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 یوطنجهان ،یاران یتق؛ رانیکشف ا»مترجم: به تازگی کتاب  یمقدمه

( اثر استاد علی میرسپاسی به زبان انگلیسی از سوی ۲۰۲۱) «کالیراد

 خیتار ،رانیکشف امنتشر شده است.  انتشارات دانشگاه استنفورد

 انگذاریبن ،یاران یو کار تق یزندگ قیرا از طر یرانیا سمیونالیناس

مجدداْ مورد بازبینی و بررسی  ،ایدن ران،یا یستیمارکس یمجله نخستین

 وجوی خودبه زعم میرسپاسی، ارانی در تالش و جست .دهدقرار می

مدرن و  دنیای یعلم یهاثروت یکه به رو رانیا یندهیآ تصور یبرا

و اخالق  یستیمارکس سمیالی، ماتراستمردم خود باز  یخیتنوع تار

آن بود که  یدر پ ارانی .کندمی بیرا با هم ترک شرفتیپ وطنیجهان

 انیگراکه توسط ناب ؛دهد یآشت ی خوداسالماپس یرا با گذشته رانیا

ها آن یگراسنت انیهمتا از سویطرد شده بود و انکار و  پارسی

آن را به سمت غرب مدرن و « حال»که  یشده بود، در حال رمانتیزه

طور که همان .دادمی سوق آنو متضاد  دهیچیپ یهاتمام جنبه

متعارف که  باور نیا ارانی یوطندهد، جهانینشان م یرسپاسیم

 سمیونالیناس یحل نشدن یهایژگیاز و یکی ینژاد ییانحصارگرا

دهد. در فضای را مورد تامل انتقادی قرار می است ستمیقرن ب یرانیا

 معاصران اوو  ارانی ،ایدن یفرهنگی و فکری آن دوره و در مجله

 گاهیو جا خیتار ،یمل تیدر مورد هو یپر جنب و جوش یهابحث

و تامل در کاوش  یرسپاسیم یعلکنند. مطرح میمدرن  یایدر دن رانیا
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 ،های اوبررسی نوشتهو  ارانیکوتاه اما قابل توجه  یدر زندگخود 

بود، به  یدو جنگ را که تحت تسلط دولت پهلو نیب رانیا ریتصو

را که  ی موثر و باروریفکری فضا از این طریق تا کشدیچالش م

 سمیونالیناس»شود آشکار سازد. میدر آن شکوفا  «یمدن سمیونالیناس»

مفصل علی میرسپاسی بر کتاب  یعنوان مقدمه« بازبینی مجدد ،یرانیا

است که شمایی کلی « کالیراد یوطنجهان ،یاران یتق؛ رانیکشف ا»

آن در  یکند که ترجمهاما با جزئیات از داستان این کتاب روایت می

 زیر آمده است.

 

 

 «.نخواهد بود. .  پرشیا گریاز سال نو، د پس، پرشیا»

 (۱) ۱۹۳۵ مز،یتا ورکیوین

 

 ملت بردن ازبدون نام

 یحسابرسیک گزارش داد که  تدپرسی، آسوش۱۹۳۵در روز سال نو 

و در  کیپلماتیفرمان د کیبا  است. شیدر پ رانیاموضوع بر سر  یمل

یک به  «رانیا»وجود نخواهد داشت و  گرید« پرشیا»لحظه،  کی
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 یباعث سقوط ملت یچه عامل آمد. در خواهد یالمللنیب تیموجود

چرا  و درخشان؟ یطوالن خیهمه تار نیبا ا ،«نام»به  یشد، حتخواهد 

نام کشور خود را  ،کردندیخود افتخار م یباستان راثیکه به م یافراد

 کی افتنی یرا برا رانیمعاصر ا یهاکه روزنامه یهر محققکردند؟ رد 

 یدیجو کند، تنها با ناامونام جست رییاز تغ« کامل یمحل تیروا»

-اشاره عدم ذکر هرگونه  رانیر امواجه خواهد شد. در گفتمان معاص

 دیشا است. و قابل توجه ریگچشم «پرشیا انیپا»به  -چه رسد به بحث

نبوده  پرشیاهرگز  انیرانیا یبرا رانیاست که ا لیدل نیبه ااین موضوع 

 (۲ه است.)بود« رانیا»آمد یم ادشانیکه  یاز زمانو 

 یهااز دولت با شتاب ۱۹۳۴ دسامبر ۴در  رانیامور خارجه ا ریوز

 پرشیابه نام  رانینام انامیدن از  گریخواسته بود تا سه ماه د یخارج

 دیکه مقرر شده بود، با ی، در فرمان۱۹۳۵در مارس  کنند. یخوددار

 ژهیو به رانیا ( حکومت۳)بخوانند. رانیا یعنیآن  «یواقع»آن را به نام 

پرچمداران نظم عنوان  بهیی اروپا یبه دنبال وادار کردن کشورها

چه کنند. اما  یخوددار «ایپرش»از به کار بردن نام ی بود تا المللنیب

واقعه  نیا نام شد؟ رییتغ یبه اجرا رانیباعث تعهد دولت ا یزیچ

با  شده است؟ ریمدرن چگونه تفس رانیتوسط مورخان و محققان ا

 و آغاز ۱۹۳۵نام در سال  رییتغ نیب یزمان یکه فاصله نیتوجه به ا

-۱۹۳۴دوم که مصادف با دوره دوم حکومت رضاشاه ) یجنگ جهان
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 رانیا یندهیآ ماًیمستق؛ چراکه است یمهم اریموضوع بس، ( بود۱۹۴۱

رقم  یرانیا سمیونالیناس یملت مدرن و توسعه-دولت کیرا به عنوان 

 زد.

دولت  لیتما لینام به دل رییتغ نیکرد که ا یزنگمانه تدپرسیآسوش

انجام شده  ییایبا نژاد به اصطالح آر ملت ییسوهم یبرا رانیا

 رییاز تغ زیهمه چ حیتوض یکه برا «ینژاد یبرتر»تز  نیا (۴)است.

 شد،یبا اعراب و اسالم استفاده م رانینام گرفته تا روابط ظاهراً آشفته ا

 باور مشترکبه  دنیرس یبرا گرید حاتیهمه توض نیگزیجا یبه زود

 هایحکومت شد. شناختهآلمان  بارضاشاه  یفرض سوییهمبه عنوان 

 رییرا به تغ زهیانگ نیکردند و هم یرویموضوع پ نیاز ا زین ییاروپا

آشکار در نظر  یها با ناراحتکه آن ، تغییر موضعینام نسبت دادند

 لقب و برچسب کی «رانیا»مشکوک بودند که  . این کشورهاگرفتند

 «احمقانه»درخواست را  نیدر ابتدا ا ایتانیبر حکومت است. ینژاد

در آن ( ۵)در برابر آن افتاد. و ایستادگی کرد و به فکر مقاومت یتلق

نگاه  کیاز  بیشتر یزیبه چ یطلب یبرتر -یزمان، مانند اکنون، تز نژاد

در حال ظهور در سراسر اروپا و  یمعاصر و اتحادها یدادهایبه رو

از  یکه برخ نیا به نظر برسد. یاز حد واقع شیداشت تا ب ازیآلمان ن

را  یآشکارا افکار نژادپرستانه آلمان یرانیدولتمردان و روشنفکران ا

 ییایبر سر ملت آر یساختگ یامبارزه ریرا درگ رانیو عمداً ا رفتندیپذ
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 یبرا یحال، چه شواهد واقع نیبا ا تز افزود. نیبر اعتبار ا ،کردند

عملی عنوان  نام را به رییوجود دارد که تغ یاحتمال یهازهیانگ

 لیتر از مدهیچینام پ رییمنطق تغ کشد؟ینژادپرستانه به چالش م

 .بود یالمللنیدر سطح ب رانیا «ییایآر» تیهو شینما یمفروض برا

تازه به  یآن، نگاه یهازهیانگ یو اقتضا یدگیچیدرک پ یبرا ن،یبنابرا

و آلمان  رانیبه روابط ا ترقیدق یدگاهیو د استیس نیا زایشدوران 

از خارج  رانیا« نام بردنیب» است. یضروربسیار  ۱۹۳۰ یدر دهه

و  یخارج یکشورها ریتحت تأث یگذاردر نام رییتغ ؛شدمی هدایت

به عنوان نام  پیشتر «رانیا»گرفت. قرار یی اروپا یکشورها ژهیبه و

 یبود که کشورها یخیتار یبود و اصطالح جیکشور را دروندر  ملت

کشور استفاده  نیاشاره به ا به منظورها قرن یبرا هیهمسا یاسالم

بخواهد  یخارج یاز کشورها دیبا حکومت کیچرا  .کردندیم

که  یدر حال کنند؟ ییرا با عبارات نژادپرستانه شناسا شکشور

 شود؟یگرفته م دهیمردمش ناد نیآن در ب ی و رایجکنون یاستفاده

حساس  یادر دوره رییتغ نیا م؟یده حیرا توضموضوع  نیچگونه ا

سکوت  نیرخ داد، بنابرا یرانیا سمیونالیناس یریگدر شکل

 است. بینام واقعاً عج رییتغ این رامونیپ ینگارخیتار

 کی جادیا یدهیبار انخستین یبرا یچه کس نکهیدر مورد ا تیدو روا

اکثر محققان  را مطرح کرد، وجود دارد. یگذارنام این در یرسم رییتغ
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 رانیا یهابه سفارتخانه ،رانیامور خارجه ا ریبخشنامه وز اشاره بهبا 

بخشنامه آمده  نیدر ا اند.کرده ییدر خارج از کشور، مقصر را شناسا

 شودیدر آلمان، که گفته م رانیا ری، سف(۶)است که عبدالقاسم نجم

 این به ازیبود، احتماالً رضاشاه را متقاعد کرده بود که ن هایهوادار ناز

 ی از این موضوعگریاما درک د رانیدر ا( ۷)دارد. وجود نام رییتغ

که با  یمحقق نام ،یسینف دیبود که سع نیاعتقاد بر ا .بودحاکم 

از  یگروه یرهبرو  مشاوران رضاشاه روابط دوستانه داشت

سابق و  ریوزنخست یفروغ یدعلاز جمله محم یرانیا منورالفکران

در ؛ را برعهده داشت امور خارجه سابق ریزاده وزیحسن تق دیس

در جهان  کشور گاهیبهبود جا ینام برا رییمتقاعد کردن شاه که تغ

دال بر احترام  یو در واقع شواهد، نقش داشته است: است یضرور

محقق وجود دارد: به مناسبت سالگرد  کیبه عنوان  یسیرضاشاه به نف

را مأمور کرد  یسی، او نف۱۹۳۴در سال  یسلطنت پهلو سیجشن تأس

 ،یسینف ی کتابدو جلد ( مطالعه۸).سدیحکومت خود را بنو خیتا تار

در  شگامیاثر پ کیچنان به عنوان هم ،رانیا یاجتماع خیتار

 (۹)رود.یبه شمار م های تاریخیپژوهش

 دهد،یم حیتوضبرای تغییر نام را  حکومت لیکه دل یتنها سند دیشا

، سه ۱۹۳۴دسامبر  ۱۰باشد که در روز  یسینف ینگرانهگذشته یمقاله

 رییاز تغ یخارج هایحکومتبه  یرانیروز پس از اطالع مقامات ا
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 یاستفاده یبرا یسیاستدالل نف اطالعات چاپ شد. ینام، در روزنامه

اعتقاد استوار  نیبر ا« پرشیا» یبه جا «رانیا»از  های خارجیحکومت

 پرشیاکه  دهدیرا نشان م یتیبود که نام سابق بهتر ساختار چند قوم

هرگز  پرشیانام  ،یسینف یبه گفته منطقه در آن بود. کی)پارس( تنها 

را در  رانیا یخیتار تیواقع یسازنده یهاتنوع فرهنگ تواندینم

 یتیملت چند قوم کیکرد که  جادیتصور را ا نیو در عوض ا ردیبرگ

 دهیچیپ یسیاما استدالل نف شود.یاداره م یگروه قوم کی تنها توسط

استدالل کرد که  ران،یا یبر کثرت قوم اشیبود. او در کنار پافشار

 تیهو کیاند و توسط گرفته شده دهیها در واقع نادتفاوت نیا

 یادر مجموع شاخه انیرانیاو ا یدهیبه عقند: شد قیبخش تلفوحدت

 «رانیا»نام  بودند. ییایآر نیدادند و بنابرایم لیرا تشک دیاز نژاد سف

 را بدون به خطر انداختن آن رانیا یقوم ترکیب رینه تنها امکان تسخ

نیز آن  یباستان یعظمت گذشته یکنندهی، بلکه تداعدادنوید می

ها در آن یخردمند لیبه دل ییاروپا شناسانشرقاز  یسینف( ۱۰بود.)

 رانیکه ا یامنطقه فیتوص یبرا «رانیا»انتخاب استفاده از اصطالح 

 (۱۱)کرد. یقدردان رد،یگیمعاصر، افغانستان و فراتر از آن را دربرم

عنوان  به «ایپرش»ابطال  یتالش برا ایآ نکهیا نییتع یجا کتاب به نیا

 رییتغ نیا ر،یخ ای کندیم دییرا تأ یرانیا ییگراییایوجود آر رانینام ا

از  دیجد خودکامه یوهیش کیکردن  نهینهاد زیاز هر چ شینام را ب
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 عیشکل بد ۱۹۳۵و  ۱۹۳۴ یهاسالداند. می مدرن رانیا تخیل

که هدف  شدن کردشروع به ساخته ،نییاز باال به پا یرانیا سمیونالیناس

متن  ها،یوستگیناپ نیابا وجود  شاه بود. ریملت به تصو یدهآن شکل

 برد،یم شیرا پ تیسنت مشروط یمدن یهاچنان آرمانهم یسینف

 یکه در قانون اساس های مدنی[]آرمان تحقق یبرا ییسازوکارها

 دیجد یخودکامه سمیونالیناس یحت شده است. انیب رانیا ۱۹۰۶

را حفظ  یمدن سمیونالیمانده از ناس یعناصر باق زیحکومت رضاشاه ن

از  یدیجد یدوقطب تیواقع یسیپرتو، استدالل مبهم نف نیدر ا کرد.

 تسخیر خودکامه یرویکه توسط ن کشدیم ریرا به تصو یمدن یکنشگر

 یخصومت نژاد یزهیکه صرفاً با انگ ستین یاستدالل نیا .دشویم

 هیشب یرا به شکل رانیتصور ا بودنتوانسته  زین یسیخود نف دیشا باشد.

