملمیکرد،امابهوضوحوبهشکلیگستردهدرگیرفعالیت
ایران 1350 دهة فکری جریانهای تأثیر تحت کاماًل مجله بود. پرمخاطرهای فکری
بود.درواقع،بنیادفقطیکنمونهدرمیانبسیاریازنهادهایفرهنگیتحتحمایت

حکومتاستکهبهتبلیغاتبومیگرایانةضدمدرنیستیمیپرداختند.

یکمثالحضورمنظماحمدفردیددرتلویزیونملیدردهة1350است.فردیدبر
اساسمطالعاتشازهایدگرروایتیضدغربیازسنتگراییدینیعرضهمیکرد.آلاحمد
بانکوهشبرنامةنوسازیاقتدارگرایانةرژیمپهلویواستقبالازسنتهایایرانیبهمثابه
جایگزینیاصیل،ایدة“بازگشتبهخویشتن”راسیاسیکردهبود.بهطرزمتناقضی،
حکومتپهلویدقیقاًهمانزمانیکهبرنامةنوسازیدولتیپرشتابوخشنشرااجرا
میکرد،اینگفتماناصالتتمدنیرابههمراهادبیاتضدمدرنوضدغربیاشازآِن
خودکرد.دراینمدارسردرگم،بنیادباکمکمالیخواهردوقلویشاهفضاییفرهنگی
برایاندیشیدنبهمسئلةغربزدگیفراهمساخت.مجلهبهتضعیفمشروعیترژیمی
کمکمیکردکهاتفاقاًازطریقمواضعفکریاشبهدنبالحمایتشبود.مجلهدرعین
حالکهغربرابردةعقالنیتاومانیستی،تکنولوژیودستاوردهایمادینشانمیداد،
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ـاسالمیاستقبالمیکردوچهرههایگفتمانی ازایدةبهشدترمانتیکهویتایرانیـ
اینجریانناتوانازهرتحلیلی،حتیسطحی،ازواقعیتهایسیاسیواجتماعیموجود
ایرانبودند.درنهایت،واقعیتیکهمجلةبنیادهمیشهمنکرششدهبودچناندربرابر

چشمانشمنفجرشدکهنابودشکرد.

سردبیرونویسندگانبنیادبامشغولکردنخودبهمأموریتاحیایحقیقت“معنوی”و
“عرفانی”ایرانچناناغواشدهبودندکهنسبتبهحوادثیکهدرکشوردرحالوقوعبود
کاماًلکورشدهبودند.فقطدرشمارةآخرمجلهسردبیربهخوانندگانتوضیحمیدهد

کهبرایادامةانتشارمجلهبامشکلمواجهشدهاست:

بنیادرامیتواندوستداشتومیتواننداشت.نشریهایاستکهسالمتنفس
بهشهادتهمةشمارههاوهمة بنیاد . . . بهحالحفظکردهاست تا را خود
صفحاتدوسالةخودتیولاحدینبودهاست.فضاییبودهاستبرایاندیشیدن
...مامانندهرارگانوهرتجمعفکریدیگریگدایاستقاللوآزادیاندیشه
هستیمواینگدامنشیراباهیچسرمایهایمعاوضهنمیکنیم.چراکهپیمانما
ابتدابا“وطن”وبعدباقلمماناستونهباهیچچیزوهیچکسدیگری.میدانیم
نبیند. را بیوطن زندگی و بمیرد قلم که است آن بهتر نباشد، وطنی اگر که
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بنابراین،بهعشقوطنوعشقشماشیفتگاناندیشهوقلماستکهمینویسیم.
اگراینحقراکسیازماضایعکند،بیدرنگبهخانهخواهیمرفتوعطایش
رابهلقایشخواهیمبخشید.ازاینروستکهبهیاریمعنویشمامستمندیمتا

آزادگیایننشریهکماکانحفظشود.77

امادرواقعیتمسئلهبسیاربزرگترازآنبودکهبنیادبتواندحلشکندواینشماره
آخرینشمارةمجلهبودکهمنتشرمیشد.جالباینکهنیروهاییکهمنجربهازبین

رفتنبنیادشدند،درستمثلبنیادبهدنبالاحیای“معنویت”ایرانبودند.

بااینحال،شیزوفرنیفکریایکهبنیاددچارششدهبود،بههیچوجهمنحصربهاین
مجلهنبود.گفتمانضدمدرنیستیایکهدراکثرمطالببنیادبیانمیشد،تجسمیک
چرخشگفتمانیبسیارفراگیرتردرایدئولوژیحکومتپهلویدراواخردهة1340و
نهادهایفرهنگیو نشانمیدهد داردکه بسیاریوجود بود.مستندات دهة1350
دانشگاهیبسیاریدرآندورهازجانبخاندانسلطنتیحمایتمیشدندوهمچون
بنیادبه“جنگفرهنگی”عجیبوخودتخربیگریدربرابرایدههایمدرنمشغولبودند.
بنیادبخشیازاینچرخشگفتمانیبزرگتردرصورتبندیایدئولوژیکحکومتبود.
برایحکومتیکهآشکارا“طرفدارغرب”وظاهراًسکوالربود،پذیرشگفتمانغربزدگی

مخالفانشهمبهلحاظوجودیغیرممکنبودوهمبهلحاظسیاسیغیرعاقالنه.

)آبان 20 شمارة ،2 سال بنیاد، آزادی،” 77“گدای
.4،)1357
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