 رانیا کیعوض، او خواستار  در درک کند. هیترک دیجد یجمهور

بود، در همان زمان که تالش کرد آن را در درون « فراگیر» یقوم

 قرار دهد. ییگراییایپانتئون آر

 

 یاران یتق یمدن سمیونالیناس

 یرانیا سمیونالیناس روشنفکری خیتار یطور انتقادحاضر به یمطالعه

-۱۹۱۹جنگ )دو  نیب یگرفته شده دهیغالباً ناد یرا که در طول دوره
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کار را با  پژوهش، این نیا کند.یم یبررس را بود افتهی بسط( ۱۹۳۵

خود انجام  یمطالعهدر مرکز  یاران یتق شهیو اند یقرار دادن زندگ

را با اخالق  یستیمارکس سمیالیماتر یلیتحل یهانشیدهد که بیم

 داد. وندیپ یالمللنیب یتبادل علم قیاز طر شرفتیپ وطنیجهان

 التیرا با تخ یمدن سمیونالیاصول ناس ،یاران کالیراد سمیسکوالر

 یهاوقفه ارزشیاو ب کرد. بیترک رانیملت ا ندهیآ یبرا یستیاومان

 یوهیکرد. اما به شیم غیرا تبل یتیو جنس یطبقات یعلم مدرن و برابر

خود، نسبت به  ستیمدرن انیاز همتا یاریبرخالف بس ،یضداستعمار

 رانیدادن ایاو به دنبال آشت بود. نیدر برابر غرب بدب یفرهنگ میتسل

 یمبادله یخچهیتار، بود یقبل و بعد از فتوحات اسالم ،خود خیبا تار

د ر رانیشدن ا یبه عنوان عربگرایان ایرانی نابهمزمان که توسط 

 رمانتیزه یرانیگرا به عنوان اوج تمدن اسنت انیشده و توسط همتا

 دگاهیدداد. ؛ و در عین حال آن را با غرب مدرن آشتی میشده است

زمان  یهاستیسکوالر یفرهنگ سمیونالیفراتر از ناس رانیا یبرا یاران

 ستمیدوم قرن ب یمهیدر ن رانیحاکم بر ا یزدگو گفتمان غرب ،خود

 بود.

پرثمر  یفکر یفضاها ،یاران یهاو نوشته یدر روند کاوش در زندگ

شکوفا شده بود، کشف  جنگدو  نیب یهارا که در طول سال و باربر

ها، در آن سال و زوال بود. ییکه دور از تمرکززدا ییفضا .میکنیم
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مدرن بحث  رانیا تخیل زیمتما یهاراه یدرباره یرانیروشنفکران ا

 کردند،یتالش م دیجد رانیا« کشف» یکه برا یو در حال ،کردندیم

 یو فضاها یو هنر یمحصوالت ادب ،یو فکر یاسیس یهاتراکت

فضاها  نیدر ا یو مدن یاسیس یهاسازمان کردند. دیتول عیبد یفرهنگ

 یو معنا یاصالحات آموزش ر،یاخ یعلم یشکل گرفتند تا دستاوردها

 نیادغام ا یرا مورد بحث قرار دهند، همه در تالش برا یانسان طیشرا

 بودند. دیجد یمل لیتخ کیدر  هانشیب

و  درگیر آن بودکه او  ییاز فضاها یاثر یرانا کالیراد سمیسکوالر

در  اشیاو با خانواده آذر اطرافش را در خود داشت. یهایآشفتگ

 یروس یروهایتوسط نشهر اشغال آن  نکهیتا ا کردیم یزندگ زیتبر

در سال  یاز آنجا، اران ها به تهران نقل مکان کنند.باعث شد تا آن

 لیتحص یمیدر رشته ش یسفر کرد تا در مقطع دکتر نیبه برل ۱۹۲۲

 یبود که سفر فکر یو فکر یمرکز فرهنگ کی ن،یبرل ماریدر وا کند.

گروه برجسته از  کیاو توسط  آغاز شد. ارانی از آن یاسیو س

دو جنگ  نیرا خانه خود در دوره ب نیکه برل یرانیا هایناسیونالیست

و  ستیها و در سن بآن میتحت تعل ارانی .ذیرفته شدپکرده بودند 

، فرنگستانو  رانشهریا ن،یبرجسته برل یمجالت فارس یبرا یسالگ کی

 یها مبنینئوعثمان یمناقشه حیو تقب یرانیا سمیونالیاز ناس نیدفاع آتش

شده است که  یاز حد متالش شیب یتیاز نظر قوم رانیا نکهیبر ا
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 یرید نوشت. ،کند جادیا و باثبات منسجمملت  کیتواند ینم

 نیمستقر در برل رادیکال انیرانیاز ا یانگذشت که او خود را در حلقه

دانشگاه  یمیدکترا در گروه ش یحال به عنوان دانشجو نیبا ا یافت.

پس  یگرفت. اندکیچنان از علوم الهام مهم ن،یبرل لهلمیو شیفردر

خود فاصله  پیشین یستینالویاز موضع ناس ارانی ن،یاز ورود به برل

 یگسترده دگاهیو د سمیاصول مارکس رشیگرفت و شروع به پذ

 یلیتحل یها ابزارهادهیا نیاو با ا یمواجهه کرد. یعلم-یاجتماع

او فراهم  یبرا یکیالکتیرا به صورت د تهیمدرن فهم به منظور ازیمورد ن

از خطرات  شیشاپیپ یانتقاد ارانیمرحله بود که  نیدر ا کرد.

توسط  «یعرفان»تفکر  رشیدر پذ یذات ییگراضدعقل

 ابراز کرد. انیگراو سنت کالیراد یهاستیونالیناس

که  قرار دارداقتدارگرا  سمیونالیناس یندهآیکتاب در برابر موج فز نیا

را ارائه  وطنیجهان رانیا کیاو از  دگاهیو د یاران یتق یهانوشته

مد روز  سمیالیشبه سوس ای سمینیبه استال میتعظ یبه جا ارانی .کندیم

و  ازهایرا مطابق با ن کیدموکرات یستیالیگرا، سنت سوسمدل دولت

 یهاتیشخص ادآوریکه  یاوهی، به شایران کشورش یماد تیواقع

از  ارانی یدهیا کرد. ریمانند جواهر لعل نهرو بود، بازتفس یمعاصر

 سمیمارکس ران،یا یاو برا یوطنجهان دگاهیو د «یمدن سمیونالیناس»

طلبان جهان اصالح یموجود برا ویرا به عنوان تنها آلترنات یشورو
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و چه در طول شش سال اقامت در  رانیچه در ا سوم متمرکز کرد.

 .شد تعدیلاو با توجه همه جانبه او به ملت  سمیکالیراد ن،یبرل

 بر به همان اندازه که سمیاو به مارکس یچپ و عالقه هایشیگرا

کرده بود، در ابعاد  یگذارهیو توسعه سرما شرفتیمسائل پ یرو

 شکل گرفت.نیز  یو مل یفرهنگ

 لیبه دل هاستیو ضدمدرناحیاگران با  یاران یو مواجهه ییارویرو

ارائه  ۱۹۳۰ یدر دهه رانیا یروشنفکر یکه به صحنه یاچهیدر

سکوالر و  یهاسمیدهه با ظهور ضدمدرن نیا ارزشمند است. کند،یم

در صفحات  یها را ارانآن ی، هر دوشودمیمشخص  بیرق یمذهب

که او و چند تن از همکارانش  یامجله د،یبه چالش کش ایدن یمجله

 یکدیگر منتشر کردند.با  ۱۹۳۰ یپس از بازگشت به تهران در دهه

، نخست متمرکز بود: دهیدوره بر سه ا نیدر ا یاران یهانوشته

 یآموزش مل یاتیدر علوم و نقش ح انیرانیا تیو ترب میضرورت تعل

 یرانیا تیکه هو ىیعنوان سنگ بنا به یدو، زبان فارسی؛ طور کلبه

 یهاانیو سوم، نقد جر ؛حول آن ادغام شود دیمدرن و سکوالر با

 رانیادر  یسکوالر و مذهب انیگرایضدمدرن برخاسته از اروپا، که بوم

 یو فرهنگ یاجتماع رییخود به امکان تغ یاز حمله تیحما یبرا

 (۱۲)اتخاذ کردند. رانیدر ا یمترق
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با جهان  رانیا یو فرهنگ یخیروابط تار ،یاران ترپخته یهادر نوشته

 مدرن مورد بحث قرار گرفته است. یاروپا نیچناسالم و عرب و هم

 تیواقع نیرا وادار کرد تا ااو، ارانی  یعلم-یتفکر اجتماع سمیپراگمات

 یتکنولوژ شرفتیکه اروپا از نظر ثروت و پ ردیقابل مشاهده را بپذ

که به شهروندانش استاندارد  یتیواقع؛ گرفته است یشیاز جهان پ

 ،یثروت ماد نیب یشناخت همبستگ دهد.یرا ارائه م یباالتر یزندگ

 میتسلمعنای به  اْلزوم ی،اران یبرا ،یزندگ تیفیو ک یعلم شرفتیپ

 یدر حال .نبوددر برابر غرب  یگریهر کشور در حال توسعه د ای رانیا

 کرد،یم دیتأک شرفتیپ ییمدل اروپا کیاز  یرویکه او بر ضرورت پ

تصور را که  نیا خ،ی( او از تاریشناختتی)در مقابل غا تحولیدرک 

است،  یتمدن بشر «ییمرحله نها»مظهر  یغرب یدارهیسرما یجامعه

دانستن  کسانیمعاصر ما را به  شیکه گرا یانکته -را زیر سوال برد

غرب  یدادن به برتر ازیبا امت یعلم-یتفکر اجتماع ای سمیسکوالر

 کند.یم حیتصح

که  یدر حال ،کندایرانی اشاره میمحقق  یطور که خسرو شاکرهمان

 انیرانیا ارانیاز قبل به حرکت در آمده بود،  ونیزاسیمدرن یهاچرخ

 تهیمدرن یمقاومت در برابر آن، در توسعه یبه جا»کرد  قیرا تشو

 داشت؟ ییچه معنا ارانی یبرا تهیاما مدرن( ۱۳«).مشارکت کنند یفرامل

و  ینف داد،یرو یکیالکتید یتوال قیاو از طر یبرا خیکه تار ییاز آنجا
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به گسست  ازین ونیزاسیو مدرن تهیرفت، مدرنیم شیسنتز پ

 تهیدر عوض، مدرن نداشت. یسنت یبا گذشته یو دائم زیآمخشونت

فرهنگ  کیرا به  گرید یکند و برخیم یاز عناصر سنت را نف یبرخ

حال، روشنفکران  نیبا ا کند.یم لیو مدرن تبد دیجد یمل

 در پژوهش حاضر، در موافق نبودند. ارانی جیبا نتا یستیضدمدرن

گرا مواجه با مخالفان سنت ،های آنهابه چالش یاران یهامقابل پاسخ

 یهاشهیاز اند ،تهیاثبات مخالفت خود با مدرن یکه برا میشویم

 استفاده کردند. ییو اروپا یاسالم

ملت مدرن -دولت کی جادیکند که ایاستدالل م نیچنمطالعه هم نیا

 رضاشاه نسبت داد.بازیگری  طور کامل بهبه دیرا نبا یرانیو متمرکز ا

و  هیاول یهامنتقدان رضاشاه، نقش یبرخ استمداران،یروشنفکران و س

 داشتند. رانیا کپارچهیاساس ملت  یسازدر مفهوم یاکنندهنییتع

تالش  نیچنو هم ران،یا یاز ساختار طبقات ارانی یشناختجامعه لیتحل

 ینهیزم ،زیاز هر چ شیبا در نظر گرفتن پ هادهیا یسازیخیتار یاو برا

از نقش  یزیمتما فهم د،نریگیکه در آن سرچشمه م یماد یاجتماع

 ارانی باز کرد. یمل یدر آغاز اصالحات اجتماع یرانیروشنفکران ا

 یفاقد طبقه ،یعمدتاً کشاورز یکشور ران،یاستدالل کرد که چون ا

روشنفکران(  ای) یشهر یکردهلیتحص یکارگر بزرگ است، طبقه

که از  ییزهایبا آموزش چها برانگیزند. آنرا  یاجتماع راتییتغ دیبا
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کامل ملت را به حرکت  یانقالب لیتحقق پتانس، ملت سلب شده بود

 .در خواهند آورد

اثر  نیو آنچه ا ،یاتوده کیبه آموزش، مشارکت دموکرات یتوجه اران

او را بر آن داشت تا  کند،یم ادی« مراقبت از ملت»از آن به عنوان 

درباره روشنفکران به  یگریموضع خود را در مورد بحث خاص د

 ۱۹۳۵خود در سال  یدر مقاله یاراناصالح زبان.  دهد: حیدقت توض

را به شدت  شناسیزبان گرایانناب ای اگرانیاح «یزبان فارس رییتغ»

 یماد یهاییایپو نیب یبا توجه به رابطه یاران سرزنش کرد.

 افتیدر ،یفرهنگ یهایدگرگون یریگشکل یو چگونگ ونیزاسیمدرن

 تخیالتاست، بلکه در سراسر  یمرکزامر نه تنها  یکه زبان فارس

 یبرا ریفراگ ییاو مبنا لیدل نیاست، و به هم جیرا یرانیا یاجتماع

و  یوطنحال مدرن، جهان نیدر ع یاندازچشم ارائه کرد: یمل تیهو

 «یفرهنگ یتجربه» کی یدر واقع، زبان فارس ،ارانی یبرا .یمترق

بحث در مورد روابط  یاز آن برا توانستیکه او م ییفضا (۱۴)بود:

را  رانیحال ا نیبا اعراب و اسالم استفاده کند و در ع رانیا یخیتار

در  داشته باشد. یو غرب آشت تهیکه با مدرن تخیل کند یاندهیآ در

 یفرهنگ یهایژگیت بر ضرورت حفظ وبا صراح یهمان زمان، اران

 کیبه عنوان  رانیا ای ،یوطنتصور او از جهان کرد.میاستدالل  رانیا
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 لیو پتانس یاز کارکرد اجتماع یادهیچیپ فهم ریدرگ ،یفرامل یدهیا

 وحدت نهفته در زبان بود. یبرا یاسیس

از اگرچه او خود را  است. زیمتما ارانی امری سمیونالیناس نیبنابرا

جدا کرد، اما  یاقتدارگرا و جزم یهاسمیونالیناس یفرهنگ سمیشوون

 –کرد یم همراهی یستیونالیتعهد ناس یهاوهیاز ش یکیچنان با هم

 سمیونالیناس .دینامیم «یستیالیماتر سمیونالیناس»که او آن را  یزچی

 ملت دارد: کی یهاجنبه نیتردر عشق به ملموس شهیر یستیالیماتر

 کردیاستدالل م ارانی آن. یفرهنگ اتیتجرب نیغذا، مردم و بهتر ن،یزم

اخالق  کیداشت، تابع  تیدر واقع شهیکه ر ،سمیونالیناس نیکه ا

 تعهد به مراقبت از ملت است. یهمان معنا نیا بود. وطنیجهان

آن را قادر به  گر،ید یهابا فرهنگ یستیشوون سمیونالیخصومت ناس

 یبالقوه سودمند خارج یهایو فناور هانشیمبادله با ب ایتعامل 

 .کندینم

مسلط زمان او  سمیونالیاز ناس یاکنندهنقد قانع ارانی یبعد یهانوشته

 یاسیو س پراگماتیستیشناسانه، حال انسان نینقد او در ع .کندیارائه م

 یزبان فارس «پاالیش» یاو استدالل کرد که هرگونه تالش برا است.

با  یارتباط چیه ی،شده مصنوع ریزبان تطه رایز ؛ودخواهد ب اثریب

 ها از آن ندارد.آن یبر استفاده یریمردم و تأث یروزمره یهادغدغه

از  زیعدم امکان پره پراگماتیستی صیدر تشخ شهیاعتقاد او ر
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 یطور کامل خود را در فارسکه به ،داشت یکلمات عرب کارگیریبه

« صرفاً »ی هاکلمات با واژه نیا ینیگزیجا ایکرده بودند،  واردروزمره 

مخالفت  اگرانیبا اح یاسیآشکارا س لیبه دال یحال، اران نیبا ا ی.فارس

به شدت  ،یقوم یبا اعتقاد به برتر ،یرانیا زهیکالیراد تیروا» کرد:

او استدالل ( ۱۵)«بود. سمیفاش یو حت ییاروپا سمیضدمدرن هیشب

و  خیدو به دنبال انکار تارها هر ستیو فاش اگرهایکرد که احیم

 خیانکار تار یبه جا یاران ابداع شده بودند. تیآن با واقع ینیگزیجا

 ش،یپ یهاهزاره یآن با فارس یعرب یکردن آثار ادب نیگزیبا جا یفارس

 یفارس تاییهم/قیبودن تلف یخیاز تار دیبا انیرانیکه ا کردیاستدالل م

 یعرب ای ییگرفتن کلمات اروپا، وام تشخیص نیدر ا کنند. یقدردان

 خیتار یهاانینبود، بلکه مترادف با جرزبانی  یمترادف با آلودگ گرید

 بود.

و نقد او از  یرانیا گرایانناب هیعل یاران یهااستدالل نیب

طور که همان وجود دارد. یاگسترده یهمسان هاستیضدمدرن

و  گانهیواردات ب کیعنوان  را به یعلم ییگراعقل هاستیضدمدرن

 زین اگرانیاح کردند،یرد م یعلم حضور ای یاز دانش شهود ترنییپا

 یفارس یعنوان مخرب کمال ذات را به یعرب ای ییمنشأ اروپا یهاواژه

و  یبوم نیب ای ،یگریخود و د نیکه ب یمیبا رد تقس یاران رد کردند.

تا  دیتفکر را به چالش کش یوهیکرده بودند، هر دو ش جادیا گانهیب
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در حالت سکون وجود  نیاوالً نشان دهد که نه زبان، نه فرهنگ و نه د

 یهاوهیش -اندافتهیتوسعه  یبا روابط ماد پیوند، بلکه در ندنداشت

 ؛است جیرا یاکه در هر جامعه -یکار و ساختار طبقات میتقس د،یتول

 رایبازگشت، ز یافته(سم)تج شدهیواقع یبه گذشته توانینم اً،یو ثان

 یدیناام یبود، بلکه خروج یکه آن گذشته نه تنها ساختگ ییاز آنجا

 کردند.یاحساس م تهیبود که طبقات مسلط هنگام مواجهه با مدرن

او با ؛ محدود نکرداش یرانیا انیانتقادات خود را به همتا ارانی

 یاو نقد هانر خورد.بربه مشکل  زین ییاروپا یهاستیضدمدرن

 کی انگریرا ب یانتزاع تیاز عقالن یفرانسو لسوفیبرگسون ف

 یبود که عرفا یمدع یاران دانست. یعموم «مدرن ناامیدی مخمصه»

مدرن  یایدن یهایمتوسط مانند برگسون که از آشفتگ یطبقه

سواد را مرتکب یافراد ب یهامضطرب شده بودند، همان حماقت

 یروزافزون جامعه یبا دردها ییارویاجتناب از رو یشدند و برا

 نیدر چن .ختندیگر یدانش عرفان ایعرفان  بخورتر، به کیدموکرات

از  رانیا یدهقانان استانقدیم و هم  هم نخبگان ،یدیجد یجامعه

 یکه اران یدر حال بهره خواهند بود.یخود ب ازاتیآداب و رسوم و امت

 یاما درباره دانست،یطبقه مرتبط م کی یوجود یدیعرفان را به ناام

 ننوشته است. یزیچ یدارهیسرما انیپا یحت ایطبقه یب یظهور جامعه

او  یاصل یدغدغه رایجامعه تمرکز کرد، ز یشناختجامعه لیاو بر تحل
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در  بود. کیدموکرات ینهادساز قیانسان از طر یروزمره یتوانمندساز

 سمیونالیکه ناسکند یم یمعرف یرا متفکر یاران ،مقدمه نیکه ا یحال

 دیبا، نه انزوا، بود یالمللنیب یهمکار قیاز طر رانیا یاعتال یاو در پ

 جادیبه ا یازیدو جنگ ن نیعصران او در باز هم یاریکرد که بس دیتأک

به  ا، یدندیدیجهان نم یازهایملت خود در برابر ن یازهاین نیتعادل ب

نسبت داده و ممکن  یکه نهرو به گاند یتیاشتراک گذاشتن حساس

 :میده میتعمآن را به ارانی است 

 نیدر ع نیچنبود. او هم دیشد ستیونالیناس کی یگاند

هند  ینه تنها برا یامیکرد پیبود که احساس م یحال مرد

 بود. یجهان دارد و مشتاقانه خواهان صلح جهان یبلکه برا

داشت و کاماًل  یخاص ینیباو جهان سمیونالیناس نیبنابرا

 یدهیا».. او گفته بود: بود. یاز هرگونه قصد تهاجم یعار

است که کشور من ممکن است آزاد  نیا سمیونالیمن از ناس

تا نسل بشر زنده  رد،یشود، تا در صورت لزوم، کل کشور بم

 و دوباره:« . . . .ستین ینفرت نژاد یبرا ییجا نجایبماند. ا

طور من به یپرست هنیفکر کنم. م ایبه تمام دن خواهمیمن م

خدمت من به  ن،یو صالح بشر است. بنابرا ریشامل خ یکل

 (۱۶)«هند شامل خدمت به نوع بشر است.
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با جهان  کسانیطور به یرانیو نه روشنفکران ا ینه روشنفکران هند

قدرتمند در هر کشور اصالت  یهاانیخارج برخورد نکردند. جر

را در حکومت  یاسیو ثبات س یمذهب-یرا در خلوص قوم یفرهنگ

باز  یدید یرانیاز روشنفکران ا یحال، برخ نیبا ا قرار دادند. ینظام

 آلدهیمنظر ا داشت. یفرامل یهاانیجر ینشیگز رشیبر پذ یمبتن

رهبران هند  به هند داشت. یریگشباهت چشم ب،یترت نیبه ا ران،یا

را  یاز ستم خارج یاستعمار، هند مستقل و عار یتحت فشار سلطه

از  یعیوس فیها طآن ناسیونالیستی یکردند، اما محتوایتصور م

ما شاهد دو مفهوم  ران،یطور که در اهمان گرفت.یرا در بر م سیاست

 کیعنوان  ملت را به یک؛ یمیمتفاوت از ملت مدرن هست یاساس

و محافظت  گانهیب یهاندهیشدن از شر آالخالص یموجود خالص برا

و  منافع یگریکه د یدر حالو  کردیتصور م یخارج یاز خوردگ

به دست  یفرامل یهاوهیها و شدهیبا ا کپارچهیرا از تعامل  مزایایی

 نیهستند که با ا «مراقبت از ملت»از  زیمتما دگاهیدو د نهایا آورد.یم

 یاخالق یهارا به عنوان پرسش ییگراوطنو جهان سمیونالیوجود ناس

 کیدو جنگ، ملت فقط  نیروشنفکران ب یبرا ن،یبنابرا دانند.یم

تر گسترده ینگران کینبود، بلکه  ینیمحدود از نظر سرزم یپروژه

 بود. یانسان
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 مدرن رانیا یدهیا

طور گسترده به تهیو مدرن یسازدولت ،یرانیا سمیونالیناس خیتار

قرار گرفته  لیو تحل هیمتفاوت مورد تجز کیتوسط محققان متدولوژ

بر  ای سمیونالیناس یگفتمان یها عمدتاً بر توسعهآن قاتیتحق است.

به که  ،متمرکز بوده است یسازو دولت ینهادساز یندهایفرآ

 ریمطالعات اخ .دهدیساختار م یرانیا تهیمدرن بندیمفصل

 یندهایفرآ ای (۱۷«)رانیا یدهیا»به  ندهآیفز یعالقه یدهندهنشان

 یمل لیتخ کایران یها، گزارش نیاست. در ا یمل تیهو یریگشکل

مطالعات غالباً  نیحال، ا نیبا ای است. شده در سطح جهان دیتول

 یریگشکل برمطالعه  نیکه ا رند،یگیم دهیرا ناد جنگدو  نیدوران ب

 (۱۸.)متمرکز است رانیملت مدرن ا یگفتمان

 التیتخ بست مواجه شدند.اواخر قرن نوزدهم با بن یرانیمتفکران ا

 ای فارسی یپادشاه یهافیموتتیگرفته از الالهام تر،یمیقد یمل

 ،موضوع نیزمان با اهم در حال محو شدن بودند. ،یرانیاسالم ا

 یو فناور یعلم یو توسعه یاسیس سمیبرالیبا ل هاییاروپا یریگقدرت

 ای «یسنت»، روشنفکران مشروطه، عناصر بزنگاه نیدر ا شد. تیتقو

ها را اصالح کردند تا آن ییرا شناسا رانیا یاسیفرهنگ س« مدرن ریغ»

 یاسیس ستمیس کی د،یجد رانیاز ا تیها با حماآن یتهیمدرن کنند.

 یدگرگون نیا شد.یم فیمبهم بود که به عنوان حکومت قانون تعر
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قانون  یکنندهبخش و مدرنوحدت لیکه پتانس ران،یا یاسیدر تفکر س

 ( بود.۱۹۰۵-۱۹۱۱را متمرکز کرد، دستاورد انقالب مشروطه )

و  یبه عوامل اقتصاد رانیخود را در مورد ا یهاروشنفکران بحث

 یاسیس یمحدود کردند که باعث نابسامان ینیبه ظاهر ع یکیتکنولوژ

را که بر درک  ی )سوبژکتیو(و عوامل ذهن -شدیآن م یو فرهنگ

 یرانتقادیغ رشیپذبه نفع  ناشناخته، گذاشتیم ریاز ملت تأث انیرانیا

 رها کردند.  توسعه ییمدل اروپا کی

 یجد یگووبه محل بحث و گفت رانیا یدهیدو جنگ، ا نیبا دوران ب

 لیبود، اما کار تخ «یستیونالیناس» یپروژه کیاگرچه  شد. لیتبد

امکان  بود. یرونیتالش بیک از موارد  یاریملت در بس یدوباره

 بندیمفصل ارانی یوجه در آثار بعد نیبه بهتر یمترق سمیونالیناس

، که به صراحت موضع ۱۹۳۰ یاو در دهه یهانوشته. شده است

کتاب  نیا متیعز ینقطه کند،یاو را رد م یقبل «یقوم یستیونالیناس»

کرد که با آغوش  تخیلرا  یوطنجهان رانیاو ا .دهدیم لیرا تشک

 شده بود. یمدرن غن یفکر یهاوهیو ش یمدن یهالتیفض

 «یتعلق فرهنگ»و  یکانت «یشگیصلح هم» نیب نیول چاردیر زیتما

 دیمفوطنی ارانی یجهان سمیونالیروشن شدن ناس یهردر برا

 یوطنجهان یدهیکه از نظر کانت، ا کندیاستدالل م نیول( ۱۹)است.



 

Problematicaa.com 
 

 

24 

متصور الملل نیرا به روابط ب خواهانهیجمهور یگسترش هنجارها»

 :«شد

مشکل  یخواهیاز روسو، جمهور تیاز نظر کانت، به تبع

تنها شکل  نیمدرن را حل کرد، تا آنجا که ا یاسیس یآزاد

و  یفرد یسرنوشت واقع نییبود که تع یاسیحکومت س

 یابه عنوان جامعه ،یباستان میرژ .کردیم لیرا تسه یجمع

پا  ریبرابر را ز یاصل شهروند ،ییدارا ایمتشکل از نظم 

 ای گیندیجز نما یزیچهر آن  یاسیس ینهادها گذاشت.

 یاسیس یریگمیتصم تیدر عوض، ماه بودند. کیدموکرات

 یهیواگذار شد و بق اشنهیشاهزاده و کاب ایبه هوس پادشاه 

موارد  شتریمردم در ب .افتندیتنزل  «تیرع» تیمردم به وضع

 (۲۰)منفعل اراده حاکم بودند. اءیصرفاً اش

 ،پیرو او لسوفانیدر مخالفت با کانت و ف»دهد: یم حیتوض شتریب نیول

 ی(، مدل۱۷۷۴) «یگرید یفلسفهتاریخ »هردر در فون  دیتفروگ وهانی

 یمدن یارهایمع یکه به جا یابداع کرد، مدل یوطناز جهان بیرق

دو مدل به  نیا( ۲۱«)بود. «یتعلق فرهنگ»بر  یمبتن« حق» ای یرسم

در اواخر قرن نوزدهم با آن  انیرانیکه ا ی استمتفاوت یهاموازات راه

 یراه کانت یرانیخواهان امشروطه مییممکن است بگو رو بودند.هروب

 کی قینظم عادالنه روابط قدرت از طر دیگرفتند و از تجد شیرا در پ
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کردند که شهروندان را به دولت و بالعکس  تیحما یقرارداد اجتماع

 دییرا تا ناسیونالیستی یمدن یاصل بازساز کیها آن داد.یم وندیپ

ها پس از دهه ستم،یدوم قرن ب یمهیحال، در ن نیبا ا کردند.

 یبرکنار یبرا یخارج یشده یدهسازمان یو کودتا یکتاتورید

 یدیجد استیس ،کننده صنعت نفتیمل ریوزمحمد مصدق، نخست

اما  ،کردیتصور نم یاسیس یشکل گرفت که دولت را ضامن آزاد

تحقق  یفهیکه وظ «یو فرهنگ یاخالق»عامل  کیعنوان  بهدولت را 

 فهم نیاکرد. تصور می برعهده داشت، را «خوب یجامعه»

کرد و اسالم را یم دییرا تأ یقوم سمیونالیاز دولت، ناس انهیگرافرهنگ

 یهادگاهید نیا برد.یبخش به کار موحدت یسازه کیعنوان  به

 یضداستعمار یسنت واحد مبارزه کیاز  یرانیا یتهیمتفاوت از مدرن

محدود کردن و اصالح قدرت  یها براتالش .گرفتمیسرچشمه 

 یاساختن جامعه یشهروندان با پروژه یخاطر توانمندسازبه یدولت

 در تضاد بود. یت محلسن «پاالینده» ترمیمبر  یمدرن مبتن

شود، یمحافظت م یحقوق-یاسیس یکه توسط نهادها ینظم هنجار

سیاست مبتنی بر  یو ضدهنجار یسنت کردیرو» نیگزیتنها جا

از قدرت  دهیپوش یهااست که در آن سوءاستفاده« ضرورت

استدالل  نیطور که ولهمان ماند.یم یمهار نشده باق کیدئولوژیا

در  نکهیمگر ا ،خواهد ماند یباق یآل خالدهیا کیاصل  نیکند، ایم
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 ای سراسری اسیدر مق کیمشارکت دموکرات»با  ای یالمللنیسطح ب

 نظریکوتهبا  نیول یوطنانهجهان نشیب شود. کپارچهی «یجهان

از » :شکندیم ۱۷۸۹انقالب  کالیراد کیسنت دمکرات محورییاروپا

 یخود حکومت ازاتیامت ،خواهانیسنت جمهور ،یخیلحاظ تار

امروز، برعکس،  .دانستیو محدود به مکان م دارشهیرا ر کیدموکرات

متعدد،  یهاتیاست که خود را در موقع یاستیس ازمندین» یخودگردان

]و[ به  یطور کلتا جهان اجرا کند. به کشورهاها گرفته تا از محله

چندگانه فکر و عمل  یکه بتوانند مانند خودها دارد ازین یشهروندان

 (۲۲«)کنند.

آن ما را متعهد به دنبال کردن  یامدهایپ م،یریرا بپذ نیاگر استدالل ول

 یناش یهایکه قادر به غلبه بر نابرابر کندیم کیانقالب دموکرات کی

 یکمک یا عناصر شده توسط نهادها تیو تقو یدارهیاز سرما

امر مربوط به  ترینضروری» است: یدارهیسرما یاصل یکشورها

 ریفق انیمرفه و همتا یکشورها نیو در حال گسترش ب یشکاف دائم

حال  نیموضع در ع نیا( ۲۳«)ها در جهان در حال توسعه است.آن

رو به رشد روزانه مشهود  یهایاست و به وفور توسط نابرابر کالیراد

ها پرسش نیسکوالر به ا یستیالیسوس یهاپاسخ یخچهیتار است.

 عمل»با  کیمشغله آکادم است. یضرور یگریهر زمان داز  شیب

 کیدمکرات الیسوس دارشهیر یهاباعث شده است که سنت «یفرهنگ
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 دهیناد کیدئولوژیا یاز آلودگ یعنوان موارد را به یرغربیغ یکشورها

سکوالر در  یستیالیسوس یشهیکاوش در اند ندیفرآ ن،یبنابرا .میریبگ

گذشته، بلکه  یابیباز یبرا یاتنها پروژه( نه گرید ی)و جاها رانیا

عادالنه مربوط  یاست که هنوز به توسعه یپرداختن به مسائل یبرا

 هستند.

 

 جنگدو  نیب یها: سالرانیبه ا یابیدست

واردات  کیعنوان  به یرانیا سمیونالیناس دگاهیاز د ریمطالعات اخ

 نیاز باالتر انیرانیو متعاقباً بر ا ،شده رفتهیپذ کیدئولوژیا کیرارگانیغ

و  یاسیبر کثرت س دیشده است، به نفع تأک لیتحم استیسطوح س

 ناسیونالیستیبه تفکر  پیشینیطور که به آنچه ما به ییصداها موضع

سه  لیبه تحل ریبخش ز اند.اند، فاصله گرفتهکمک کرده مییگویم

 استیس»پردازد: یم یرانیا سمیونالیدرباره ناس ریپژوهش اخ

: یو هم غرب یهم شرق» ،یانصار یعل «مدرن رانیدر ا سمیونالیناس

و  ،یعسگر نیمت نیاثر افش «یرانیا یتهیمدرن روشنفکری خیتار

 نیآرشاثر  «یرانیا تخیالت ،یجهان یشهی: اندناسیونالیسم روانی»

ارائه  یرانیا سمیونالیاز ناس یادهیچیپ دگاهیهر اثر د. مقدم بیاد

 التیتخ یشده بر سر محتوا جادیا ییچندصدادهد و بر مبارزات یم
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و  سمیونالیدر مورد ناس ریمتون اخ نیا یبررس کند.یم دیتأک یمل

 یشهیدر اند یاران یتق رینظیسهم ب فهمما را به  یرانیا یتهیمدرن

 کند.یم ترکینزد یرانیا یروشنفکر

دو  نیبه دوران ب یترطور گستردهبرخالف آثار فوق، کتاب حاضر به

را  ۱۹۳۵تا  ۱۹۲۲ یهاطور خاص سالکتاب به نیا پردازد.یجنگ م

که  کندیتمرکز م یاران یبه نام تق یو اساساً بر فرد دهدیپوشش م

 تهیثابت اما در حال تحول به مسائل مدرن یااو عالقه یداد فکربرون

شده، که  یبررس ینگارسه تک .دهدیرا نشان م یرانیا سمیونالیو ناس

 یترعیوس یزمان یرا در محدوده یتریکل کردیاال ذکر شد، رودر ب

کتاب به  نیا کنند.یفرد تمرکز نم کیبر افکار  رایکنند، زیاعمال م

 ریکه سا یدر حال پردازد،یم یاران یهانوشته نیترمهم قیخوانش دق

 ینهیزم کدرون یرا در  یرانیمدرن ا سمیونالیمطالعات ظهور ناس

 یخیتار اریبس یو انصار یعسگر نیمتون مت .دهندینشان م یجهان

 یدرباره ینظر یمقدم کاوش بیکه کتاب اد ی، در حالهستند

، دوست و «هاآن»و « ما» نیب دیشد یمرزبند ای «یروان سمیونالیناس»

 یپروژه کیمتن  نیا یهر سه است. یرخودیو غ یدشمن، خود

 یمعاصر با بررس رانیدر ا یاسیس یشهینقد اند  مشترک دارند: یاسیس

 کاشته شده و امروز یکه توسط دولت پهلو اقتدارگرایی یبذرها

به  گرانیاثر با د نیآنچه ا .دیرویم رانیا یاسالم یتوسط جمهور
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مستلزم  یرانیا سمیونالیاست که درک ناس نیگذارد ایاشتراک م

 یریگنه تنها شکل یچارچوب فرامل کی است. یفرامل یاندازچشم

 یبلکه از قراردادها کند،یرا قابل درک م یرانیا سمیونالیناس

امکان بازگرداندن  نیچنهمبرای اهداف ما،  .شکندیم محورییاروپا

را در  رانیا نیملت نو یریگشکل خیبه تار یاران یشهیو اند یزندگ

 خود دارد.

و  یشناختروش کردیمشترک، کار حاضر رو یپروژه نیبا وجود ا

 تیدر محدود یاصل ییواگرا کی کند.یرا اتخاذ م یمتفاوت یمفهوم

 یاجتماع لیتخ دو جنگ است. نیب یآن به دوره یمطالعه شده

 لیتبد لیپتانس (۲۴)(۱۹۱۹-۳۵) یزمان یبازه نیدر ا افتهیپرورش

 تیرا داشت، اگرچه در نها رانیا یبرا یاسیس تیواقع کیشدن به 

 انیجر نیگرچه ا رانده شد. هیبه حاش اقتدارگرا یهابه نفع سنت

قدرتمند  یتیعنوان روا سرکوب شد، به ۱۹۳۵در سال  شگامیپ یفکر

عمل  کیملت دموکرات کیعنوان  مدرن به رانیا تخیل یبرا عیو بد

و پرورش  یمدن سمیونالیامکان بر مفهوم ناس نیا ،ارانی یبرا کرد.

 .یمل ای ینژاد یمتمرکز بود، نه برتر« مراقبت از ملت» یاخالق عموم

بر (، ۲۵)«مدرن رانیدر ا سمیونالیناس استیس»در کتاب  یانصار

 یهااستیو س تیکه بر شخص نییاز باال به پا یهاخالف گزارش

 خیاند، تاررا کنار گذاشته گرید گرانیرضاشاه متمرکز است و اکثر باز
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طور که آن .کندیارائه م یرانیا سمیونالیاز ناس یادنظرطلبانهیتجد

 ناهماهنگیعدم  موارد یپژوهش به دنبال بررس نیا»: دیگویم یانصار

 یو توسعه یرانیا تیهو یریگمدرن، شکل رانیا یدر مطالعه

ی در لیپتانس ،ییمنظر چند آوا نیدر ا( ۲۶)«بوده است. سمیونالیناس

نامد وجود یم یرانیا یآن را روشنگر یآنچه انصار بندیمفصل

برآمده  گراییحال حیدرصدد تصح نیچنهم یانصار یمطالعه داشت.

است که در بسط  یرانیا یهیاول سمیونالیدر ناس ریاخ یهااز پژوهش

 یبه جا کند.یرا مطالعه م یانقالب اسالم میرمستقیآن علل هر چند غ

تحوالت  بر در عوض، یانصار غرور معاصر، نیخواندن گذشته با چن

 تمرکزخواه مطرح شده است، که توسط روشنفکران مشروطه یانقالب

در انقالب مشروطه  یانقالب یواقع راتییتغ»استدالل که  نیبا ا؛ کندیم

فراتر  اریبس امدیپ نیا»و « آن رخ داد یامدهایو حول و حوش آن و پ

 (۲۷)«.است یسنت یاز پارامترها

دوره پس از انقالب مشروطه بود که  نیکند که ایاستدالل م یانصار

از  دیکامالً جد یدهیا کی بندیمفصل یبرا ازیقاطع مورد ن طیشرا

را با  رانیاز ا دیجد فهم نیحال، او ا نیبا ا را فراهم کرد. رانیملت ا

حکومت رضاشاه را برآمدن » :زندیم وندیاول پ یدولت پهلو لیتشک

حکومت و فقدان اقتدار  یهاخواهان به شکستپاسخ مشروطه دیبا

 یبرا یرانیو ا رانیا یبود که معنا یمحور یدوره نیدر ا دانست.
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که  داندیم یانصار( ۲۸«)شد. فیعصر مدرن و دولت مدرن تعر

 یخواهیاز جمهور شتریب یرانیخواهان و پساروشنفکران امشروطه

بودند  آن بودند و مشتاق ایتانیبر یسنت روشنگر ریفرانسه تحت تأث

ها کمتر دهیا نیا» بسازند: رانیا یبرا یروشنگر یمل یپروژه کیه ک

 یهادهیا ریتحت تأث شتریآن و ب راثیانقالب فرانسه و م ریتحت تأث

 یامدهاینامه و پیجمهور یهادهیا ژهیاز آن، به و شیپ یروشنگر

-یسیانگل یکه در سنت روشنگر ن،یقوان یآن، جمهور یاسیس

 (۲۹«)بود، قرار گرفتند. افتهیتجسم  ییکایآمر

 کیعد دموکراتبُ سمیونالیدوره ناس نیدر ا نکهیبر ا تاکیدبا  یانصار

 .کشدمیرا به چالش  یرانیا سمیونالیناس میداشت، مفاه یآشکار

 یفرهنگ یهایژگیرا نه بر اساس و رانیتالش کردند ا هاستیونالیناس

متحد  یمدن یمشارکت گسترده قیفرد ملت، بلکه از طرمنحصربه

بهبود رفاه  یبرا یالهیوس سمیونالیکه ناسشد اینگونه فهمیده می» کنند:

 ی از وجوداصالح دولت و پرورش جامعه است، نه حالت قیملت از طر

 بود اییاوه سمیشوون دهد. حیتوض ای هیرا توج یذات ییکه استثناگرا

همان به کند و  انتیخ یریگیدر حال پ یبه پروژهتوانست که می

 نیدر ا یانصار( ۳۰«)باشد. ترمخربی مصالح عموم یاندازه برا

 زیاز هر چ شیب»که  ندیبیم یدیجد «رانیا یدهیا» یمدن سمیونالیناس

که  رانیاز ا یادهیا :کردیو متفاوت ارائه م زیمتما یرشته داستان کی
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 ،یمانند فروغ ییهاستیونالیناس( ۳۱«)بخشد.یبودن معنا م یرانیبه ا

 رقابلیغهایی سوژهها را زاده، که امروزه آنیو تق رانشهریازاده[ ]کاظم

 ران،یرا متصور شدند که در آن ا یدیجد یاسینظم س م،یدانیدگم م

مدرن  یای، در خانه خود در دنآن یکنندهناراحت راتییتغ رغمیعل

در » سمیونالیناس نیا یکه معنا دهدیم حیتوض یانصار خواهد بود.

زاده یباشد. قرار بود به قول تق یو آرمان یگرفته شده بود که واقعنظر 

 (۳۲)«.شود سیتأس« و عدالت یآزاد»بر اساس 

 یاسیراندن س هیحاش؛ دو نیا نیاو ب زیتما یانصار یاصل یهانشیاز ب

اگرچه به است.  آن یو انقراض کامل گفتمان رانیا کیدموکرات دهیا

به عنوان  رانیا یمردم یدهیسرکوب شد، ا یاجبار توسط دولت پهلو

 یدر جامعه مدنولی  رانده شد هیبادوام، هرچند به حاش یژگیو کی

در جنبش  راً یاخ ،یاتوده جیچنان خود را در بسماند، و هم یباق رانیا

 سبز نشان داد:

از  دیطور کامل محقق نشد، نباانداز بهچشم نیکه ا نیا

 یکه در دوره یاساس یاز دستاوردها ایاعتبار هدف آن، 

خواهان حاکم مشروطه یهاشهیآن اند یکه در ط یکوتاه

 یهاستیونالیناس» نیا بود، به دست آمد، کم کند.

و  سمیونالیناس انگذاریجهات بن یاریاز بس «یروشنگر

 یدیجد یاسیس یها فضاآن مدرن بودند. یرانیا تیهو
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ممکن است شکوفا  گرانیآن د درون کردند که در جادیا

 (۳۳)شوند.

 دگاهید نیاز ا یطور نهادبه یکه مقامات دولت یدر حال ن،یعالوه بر ا

در  یکه حت کندیم دیتأک ینکردند، انصار تیحما -رانیا یندهیاز آ-

 یاسیس یچنان صحنههم رانیا کیدموکرات یدهیصورت شکست، ا

 یکه ناش، دهدیمتعاقب شکل م یجنگ اطالعات کیرا در قالب  یمل

الهام  هایرفرمیست ریبود که به دنبال تحق ییهاجناح هیعل جیاز بس

 بودند: یآلوده به نفوذ خارجثر یا موتاعنوان  به یگرفته از روشنگر

- «برالیل» شیگرا یشدند، همگ داریکه پد یکیدئولوژیا یرقبا»

 درنگیکردند، و ب ریها را تحقاز آن شیپ -دندیدیها مطور که آننآ

 سمیونالیساختن ناسو  گرفتند دهیناد کردند،یم جیرا که ترو یاافسانه

را تحقیر  «یغرب»کامالً  یزیخود به عنوان چ انینیشیتوسط پ

 (۳۴«)کردند.

 نیا تر،قیدق یکه پس از بررس کندیاستدالل م یحال انصار نیبا ا

 یمل« اصالت»مشترک به حفظ  یتعهد ،رانیتصورات متضاد از ا

و  هاسمیونالیناس نیا یو ماد یفکر یهاپشتوانه داشت.

 نیبا ا» :شودیم یمشترک ناش یالگو کیاز  یبعد یهاسمیونالیناس

 خاص محمدرضا شاه یخاندان سمیونالیچه ناس ش،یحال، هر سه گرا

 ان،یگرااسالم ینید سمیونالیناس ایسکوالر چپ،  سمیالی، چه سوسباشد
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 انیو به همان اندازه که در م رانیخاص از ا یادهیخود را با ا

وجود،  نیبا ا( ۳۵«).افتندیها بودند، اسطوره مدیونخواهان مشروطه

 یستیونالیناس یهاانقالب مشروطه با اسطوره ونیمد رانیا یدهیا

مدرن  یشناختجامعه دگاهیو د یبازتاب درون ،یدر خودآگاه یبعد

را که  یزیهمان چ ،بیرق یکه تصورات مل یدر حال. متفاوت بود

انسجام  گرفتند:یفرض م شیکنند پ یسازها قصد داشتند مفهومآن

در  ،بود نیتفاوت ا»: سدینویم یانصار ملت و حقوق حاکمان آن.

ها را قدرت اسطوره رانیا یخواهان عصر روشنگرکه مشروطه یحال

 یدر مواقعها آن نانیاز آن بهره ببرند، جانش دندیکوشیشناختند و میم

مستمرشان  داریوامدر واقع، از  ای سازند،یکه م ییهاتیظاهراً از روا

 (۳۶«)بودند. خبریبه منطق غرب ب

است، اما  صحیح یدر سطح کل یکه استدالل انصار یدر حال

ها را به که آن شودیآشکار م یاو زمان یهایریگجهینت یهاتیمحدود

ها و که او نوشته ،یمانند اران م،یبسط ده یروشنفکران خاص

بر اساس  یانصار .کندیم ریتفس یرا فقط به صورت انتخاباش یزندگ

مشتاق تمرکز بر اساس  یحام»را  او ،ارانی یقبل یهامحدود نوشته

در برابر  یبه سادگ» اششهیکه اند کند،یقضاوت م «یساسان یالگو

حال، کتاب حاضر  نیبا ا( ۳۷)«.کندیمقاومت نم یخیتار یهایبررس
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 پردازد تا نشان دهد که او محکم بریم ارانی یکار پخته یبه بررس

 ایستد.می کیو دموکرات وطنییجهان رانیا روی

شده حساب یایلوحانه به مزاکند که باور سادهیاستدالل م یانصار

از  تیمستبد مدرن، روشنفکران را مجبور به حما کی یدرباره

باور  نیاز کهنه سربازان انقالب مشروطه بر ا یاریبس رضاشاه کرد.

 کیبا  کیاستراتژ یهاائتالف انه،یگراخیتار ریبودند که به تعب

را کنار  یاتوده یمذهب یکارممکن است محافظه« روشنفکر کتاتورید»

با توجه به  کند. لیمدرن تبد یخواهیرا به جمهور رانیبزند و ا

 کتاتورید، اروپا آشکار کرده است یخیکه تجربه تار یضرورت منطق

در شود و یم دیگر غیر ضروری ،خود هایدستاوردرسیدن به با 

 :کندیسقوط منهایت 

 کی یحت ،در ایران یقوا سلطنت دیمردم، تجد نیا یبرا

در حد  یفرد یپرانرژ تیتحت هدا ،اقتدارگراسلطنت 

انتقال  یبرا ازیمورد ن زوریتنها کاتال ستتوانیرضاخان، م

مدرن  یجمهور کیبه  یسلطنت سنت کیاز  رانیا عیسر

ها دور بماند که از چشم آن توانستینم .واقع شودکارگر 

 :دهدیرا نشان م شرفتیپ نیفقط ا ییاروپا یتجربه

خود را به  تیمستبدان روشن فکر موفق شده بودند در نها

در  یها عوامل اساسجلوه دهند، اما آن غیر مرتبطروند  نیا
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 ر،ییمحافظه کار، ذاتاً مقاوم در برابر تغ تیجمع کی تیهدا

 یالهیها وسآن یرضاخان برا ؛به سمت اصالحات بودند

 (۳۸).بود به هدف دنیرس یبرا

 سمیونالیناس یدهندهشکل یتعدد صداها یبرا یاستدالل انصار

مجدد دوران به  یابیبه بازگشت و ارز زیاز هر چ شیما را ب ،یرانیا

دهد که یمجدد نشان م یبررس کی .کندیاصطالح رضاشاه دعوت م

در دوران  دیرا نبا ۱۹۴۱تا  ۱۹۲۱ یهاسال نام اشتباه است. نیا

او تنها محرک  یمابانهکتاتورید یکه اراده ییرضاشاه خالصه کرد، گو

متعدد انقالب  یهاانیبرعکس، جر بوده است. رانیا یخیتحوالت تار

 دوران نیا ییبه شناسا لیتما زنده بودند. اریبس مشروطه در آن زمان

به که  یمتنوع راتیشخص رضاخان، تأث از طریق تاکید بر ]تنها[

که  کندمیپنهان  یابه گونه اند رادامن زدهدوره  نیاگیری شکل

سلطنت  کیکه در قالب  رحمانهیاستبداد ب کیعنوان  آن به فیتوص

در سطوح مختلف، نفوذ  .کندیرد م شده است رامشروطه ظاهر 

 یو دستاوردها ه استبود ریها فراگسال نیخواهان در طول امشروطه

 (۳۹)بود. ریگچشمبسیار آن دوره، در مجموع، 

 روشنفکری خی: تاریعسگر نیمت نیافش یو هم غرب یهم شرق

کند یم میرا ترس یرانیا یتهیمدرن ستمیساختار قرن ب ،یرانیا یتهیمدرن

را  شوندیآشکار م یفرامل ریمس کیرا که در  روشنفکری یو الگوها
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 روشنفکریقرن تعامل  کی معتقد است یعسگر نیمت کند.یبرجسته م

 دگاهید( ۴۰).ه استو شکل داد داریرا پا یرانیا یتهیمدرنی، جهان

 یادعاها ،یبر تبادل فکر متین عسگری دیگسترده و تأک ییفضا

، )حکومت مطلقه( به استبداد یتذا لیکه تما کندیگرا را رد مذات

سوق  ذاتی خلوصرا به  یروشنفکران بوم یو ادعاها رانیا خیتار

است و استدالل  یبه شدت فرامل یعسگر نیمت دگاهید داده است.

 :ستندین یمل ای یصرفاً محل یطور کلبه یمل تخیالتکند که یم

 یکتاتورید یسازملت یاقتدارگرا و پروژه سمیونالیناس

در تفکر  برالیلریاجماع غ کی جینتا ۱۹۳۰-۱۹۲۰ یدهه

 نکهیا یبه جا امر نیا بود. رانیا یهیاول یستیونالیناس

باشد، با  رانیا« استبداد» یشگیظاهراً هم یمحصول الگوها

داشت و تحت  یخوانهم یو جهان یامشابه منطقه یالگوها

 (۴۱)آن بود. ریتأث

 یبه صورت ادغام فرامل یعسگر نیمت تیدر روا یرانیا سمیونالیناس

خود را محدود  یافق فکر یرانیمتفکران ا شود.یشرق و غرب ظاهر م

 یالهام به کشورها یبلکه برا دانستند،ینم یغرب یبه اروپا

با  .کردندینگاه م نیز و ژاپن هیترک ،یشورو چونهم یابالندهتازه

که  ییهانشینسبت به ب یعسگر نیمت یریگجهینت ،یاران یتوجه به تق

کننده کمتر قانع ،دهدیارائه م یرانیمدرن ا سمیونالیاو از ناس خیتار
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تقی ارانی »( ابتدا ۱۹۱۶-۲۲) کاوه یمجله یبحث او درباره است.

 ریرا به عنوان سردب(« ۱۹۴۰-۱۹۰۳) ندهیآ ستیروشنفکر مارکس

اذعان  یاران تیو اهم ابتکاربه  یعسگر نیمت( ۴۲)کند.یم یمعرف

 یگروه کوچک اد،یز اریاحتماالت بس»که بر خالف  سدینویم او؛ دارد

 کیستماتیس یمعرف یرا برا یاپروژه بلندپروازانه ،از روشنفکران

]با[  ،یاران یرهبر آن، تق»که  ،«کردند یاندازراه رانیبه ا سمیمارکس

به  ثارگرانهیا یهمراه با فداکار ی،کتاتوریخود از د یاصول یچیسرپ

نگرش  یعسگر نیمت( ۴۳متمایز شد.)« و کارگر ریفق یآرمان طبقه

حال  نیاما با ا نیتبا حسناست،  آمده ایدنطور که در را همان یاران

 نیتریاشهیر بندیمفصلدر  ایدننقش » :دهدیاروپامحور نشان م

 ایدن پذیرش .قابل توجه است رانیا در ۱۹۳۰ یدهه یعلم ینیبجهان

 یتهیمدرن میتعهد او به پارادا یربنایز ،یعلم سمیالیاز ماتر

 (۴۴«)حال اروپامحور بود. نیو در ع یجهان یستیمارکس

مرتبط  «ییاروپاگرا»را با  ارانی یعسگر نیچرا مت میبفهم نکهیا یبرا

را  یرانیا سمیونالیکه او چگونه ناس میکن یبررس دیابتدا با داند،یم

 خواند کهیم ییدادهایرودرون را در  تی. او علکندیم ریتفس

 ناسیونالیستی یاقتدارگرا تنها پس از شکست روندها سمیونالیناس»

 یانقالب ستیپوپول ایخواه دموکرات، مشروطه برالیمتخاصم که ل

 نیحال، ا نیبا ا( ۴۵رسند.)به اوج خود می« شودیم کیبودند، هژمون
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را در  ندهیآ یعسگر نیمتدارد.  یریناپذاز اجتناب یاهاله یریگجهینت

 خیواحد را بر تار یخواند و نظمیگذشته م یهادهه یرخدادها

 شیرا از پ یندیناخوشا انیکند تا پایم لیتحم یرانیا سمیونالیناس

 سمیونالیظهور ناس ت،یاز مشروط کاوه ینینشعقب» کند: نییتع

در ( ۴۶«).کردیم ینیبشیپرا  ۱۹۳۰ -۱۹۲۰ یدوران پهلو یاقتدارگرا

، به شدت ۱۹۷۹انقالب  یدئولوژیا ینیبشیبا پ رانشهریا گر،ید یجا

( ۴۷)کرد.میاستدالل  «یاخالق اجتماع یاصالح اساس» بر روی

متضاد( را به  کیدئولوژیناهمگون )و از نظر ا یدادهایکه رو یمنطق

 ست؟یدهد چیم وندیپ کنندهمتحد یریناپذاجتناب کی

گرفته تا  یمختلف، از نژادپرست «یهیبد»از اصول  یعسگر نیمت

 یرانیا ناسیونالیسم خیتار تیروابه  دنینظم بخش یبرا ،یاروپامحور

را به  کردننییتع شیاز پ یکه حس اقدامی کند،یخود استفاده م

 کندیمثال، او استدالل م یبرا .بخشدیم رانیا یانهیاقتدارگرا یجهینت

 لیتبد «یرانیا ناسیونالیسم یشدهیدرون بدیهیات»به  «یینژادگرا»که 

کند که یخاطرنشان م گرید یدر جا ( متین عسگری۴۸).ه استشد

 ییدر برابر تمدن مدرن اروپا میضرورت تسل ستم،یقرن ب لیدر اوا»

 اتیهیبد نیا( ۴۹)«ه است.بود یهیبد یامر یرانیروشنفکران ا انیدر م

 دگاهیو د شوندیم بی( با هم ترک...و اروپامحوری ،یی)نژادگرا زیمتما

استناد مکرر  .دهندیمدرن شکل م سمیونالیرا از ناس یعسگر نیمت یکل
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را به  یوحدت قابل توجه ،تاریخی اتیهیبه بد یعسگر نیمت

 نیبه ا ییگرایهیبد رایز؛ دهدینسبت م یستیونالیناس شهیاند یتوسعه

منطق منسجم  کیحول  ناسیونالیسم بازگویی/معناست که هر تکرار

 یکیالکتیمنطق د یعسگر نیدر واقع، مت است. افتهیتوسعه  یدرون

 برد:یم شیرا پ یکپارچگی/وحدت

 کاوهصراحتاً اروپامحور  یفراتر از چارچوب فکر رانشهریا

 کیکالس بندیمفصلمدرن  یرانیا سمیونالیتا به ناس رودیم

بر  یخود را مبن یمتناقض اساس یخود را بدهد و ادعا

و  لیبودن اص یرانیحال ا نیبودن و در ع «یو غرب یشرق»

مشکوک  یفکر یستگیشا رغمیعل.. آشکار کند. رییبدون تغ

 ینیباز جهان کاوه یبرآورد منف ییهااستدالل نیها، چنآن

ها گفتمان در عوض، آن را معکوس کرد.« شرق»

به سمت هند  ژهیو را به سمت شرق، به یرانیا ناسیونالیستی

 یاز دانش عرفان یاعنوان فواره کردند، که به تیهدا

آن را فراموش  ایارائه شد که غرب فاقد آن بود  یباستان

 (۵۰)کرده بود.

 یرا برا «کیکالس بندیمفصل» کی یعسگر نیمت نیبنابرا

ثابت  یالگو کیو با آن به عنوان  کندیم ییشناسا یرانیا سمیونالیناس

اروپامحور  یهاسمیونالیاو با ناس .کندیها رفتار مدهه یو ماندگار برا
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 کند.یم برخوردمشترک  یپارچه کیاز  دهیبه عنوان بر «اصیل»و 

آن  یکیالکتید تضادمسلط با  یمدن یجامعه یاقتدارگرا یاروپامحور

 :ردیگیقرار م مناقشهمورد  یاصالت بوم یدر ادعا

 ای برالیاز اعتقادات مبهم ل کاوهزاده و همکارانش در یتق

 یهاتا از طرح دندیخود دست کش کیدمکرات الیسوس

 ینیبجهان کیدفاع کنند که براساس  یسازملت برالیرلیغ

شدن در برابر  میتسل»شده بود و بر  هیتوج «یغرب» یتصادف

در  بیرق یفکر انیجر کی داشتند. دیتاک «ییتمدن اروپا

 یبا استانداردها کاوهظاهر شد و انطباق آشکار  رانشهریا

 یسازملت یپروژه کی ،آن یتا به جا ،را رد کرد ییاروپا

 کند. شنهادیپ« محوررانیا»مدرن  ینیبرا در چارچوب جهان

 ریتحت تأث قاًیعم رانشهریای، اروپامحور یرد ادعا رغمیعل

 سمیلیهیاز ن یانتقاد آلمان رایقرار گرفت، ز ییتفکر اروپا

گسترده و  یکشمکش اجتماع ،یغرب یتهیمدرن یاخالق

 (۵۱).رفتیرا پذ یبه سلطه جهان لیتما

 ،یبود و نه غرب یرانیمنطق واحد که نه صرفاً ا کیبا  دگاهیهر دو د

بود، ... و یهند ،یستیکمال ،یاز عناصر شورو یفرامل یبیبلکه ترک

در پشت  یعسگر نیمت یریمنطق تفس یهمجوش یروین متحد شدند.

به  کاوه» بود: یشناسشرق ،(نامنظم ای یعیطب ریغ) تیسطح هتروکل
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 ژهیبه و ، وآلمان احترام قائل بود یهمان اندازه نسبت به اقتدار فکر

تحت از قضا، به همان اندازه  ،رانشهریا( ۵۲«).یشناسمطالعات شرق به

آگاه باشد. اصل  از آن قدرنیا نکهیبدون ا -بود  یشناسشرقتاثیر 

که هم  ،یشناسبا شرق رانیا یمواجهه .نجاستیا یعسگر نیبحث مت

در  شهیمحور را فراگرفته بود، ررانیاروپامحور و هم ا سمیونالیناس

 آن با آلمان داشت. یخیژئوتار یمواجهه

 پاشید؛را  یرانیا سمیونالیناس یندهیآ ی بذررانیا-یآلمان ییارویرو نیا

 کیدئولوژیبرخورد ا نیدرک بهتر ا یبرا» ،یعسگر نیو به نظر مت

 یبرخ اجمالی یپیشینهبه  ،یرانیا-یگرفته شده آلمان دهیمهم اما ناد

جنگ  یدر پ ی،آلمان یشناسشرق ژهیآلمان، به و یفکر یهاشیاز گرا

 نیا قیشناسانه از طرانتقال منطق شرق( ۵۳).میدار ازین ،بزرگ

 سمیونالیکه ناسغیرقابل انکار  ییدر اقتدارگرا یکیتیژئوپل ییارویرو

 یستیونالیناس یدئولوژیا شیدایپ» متبلور شد: ،کندیم فیرا تعر یرانیا

 یرانیروشنفکران ا نیب یجهان ییارویرو کیدر  ،رانیا انهیاقتدارگرا

 ژهیو محل بود. ۱۹۲۰ یدهه نیآلمان در برل یاسیمهاجر و فرهنگ س

فرنگستان  یهنامو  رانشهریا، کاوه اتیپربار، صفحات نشر دارید نیا

الهام گرفته ناسیونالیستی افکار  انیرانیا ن،یبنابرا( ۵۴«)بود. نیچاپ برل

 غیتبل دیجد یمدن یجامعه کی یفکر یهاارگان قیاز آلمان را از طر

 کیها اساساً آن دگاهید ،یعسگر نیمت یحال، به گفته نیبا ا کردند.
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 یبررس کیبر اساس  یریگجهینت نیباز هم، ا بود. اقتدارگرایانه دگاهید

که  یدر حال مورد بحث در آن سه مجله است. یهادهیگسترده از ا

 نیدر دوران ب نیمستقر در برل یرانیو روشنفکران ا محققاناز  یگروه

 یهاشیبا گرا ییهاستیونالیممکن است شامل ناس ،جنگدو 

ها از از آن یهمگن نبودند. برخ یاها دستهد، اما آننباش انهیاقتدارگرا

تحت تاثیر  شتریب گرید یالهام گرفته بودند و برخ یلمانآ شناسانشرق

 بودند. یو گفتمان علم یروشنگر یهاشهیاند

 انیتا پا نیبرل لهلمیو شیدر مقطع دکترا در دانشگاه فردر یاران

 او کرد. لیتحص یمیش یدر رشته ۱۹۲۸خود در سال  یلیالتحصفارغ

در  یزبان فارس سیعلوم، به تدر یزمینهدر  قاتشیدر کنار تحق

از متون  یو در آنجا تعداد پردازدیم زین یشرق یهازبان یمؤسسه

روزن،  شیفردر ران،یا یرا به همراه محقق آلمان یفارس کیکالس

ها به انجمن نیخاطر ارا به ارانیجالب است که  .کندیم شیرایو

قرار  انتقادمورد  یشناسشرق یرانتقادیغ ستیویتیپوز کیعنوان 

عمدتاً  رانیا یجد کیستماتی، مطالعه س۱۹۲۰ یدر دهه .دهندمی

از  ارانی اروپا انجام شد. یشرقمطالعات تحت نظارت مؤسسات 

انتقاد  رانیا یو فرهنگ یفکر یحاکم بر فضا یگرایبوم یهاگفتمان

قابل درک است که او افکار خود را با استفاده از ابزار  نیبنابرا کرد،یم

( ۵۵).کردیم بندیمفصل یو استدالل علم سمیالیماتر جیکمتر را
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عنوان  به یاجتماع لیدر تحل یاصول علم یریکارگبه نکهیا یجابه

 یاو به سو کشش دیشود، با یتلق ارانی سمیویتیبر پوز یلیدل

 انیدر م جیرا سمیآلدهیا یفلسف یعمد یعنوان نف را به سمیالیماتر

 نیمت .تلقی کنیماو  ستیونالیناس-ستیو شوون گرایسنت انیهمتا

دهد و او و یادامه م ارانیبه انتقاد از  ی نیزگرید لیبه دال یعسگر

شان انهیگراظاهراً نخبه یهاتیخاطر حساسرا به ایدنهمکارانش در 

 کند:یسرزنش م

بود که در آن نخبگان  نیا تهیاز مدرن ایدن یاساس فهم

ها را توده ،یعلم یستیالیماتر ینیبروشنفکر، مسلح به جهان

و  یآزاد از سلسله مراتب طبقات یجامعه نیبه سمت ا

 یستیویتیپوز تیطبق روا کردند.یم تیهدا یتیجنس

 شرفتیباعث پ ریناگز یعلم یهاشرفتیمطمئن او، پ

 (۵۶)شود.یانسان م ییو رها یاجتماع

 ،ایدن راستاریخالق و و ،یانارکه  دیآیحس به دست م نیا نجایدر ا

اما چرا؟  در نظر گرفته شود. کنندهحمایت تیشخص کیبه عنوان  دیبا

 یمتوسط روشنفکر کوچک اما دارا یاز طبقه یاو خود را عضو رایز

 لیدانست و در دانشگاه آلمان تحصیم رانیا کیاستراتژ تیموقع

 ستین مشخصنباشد،  نیا یعسگر نیاگر مضمون نقد مت کرد؟یم

 ۱۹۳۰ یدر دهه رانیاز معدود مجالت ا یکی ایدن .ستیچ دقیقاْ که
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حد ممکن  نیکرد و تا ایدفاع م کالیبود که آشکارا از مواضع راد

 کیاز  یبه عنوان عضو یو حت «ییگرانخبه»است بتوان آن را به 

معتقد بود که  ارانیکه  یدر حال متهم کرد. یمترق دار )پیشتاز(پرچم

 کنشگریو  مالحظهقابل  یرانیکارگر ا یطبقه بتیبا توجه به غ

بر گسترش  یطور قابل توجهتوانند بهیروشنفکران م ،یاسیس

 ییگراشتازیپ یستینیبگذارند، او با مفهوم لن ریتأث یاحساسات انقالب

 اطمینان»که در دام  ردیگیم جهینت انیدر پا یعسگر نیمت موافق نبود.

اقتدارگرا را دست  سمیونالیخود ناس، ایدن» ،«یاز حد روشنفکر شیب

حضور  یدولت یرسم یدئولوژیبه عنوان ا با قدرتکم گرفت که 

 قول نقل، دگاهید نیاز ا ی برای حمایتعسگر نیمت( ۵۷)«.داشت

 رانیدر مورد ا ارانی ی،بعد دگاهیکه از د یدر حالدهد، یارائه م یکم

 کند.یعبور م کیو دموکرات وطنیجهان

و  ستهیشا یاران سمیالیو ماتر سمیویتیاز پوز یعسگر نیمت ریتفس

در  دیگویکند که میاو اشتباه نم رایاست، ز یتربحث مفصل نیازمند

 یقانون در چارچوب تیفیرا با ک یخیتار سمیالیماتر یاران یمقاطع

را در  نیاخالق و د ن،یاقتصاد، قوان است،یس خ،یتار» آغشته کرد که

علوم  یشناسواحد، که توسط روش یستیالیماتر یفلسف قاب کی

 یاران ،یدر موارد( ۵۸)«حفظ شده است، ادغام کرد. یکیزیف

 طیخودکار شرا یامدهایعنوان پ را به یفرهنگ ای یاجتماع یهاتیواقع
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او با  یکه در مقاله یشیگرا آورد،یبه حساب م یماد کنندهنییتع

حال، قطعات  نیا با( ۵۹).شودیم انینما «مادی اصولعرفان و »عنوان 

 یشماره ی، سرمقاله«یزبان فارس رییتغ»)وجود دارد  زین یگریمهم د

 یاولیهموضع  یها اران( که در آنآن است از جمله ،ایدن یمجلهششم 

 م،یجو کنورا جست یگرید یجا دیبا( ۶۰)کند.یم مشخصخود را 

 یدهندهکه نشان تحولی ییگرااز مرحله یکه در آن اران یبه موارد

 یبر توسعه دیبشر بود، به نفع تأک خیاو از تار یاولیه توضیحات

متفکر  هم که او آنقدرتا دریابیم  زبان و فرهنگ جدا شد، یرخطیغ

 ها را بهحوزه نیا ارانی .دیگویم یعسگر نینبود که مت یریپذلیتقل

 لینسبتاً خودمختار در نظر گرفت و تحل یاجتماع یهاعنوان عرصه

 ارائه کرد. یاجتماع تیواقع یسازنده یرمادیغ یروهایاز ن یادهیچیپ

کنتی ]اشاره به  لیبود، به ندرت از تما ستیویتیپوز کی ارانیاگر 

 نییتع یبرا یهر کنش اجتماع لیتقل در جهت نظریه اگوست کنت[

 مترقی/شروندهیپ تیاو اهم، (۶۱)مانند ارنست ماخ بود. سهیم نیقوان

 یمثبت اجتماع راتییتغ جادیدرک و ا یمدرن برا یروش علم کی

 توانیرا نم یانسان یکه اصرار داشت که تجربه یدر حال رفت،یرا پذ

 نیا داد. لیتقل یجهان یبا دامنه یبعد تک یهینظر کیبه  صرفاْ

و  ارانی یاهمتون و استدالل نیترشدهگرفته دهیناد یبا بررس مطالعه
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ی هایدگیچیپابتکار و  ران،یاروشنفکری  خیها در تارسهم آن یابیارز

 .کندیم یابیرا باز یاران یهاشهیبه اند مورد غفلت واقع شده

 یاران راثیم یمسئلهکه از  خطر هستنددر  یمیمفاهبا این حال 

 است که هاییتیشخصیکی از تنها  ]ارانی[ او دارند. یشتریب تیاهم

 یهایژگیوی، رانیا سمیونالیروند ناستر سهل یتوسعه تیروا یبرا

 گریو د یبا اران یعسگر نیمت. گرفته شده است دهیاش نادشهیاند

 برای ایجاد یعدتک بُ ییهاعنوان چهره به ،ستیونالیناس هیمتفکران اول

 یحال، هنگام نیبا ا. کندیبرخورد ممتقاعدکننده استدالل  کیجعل 

قرار  یمورد بررس یتردر برابر شواهد گستردهاو[  ی]مواجههکه 

 یهاتنش دتوانینمهای او، هرچند واضح، بندیطبقه ،گیردمی

 یرا که مشخصه ناهمگونی یفکر یهانشیرا که ب یشماریب

 کرد. زیاست، متما ۱۹۳۰ یدر دهه رانیا لیو تخ یسازملت

 زیاز هر چ شیرا ب یرانیا یتهیاز مدرن ارانی نشیدرک درست ب دیکل

 یقطعهو در دو  ،یزبان فارس یاو درباره یهادر نوشته دیبا

 یدهیبرداشت او از ا یدرباره ،شده استمنتشر  ایدنکه در  یاسرمقاله

 گریبار د یارانانگیز، های خیالدر این نوشته جو کرد.وجست رانیا

فرهنگ ، با غرب رانیا یجدا شد تا رابطه یروشنفکر یاصل انیاز جر

با  انیرانیا یمواجهه یدهیچیپ یاز جمله مسئله -آن  خیمدرن و تار

سال که پس از  ارانی یبعد یهادر نوشته کند. ریرا بازتفس -اسالم
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را  هادهیو متفکرانه از ا فیظر یا، مجموعهه استمنتشر شد ۱۹۲۵

را  ارانی یهاکه نوشتهپرده، و بی حیصر سمیالیکه گهگاه ماتر میابییم

قرار  ریتحت تأث یاجتماع راتییتغ تحولی تیدر مورد علوم و ماه

در  یکتاب بحث مفصل نیفصل از ا نیدر چند کند.یداد، نرم میم

آمده، دستبه یهانشیو با ب شودیارائه م شگامیآثار پ نیمورد ا

 لیو تخ ییگراوطنجهان یمحور یهادگاهیها و دارزش میتوانیم

 .میکن یابیرا بهتر ارز ستمیقرن ب یرانیا یمل

« بدیهیات»چگونه در برابر  یاران دگاهیکه د دید میخواه ندیفرآ نیدر ا

 کندیمشخص م یعسگر نیاقتدارگرا و اروپامحور که مت سمیونالیناس

 ماریاز آلمان وا یآلمان یشناسکه تنها در خالصه کردن انتقال شرق ـ

با  ایدن یسهیو در مقا یبه اران یپهلو لیاواخر قاجار و اوا رانیبه ا

عدم  نیچن .ردیگیقرار م ،پردازدیمعاصر م یاسیس اتینشر

کرده  جادیا یفاتیتحر ،رانیا ینگارخیدر تار ییهاناهماهنگی/توازن

 نیاکند. را فراهم مینادرست  یهافرمول دیبازتول امکاناست که 

نخست،  است: شیگرا نیخاص ا امدیمطالعه به دنبال اصالح دو پ

انقالب  توجه ینقطه/و دامنه یخیتار تیدست کم گرفتن اهم

به دوران  جنگدو  نیدوران ب )غلتیدن( دوم، فرورفتن و مشروطه

 رانیملت ا لیبد تخیالتبر امکان  یاران یمطالعه موسوم به رضاشاه.
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 دیاند، تاکرا در آغوش گرفته کیو دموکرات یوطنجهان یهاکه راه

 کند.یم

 التیتخ ،یجهان یشهیمقدم: اند بیاد نیآرش یروان سمیونالیناس

 یو مطالعات مورد یفرامل یدامنه ،یانتقاد یاسیس لیتحل ؛یرانیا

 رانیملت ا یریگشکل یتوسعه یابیرد یخاص را برا یجمع تخیالت

 کند:یم بیکند، ترکیم کپارچهیرا  یو محل یکه جهان یدر چارچوب

با آن  دیاست و با یجهان یدهیپد کی رانیا یدهیا ،یاز نظر افق»

 انیرانیو بدن ا یدر خودآگاه رانیا یدهیا ،یعمود نظر و از شد ریدرگ

 یستیونالیناس «یاجتماع التیتخ»مقدم  بیاد( ۶۲)«حک شده است.

 ییهامیرژ انیکه در م یرینمادها و تصاو یعنوان صورت فلک را به

 لیتحل کنند،یو گسترش قدرت خود با هم رقابت م میتحک یکه برا

 یو انصار یعسگر نیمت یتجربهبر  یاستدالل او با موارد مبتن .کندیم

 یقدرت دولت یبرا یرا ابزار سمیونالیاو ناسزیرا متفاوت است، 

 «یگرید»دولت  یانحصار سمیمکان قیکه عمدتاً از طر کندیم فیتعر

رو  نیبرد، از ایفرو م یجمع یآگاهکه خود را در  شودیاعمال م

« تقسیم جادیدستگاه ا» یروان سمیونالیناس به آن متصل است: «یروان»

عنوان ابزار  را به سمیونالیمقدم مراقب است ناس بیاست. اما اد

 یروزمره ناسیونالیستی یهاتیاز هو یمقامات دولت سازتقسیم

 کند. زیمتما انیرانیا
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 تیواقع» انهیتکثرگرا ندیمقدم، برآ بیاد تیبه روا یرانیا یمل تیهو

 استیس کیاستدالل  نیا است. «رانیا یو چندفرهنگ وطنیجهان

 یهند را تداع« ترکیبیفرهنگ »با آرمان  سهیقابل مقا یچندفرهنگ

پس از  یآن را در دموکراس نهرو یتجربهو  یکه جنبش مل کندیم

از اخالق  هامیانگین هندیاستدالل کرد که  یگاند برد. شیاستقالل پ

 نیمقدم ا بیو اد دنکنیاستقبال م «یبیفرهنگ ترک» یچندفرهنگ

از  یاریکه بس یجهان ذاتاْ لیتخ»کند و در مورد یاحساس را تکرار م

 وطنیجهان یطیکشور را در شرا»ها آن رایز ؛سدینویم« دارند انیرانیا

را  رانیا تشخیصیی و شناسا نیاو ا «.کنندیتصور م یو چندفرهنگ

کشور »که  دهدیقرار م یآن در مقابل کسان یو زبان یقوم یبا ناهمگون

 ای ،«عهیش» ای «یاسالم» ،«یفارس»عمدتاً  ای پندارند،یم کپارچهیرا 

ادعا که تنوع  نیا( ۶۳)نوشت. یطور که شاه زمانهمان یفرانسو یحت

شود، یمناهمگون به ملت  یهایدلبستگ جادیروزمره باعث ا یزندگ

مرکز کند، در یم لیرا تحم یمنظور کنترل، همگنکه دولت به یدر حال

 (۶۴)مقدم قرار دارد. بیبحث اد

است که  نیا ،شده مشترک است یکه در سه متن بررس یبحث

استدالل  اروپامحور است. ی،رانیا سمیونالیمرسوم ناس یبنددوره

استعمار مدرن  یرا به دوره یرانیا سمیونالیناس یاروپامحور توسعه

تواند از یچارچوب نم نیاست که ا یمقدم مدع بیاد کند.متصل می
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 یرانیا سمیونالیناس یخیعمق تارجان سالم به در ببرد.  قیدق یبررس

در عوض،  داد. حیتوض یاستعمارامداد غیبی  یک توان بایرا نم

استفاده کردند که  یلیو تخ ینهاد ینوپا از مبان یهاستیونالیناس

 دنبال کرد: رانیا شامدرنیپ یاسیس اتیآن را در تجرب توانیم

ملت مدرن را -دولت شیدایپ ،یشناسرانیمتعارف ا اتیادب

 یهارساختیز شیدایپ ژهیبه و ،یسلطنت پهلو یدر دوره

 یارتش مل ایو/ یها، شهروندها، دانشگاهشامل بانک یمل

 یهاسال نیکه ب دهدیرضاشاه نشان م یبه رهبر رانیا

حال[ خطوط  نی]با اکرد. میحکومت  رانیبر ا ۴۱تا  ۱۹۲۵

 جادیا هیصفو یسلسله لیدر اوا رانیملت ا-مدرن دولت

حکومت  رانیبر ا ۱۷۲۲تا  ۱۵۰۱ یهاسال نیشد که ب

 (۶۵).کردیم

 یبرجسته یاستعاره نیدوم انیصفو»که  کندیمقدم استدالل م بیاد

 قیاز طر یعنی ؛کردند نهینهاد انیرانیا لیرا در تخ یستیونالیناس-یروان

کنترل  یها برادستگاه نیاز ا یاریبس .عهیش تعلقاتاز  یامجموعه

به کار  رانیدولت معاصر ا کیدئولوژیا یهابه عنوان ستون انیرانیا

 نیمقدم با ا بیاد یکه عمق زمان یدر حال( ۶۶)دهند.یخود ادامه م

شد،  داریپد ستمیقرن ب لیتنها در اوا یرانیا سمیونالیتصور که ناس

و  را چنان به گذشته گسترش یرانیا سمیونالیاو ناس .کندیمقابله م
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مختلف آن را  یتکرارها یکنندهدگرگون یهایژگیکه و دهدیم بسط

های مشارکت تجزیه و تحلیل یبرا یکم یجاو  کندیکمرنگ م

مدرن  بندیمفصلدر  ارانیمانند  بین دو جنگکه روشنفکران  خاص

 .گذاردیم یآن داشتند، باق

 

 جنگدو  نیب یفراموش شده یدوره

ی را در رانیا سمیونالیمطالعات ناس ،یکه متون مورد بررس یدر حال

آن  تحولو  شیدایبا قرار دادن پکنند و های اخیر نمایندگی میسال

د، نکنیرا اصالح م یرانیا سمیونالیدرک ما از ناس ،یفرامل یدر بستر

 چونهم یافراد مبتکر یشهیدو جنگ و اند نیب یدورهبا این حال 

، معهذا د.ندهیم قراررا تنها به صورت گذرا مورد مطالعه  یاران یتق

 یرانیا سمیونالیناس خیتار یبرا و بنیادی هیپا جنگدو  نیب یدوره

 نیدر تدو کیطور ارگانها بود که متفکران مختلف بهدر آن سال .است

جنبش مشروطه  انیبار در جرنخستین یکه برا ییهامجدد آرمان

 یبرهه نیپژوهش حاضر با مرور مجدد ا شد، شرکت کردند. مطرح

 ایدن کالیراد یمجله قیاز طر یرانیا سمیونالیناس یریگمهم در شکل

از کل  یترکامل دیشده است، د واقع مطالعهمورد توجه و که کمتر 

آن گونه که توسط معماران ؛ دهدیرا ارائه م یرانیا سمیونالیناس فیط
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ی در این اران یسهم عمده. و اجرا شده است زهیآن تئور یبرجسته

گرفته شده است، اما کاوش در  دهیتوسط محققان معاصر ناد جریان

و  نیگزیجا لیتخ کهای او یفعالیت و پژوهش یمحتوا

 کند.یمرا آشکار  یرانیا سمیونالیاز ناس اقتدارگراییضد

عنوان  به یرانیا سمیونالیکردن ناس ریبه تصو شیبا گرا هانشیب نیا

 یاسیو کاربرد آن در جهت اهداف س ییاروپا یینژادگرا یسازیدرون

، که؛ نخستدوشاخه است  کردیرو نیا رفته است. نیاقتدارگرا از ب

 تباربر اساس نقص  یرانیا سمیونالیناس نکهیبر ا یمبن یانصار یادعا

 رود.یم اقتدارگراییبه سمت مجدداْ  اقتدارگرایی،به  انباشته لیتما ای

بسط  یرانیا سمیونالیناس نکهیبر ا یمبن یعسگر نیدوم، اصرار مت

که در  یفکر یبدنه کیآن است، نه  یخارج انیحام کیدئولوژیا

و سوم، استدالل  داخل رشد کرده و مورد مناقشه قرار گرفته است.

 لیتوان به دالیرا م یروان سمیونالیناس نکهیبر ا یمقدم مبن بیاد

تا آرمان شهر. در  یدکارت یاز انسان محور -کرد  یابیرد یمختلف

متحدکننده  یرا به عنوان بستر فرامل یدارهیسرما تیکه اهم یحال

کند. ، توجیه میرساندیمنافع متضاد به حداقل م یکنندهنییمبارزه و تع

طور که توسط همان سم،یونالی، ناس۱۹۳۰ یدر دهه رانیحال در ا نیبا ا

 «گرانید»اول به کار گرفته شد، با مقصر دانستن  یحکومت پهلو
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منافع متضاد  ،یدارهیعواقب سوء استفاده از قدرت سرما یبرا یخارج

 دولت و شهروندان آن را پنهان کرد.

 یمشغله ،یعسگر نیو مت یمطالعات انصار ژهیسه متن، به و نیا

که توسط دولت  اقتدارگرا سمیونالیناس یتبارشناس یبا مطالعه یشترکم

به پرداختن به  یاها عالقهآن شود، دارند.یانجام م یپهلو

 نیندارند، و بنابرا یدولت تیکمتر مسلط و بدون حما یهاسمیونالیناس

ی به اران «یقوم ستیونالیناس» هیاول یهانوشته یبر رو یعسگر نیمت

 یبرا یوطنیاو که از آرمان جهان یبعد یهانوشتهگرفتن قیمت نادیده

 یبه درست یانصار ان،یم نیدر ا. کندیتمرکز م، کندیدفاع م رانیملت ا

 یمل یهاشیگرا« رضاشاه یدوره» یخیکه عنوان تار کندیاستدالل م

 گرفتن(تضعیف کردن )نادیده حال، او به  نیبا ا، پوشاندیواگرا را م

با در  دهد.یدو جنگ ادامه م نیب یشده در دوره دیتفکر تول اتیجزئ

اگر  ،یعسگر نیو مت یارائه شده توسط انصار یهانشینظر گرفتن ب

 م،یکن جاهدو جنگ جاب نیب رانیرضاشاه را به عنوان محور ا میبخواه

 یاسیمدرن که توسط فعاالن س رانیا بندیمفصلتمرکز خود را به  دیبا

 .میمعطوف کن ،ارائه شده است یمانند اران یو متفکران

 یهاتیما بالفاصله محدود ران،یا یسازملت یمفهوم یکربندیدر بازپ

 مسلط یهادهیا خیعنوان تار را به روشنفکری خینگارش تار

 به خیمسلط، خواندن تار یهادهیاز حد بر ا شیب دیتأک .میشناسیم
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 یهادهیحال مدفون کردن ا نیبلوک همگن و در ع کیعنوان 

ما  .کنندیممکن متفاوت اشاره م یهاندهیاست که به آ یاخصمانه

که با انحصار  یخیتار گرانیآن دسته از باز یدئولوژیبه ا دینبا

 یبرتر نیمع یابر جامعه ،یو اقتصاد یاسیمنابع س زیآمتیموفق

که به سنت  یعسگر نیدر مورد مت یکار حت نیا .میبده ازیاند، امتافتهی

که  یدر حال شود.یانجام م زین سدینویم یستیمارکس ینگارخیتار

از  یگروه ن،یبرل یحلقه یطور مختصر دربارهبه یعسگر نیمت

 یکند و برخیگرفت، بحث میدر بر م زیرا ن یکه اران یرانیمهاجران ا

او در مورد  اما کند،یمرور م ایدناو را در  یبعد یهااز نوشته

در  یستیونالیناس یشهیاند اوها که در آنارانی تر یاساس یهانوشته

 کند.ینم قی، تحقکندمیها را نقد ینیبرل انیم

را به  رانیا یتهیدارند که مدرن لیتما یعسگر نیو هم مت یهم انصار

در این امر  دیکنند، شا تیشکست خورده روا یپروژه کیعنوان 

ها به دنبال آنی است. اسالم یاز استقرار جمهور هاآن یدیناام جهینت

 نیناخواسته هستند. با ا تیواقع نیاز ا «یمنطق» حیتوض کی یارائه

 ییاقتدارگرا یهاشهیریافتن  یبرا نگرگذشته یجووحال، جست

کل چنین ی و همرانیا سمیونالیو ناس تهیمدرن یدگیچیمدرن، پ

 .کنددر نظر پنهان میدو جنگ را  نیمانند دوران ب یخیتار یزودهایاپ

ممکن است فقدان هرگونه  رانیا خیاز تار گراییحالخوانش  نیا
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که به  یو توجه نامتناسب یاران یبعد تحولدر مورد  یجد یمطالعه

 حیشده است را توض نیکالج در برل یاو به عنوان دانشجو یهانوشته

 دهد.

 ران،یمعاصر ا خیخود از تار ریاخ یعباس امانت در مرور اجمال

 رفتهیرا پذ یاران یستیو شوون هیاول یهاتمرکز بر نوشته یوسوسه

 یاو به برتر یتعهد فرض ینهیزمشیرا با پ ارانیامانت ( ۶۷)است.

 :کندیم یبه خوانندگان معرف ییایآر

حزب توده، و  شروی(، پ۱۹۰۳-۱۹۴۰) یاران یتق یکارنامه

از  یانمونه سم،یبه مارکس سمیونالیاو از ناس یجیتدر لیتبد

مشروطه بود، کار اپس طیاو که محصول مح موارد است. نیا

سرسخت آغاز کرد  ستیونالیناس کیخود را به عنوان 

و  «ییایآر» یبه معنا ارانی یطور که نام خانوادگ)همان

 (.است جانیآذربا ی، نام باستان«از آران یفرد» نیچنهم

در  یدولت یهیبورس یاو به عنوان دانشجو یبعد التیتحص

به  مار،یوا یجمهور بیپر فراز و نش یهادر سال نیبرل

 سمیالیبه ماتر گرایشبا  ،ستیالیسوس کیاو را به  جیتدر

 (۶۸)کرد. لیتبد تینسب یعلم یهیو نظر کیالکتید
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پدرش آن را  ،خود را اختراع نکرد یخانوادگنام یحال اران نیبا ا

مطالعه گسترده  اریرا بس یاران ینامهیکه زندگ یجالل ونسی. رفتیپذ

 کند:یم دییرا تأ یاران یخانوادگنام یشهیکرده است، ر

 ایانتخاب  نینام توسط پدرش انتخاب شد، بنابرا نیا

 ،ندارد ییایبه آر یربط نیچنهم نبود. ندهیاو در آ پذیرش

 جانیآذربا یاز جمهور یبه اران که اکنون بخش یبلکه ربط

باز  قطران تبریزیاشاره به آن به  نخستین .دارداست 

حاکمان اران )قرن  شیمجلل در ستا یگردد که اشعاریم

نام صرفاً به نسب  نیا نی( دارد. بنابرایالدیم ازدهمی

اشاره  زیشمال ارس، سپس گره باغ و سپس تبر یخانوادگ

 (۶۹)دارد.

 ناسیونالیستی دیشد یفضایک کند که یاشاره م یالبته امانت به درست

درست است که  نیچنهمو  مشروطه را فرا گرفته است.ادوران پس

 شیقبل از گرا ن،یاقامت در برل هیاول یهادر سال ارانی سمیونالیناس

 نیبا ابوده است. تفکر نژادپرستانه  ریتحت تأث سم،یبه سمت مارکس

 ی،ومق سمیونالیبا ناس ارانی یکرد که معاشقه دیتأک دیحال، با

 ییهامعدود نوشتهه است. او بود یزندگ لیزودگذر در اوا یامرحله

 یدهه لیدر اوا ارانی است که یقوم سمیونالیناس یدهندهکه نشان

 نخستینحال مورخان بر اساس  نیو با انوشته شده است،  ستیب
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به  بعدترکه خود او  زنند در حالیمیقضاوت دست به  یمواضع اران

 پردازد.ها میآنانتقاد از 

او در سال  شد. نیوارد برل یدر نوزده سالگ ۱۹۲۲در اوت  یاران

 تیحما رانیدر سراسر ا یزبان فارس لیدر دو مقاله از تحم ۱۹۲۴

 یبرا مماتیو  یاتیح مسئله کی: جانیآذربا»و  «یزبان فارس» کرد:

گروه  کی لیبه تشک ارانی، ۱۹۲۵ زییدر پا سال بعد، کیتنها  «.رانیا

( RRPP) رانیا یانقالب یحزب جمهوربه نام  نیدر برل یستیمارکس

 سمیونالیاز ناس تیدر حما یانوشته چیه دیگر کمک کرد و پس از آن

 م،یابییدوره م نیآنچه پس از ا .شودینم افتی ارانی نزد یقوم

 (۷۰)زمان اوست. ینژاد سمیونالینکوهش ناس

که توسط  یجیرا یهادهیتمرکز بر ا یکه محققان از وسوسه یزمان

، تاریخ روشنفکری کنندیشود اجتناب میم انیافراد شناخته شده ب

ها و افراد کمتر دهیا یمطالعهتر و بسیار آشکارتر است. همیشه جالب

 یهارفع سکوت یتر است، بلکه براشناخته شده نه تنها جذاب

دو جنگ را  نیدوران ب روشنفکری خیکه تار یمانند سکوت ،یلیتحل

پژوهش  نیاست که ا هیروح نیبا ا است. یدهد، ضروریپوشش م

 پردازد.یم یاران یشهیو اند یبه مرور زندگ
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 کیعنوان  به زیاز هر چ شیب یاران ،یرانیمحافل ادرون در  یحت

و  یفلسف یهانوشته شتریشود و بیشناخته م یاسیس تیشخص

گیرند. و خواندن قرار نمیمورد مطالعه طور جدی بهاو  یشناختجامعه

منتشر  یبه زبان فارس ارانیدرباره  یآثار متعدد ریاخ یهااما در سال

 ونسی ینامهی، زندگیسیانگل به زبان از آثار مهم یک( ی۷۱)شده است.

« ای بین دو جنگ در برلینعالمه ،یاران یتق» ی با عنواناز اران یجالل

ارائه  یاران بیوگرافی یزیادی درباره اطالعات یجالل( ۷۲است.)

از  لیتحل صیاو تشخ ییسراحال، سبک داستان نیبا ا دهد.یم

که  یدر حال .کندیرا از حدس و گمان دشوار م تیو واقع فیتوص

و  یاسیس راثیم یمطالعه یبرا یندیگسترش خوشا ،دیآثار جد نیا

 نیا یآن است که مرزها یهستند، اثر حاضر در پ ارانی یفکر

 ببرد. شیپ شتریرا ب شرفتیپ

 ندهیآ محققان در یرا برا یدیجد قیتحق یهاکه آثار فوق راه یدر حال

مطالعه  نیکه ا ،مشترک هستند ،خألیک ها در آن گوشایند، امامی

درک  یدو جنگ برا نیدوران ب تیاهم است آن را پر کند: دواریام

 یاز امکانات فکر یانبوهها سال نیما در ا .یرانیا سمیونالیناس خیتار

 یزمان .مینیبیرا م یرانیملت مدرن ا-دولت کیاز  لیبد تخیالتو 

مفهوم  میتوانیم م،یدو جنگ را درک کرد نیدوران ب تیکه اهم

بهتر دریابیم. را  رانیا یدهیمربوط به ا یهادر بحث یمشارکت اران
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ملت  یندهیآ یدرباره دو جنگ نیب یهادر مناظره صداییبازیگران بی

 یهاستیزبان، ضدمدرن یفارس انیگراناب کردند: شرکت رانیا

 یخواهانه و مدنیجمهور ،یوطنجهان یهادگاهید گرانیو د یمذهب

که  یضدروشنگر انیخاستگاه جر گذاشتند. شیمدرن را به نما رانیا

طور شکل گرفت، به یبعد یهادهه یانهیگرااسالم یهااستیدر س

 یجد یعدم مطالعه است. یابیها قابل ردسال نیدر ا مشخص

متنوع را در خود پرورش  یهادهیا نیکه ا جنگدو  نیب یهابحث

واحد داد:  انیجر کیدوران را به  ییایخطر کاهش پو داد،یم

 نیتریانتقاد قیدق یکتاب با بررس نیا «.اقتدارگرا سمیونالیناس»

 نیو در ا رودیفراتر م دهندهتقلیلقرارداد  نیاز ا ،یاران یهانوشته

 توانیکه از آن م کندیرا کشف م یو مترق دیجد یاندازچشم ندیفرآ

 را نوشت. رانیمدرن ا یروشنفکر خیتار

 

 ییایو اسطوره آر رانیا

 دگاهی، د۱۹۷۹انقالب  یو در پ ۱۹۳۵نام در سال  رییها پس از تغدهه

 هیاول رییتغ کیدئولوژیا یربنایظهور کرد که ز یدیجد ناسیونالیستی

را مطرح  «پرشیا»به نام  رانیا «یگذارنام» شنهادیسوال برد و پ ریرا ز

در  یابا مقاله ،یرانیا یبرجستهمحقق  ارشاطر،ی احسانمرحوم  کرد.
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 را بر عهده داشت. تیمسئول نیا یرهبر شناسیایراندر  ۱۹۸۹سال 

از هواداران شاه  یبرخ انیموضع را مطرح کرد که در م نیاو در آنجا ا

را به عنوان نام شناخته  «ایپرش» دیبا انیرانیداشت که ا تیمحبوب دیفق

نام در  رییاو ادعا کرد که تغ کنند. ایاح یملت در سطح جهان یشده

 ایراندولت  ۱۹۳۵در سال » بوده است: یخیاشتباه تار کی ۱۹۳۵سال 

داشت درخواست کرد که  کیپلماتیها روابط دکه با آن ییاز کشورها

 یخطا نیا است. یفارس زبان که نام کشور به؛ بنامند «رانیا»را  پرشیا

 نیبا ا( ۷۳)«بود. ناسیونالیستیبر حس نادرست  یبود که مبتن یفاحش

نه تنها  «رانیا» یواژه که گیردمی دهیناداین موضوع را  ارشاطریحال 

منطقه مورد این اشاره به  یزبانان برا یها توسط فارسمدت یبرا

که  ییهاکردها و عرب ها،یبلکه توسط آذر گرفت،یاستفاده قرار م

 رانیا جنوب آسیاغرب و  گانیهمسا نیچنکشور و هم نیها در اقرن

 .کردندیاستفاده م ،اقامت داشتند

حاکی از بازسازی در خور توجه و  یاسیاقدام س کی «رانیا»انتخاب 

 ارشاطریحال  نیبا ا بود. کیمدرن و دموکرات ملت کیبه عنوان آن 

از  یو عار ثباتیب یاواژه»عنوان  به «رانیا»از انتخاب و نامیدن 

جنوب  یایآس»و در  «قایآفر»در  یکه ممکن است به آسان «یتداع

آن از  یبه جا یارشاطر ابراز تاسف کرد. ،وجود داشته باشد «یشرق

از  یبا تعداد» یطور جهاناو، به یدفاع کرد، که به ادعا «ایپرش»واژه 
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 یفرهنگ راثیبر م دیتاک»اصطالح  «.مرتبط بود ندیخوشا میمفاه

 یهامانند فرش یدر مصنوعات راثیم نیا ارشاطری یبرا که« کشور

 یهنر متعال ،شدیم ریتقط یرانیا یهاو باغ یرانیا یاتورهاینیم ،یرانیا

 یزهیانگ نکهیا انیبا ب ارشاطری .گرفتیتمدن مشهور را فرا م کی

آلمان  میکه نسبت به رژ رانیا یپلماسید یاز بدنه «نرایا»نام به  رییتغ

نشات  سویی داشت،هم بود، دهیدر آن زمان به قدرت رسکه  یناز

 شنهادیپ شودیگفته م» :دیرا تداوم بخش برتری نژادی، تز استگرفته 

قرار  هایناز ریدر آلمان که تحت تأث رانیا ریسف یاز سو رییتغ نیا

بود و  یدر آن زمان آلمان در چنگال تب نژاد ، بوده است.داشت

برقرار  داشتند «ییایآر»خون  یی کههابا ملت یروابط خوب

 (۷۴)«کرد.یم

عنوان تفکر و  نژادپرستانه به یهازهیبر انگ ارشاطریکه  یدر حال

 هایناسیونالیست گرید کرد،یم دیتأک رانیا ی داخلیرسم استیس

که  ییهایآن دسته از آلمان ژهیو و به ها،یمعتقد بودند که آلمان یرانیا

 ۱۹۳۵در سال  رانینام ا رییاحتماالً تغ دانستند،یم ییایرا آر هایرانیا

 دارد. یگریاز داستان د تیماجرا حکا قیاما حقا اند.کرده قیشورا ت

 یدر اروپا «ییایآر» یشدن واژه یاسیو س تحولخاستگاه،  یبا بررس

که  درمیابیم گر،ید یدر جاها تیمدرن، با رشد متناظر آن از نظر اهم

برخوردار نبودند. آلمان  ژهیو نفوذ اروپا و بهاز طور منفعالنه به انیرانیا
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 یاسیس یدئولوژیاست که توسط ا یاافسانه ییایمطمئناً، مفهوم نژاد آر

شد،  داریپد یکیولوژیب یبه نژادپرست ندیبخش تیمشروع یکه برا

 ییایمفهوم نژاد آر ک،یدر سطح آکادمو تحت تاثیر قرار گرفت. آلوده 

 ترقبل یلیوجود، خ نیبا ا شده است. نیعج یشناسداستان شرق در

 انیرانیاز ا یبرخ ،ینژاد یالگو نیا یهایدستکار نیاز بدتر

را  رانیو اقتباس کردند تا شکوه سابق ا رفتندیرا پذ ییایآر یاسطوره

 کنند. دییتأ اشیتبار تمدن یدر پ

از »متادل مستند کرده است که چگونه در اواخر قرن نوزدهم،  دیوید

مطرح شد،  «ییایآر برترنژاد »مفهوم  ران،یتا ا و هند تا افغانستان

 یهایدئولوژیشدن ا یتر جهاناز داستان گسترده یکه بخش یتحول

 یاسطوره ران،یدر ا( ۷۵)«ی.و تفکر نژاد سمیونالیناس مانند ؛مدرن بود

 در دوران قاجار شروع به نفوذ روشنفکریگفتمان  قیاز طر ییایآر

شکوه و جالل  ییگراییایاز روشنفکران، آر یبرخ یبرا کرد. در جامعه

در امان مانده بود، به دست نفوذ اعراب از از اسالم را که  شیپ رانیا

را نسبت به  رانیا یفرض یماندگعقب یبه راحت توانستیکه مآورد، 

 ۱۹۳۰ یدر دهه میمفاه نیا دهد. حیمسلط توض یاستعمار یهاقدرت

مدارس که توسط  یدرس یهاکتاب نخستینبه  یشکوفا شد و حت

و  و به اوج خود رسید؛ افتیسفارش داده شده بود راه  یدولت پهلو

که در دستور رضاشاه در سال  شدقرار  نیداستان از ابر همین اساس 
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 دهینام «رانیا»خود،  یالمللنیو مکاتبات ب روابطدر باید کشور  ۱۹۳۵

در  یرانیمنتخب نخبگان ا یدر دوران حکومت رضاشاه، اعضا شود.

و  اموزند،یب یو ترک ییایتالیا ،یآلمان ییبودند از اقتدارگرا لیواقع ما

 کیرا به عنوان  ایرانی یفرهنگ یپاکساز حتی ممکن است یبرخ

و مورد تاکید قرار داده  دییتأ یمل و بازآرایی دیتجد یضرور یمؤلفه

 باشند.

از شهرت  یآلمان ناز نکهیبر ا یمبن« متعارف»باور  نیحال، ا نیبا ا

 یبا حکومت پهلو یو روابط قو بودبرخوردار  رانیدر ا یابرجسته

بارها در  رانیو ا یآلمان ناز( ۷۶خیلی درست و دقیق نیست.)، داشت

 یهیاز مقامات بلندپا یاریقرار گرفتند و بس المللنیدو طرف روابط ب

 یمل ویموجود در آرش کیپلماتیاسناد د بودند. سیطرفدار انگل یرانیا

حالت نقش  نیاز آن است که آلمان در بهتر یدر تهران حاک رانیا

 یاز سو یادداشتیدر  نام داشته است. رییدر روند تغ ثانویهو  یفرع

در خارج  رانیا یهاسفارتخانه یوزارت امور خارجه خطاب به تمام

اطالعات  یخود در روزنامه یدر مقاله یسیطور که نفاز کشور، همان

 ،استان کیبه عنوان پارس شده بود که  دی، تاکیادآور شده است

کلمه  گانگانیر ادامه آمده است که بد .ستین رانیا تمام مترادف با

 تیرا با تعصبات، فقر، جهل، هرج و مرج و ضعف حاکم «پرشیا»

 شد،یسند خالصه م یتنها در انتها «یمالحظات نژاد» دانند.یمرتبط م
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 یانکته -را دارد «هاییایآر یمنشأ نژاد» رانیادعا بود که ا نیو شامل ا

در  «یادیز یسر و صدا»که  ییاز آنجا ژهیو دارد، به دیکه ارزش تأک

 (۷۷«).به راه افتاده بود ییایبزرگ درباره نژاد آر یکشورها»

را  رانیا ریاز تفکر سف شیب یزیچ هایکه آلمان میدانیحال م نیبا ا

 یبه آلمان نگاه مثبت زیو خود رضاشاه ن داده بودندقرار  ریتحت تأث

کند، یم دییامر را تأ نیحال که ا نیدر ع ارشاطرینظر  داشته است.

بدون شک  «رانیا»نام پذیرش » رسد:یبه نظر م ستایو ا یخیرتاریغ

به منافع  یسخت یکرد و ضربه فیکشور را تضع یاعتبار فرهنگ

کرده در همه جا، نام  لیافراد تحص یبرا بلندمدت آن وارد کرد.

 راثیمهمراه است که در اصل بر  یندیخوشا میبا مفاه «ایپرش»

 کینام  نیتواند بینم ارشاطریمنطق ( ۷۸)«دارد. دیکشور تأک یفرهنگ

منتسب به آن  یهادهیو ا یمختلف فرهنگ یملت مستقل و نهادها

ها ساختمان ها،یها، معمارکه ما از باغ تیواقع نیا قائل شود. زیتما

کشور را  نیکه ا دهیا نیبا ا میکنیصحبت م «یسیانگل» یچا ای

انتخاب  کی ایتانیکشور بر یگذارنام ندارد. رتیمغا م،ینامیم «ایتانیبر»

ها، ها، سنتاز فرهنگ یدر بر گرفتن تنوع یبرا یاست، تالش یاسیس

( تیاصل )اگر نه واقع مشترک. ینام مل کیها تحت و زبان هاشیگو

 به عنوان نام ملت استوار است. «ایتانیبر»در تعلق، با انتخاب  یبرابر
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، باشند مغشوش کیدئولوژیمشابه، هر چند از نظر ا یهاینگران

 برد. شیپ را رانینام کشور به ا رییتغ یپروژه

رفتار  یطور دیبا انیرانیتصور که ا نیدر رد ا ارشاطریتر از آن، مهم

، ناکام ماند. کنند جادیمردم غرب ا انیرا در م یمثبت راتیکنند که تأث

طور آن« پرشیا» ییاروپا ریتصو م،یریمفهوم را بپذاین اگر صحت  یحت

به مطالعات  یاست نگاه یکاف، درست نیست. شده بود فیکه توص

 میندازیب ستمیقرن ب لیاوا ایدر قرن نوزدهم  رانیا یدرباره انییاروپا

کوتاه شده بود  خود یفرهنگ یهااز انجمندستش  رانیکه ا مینیتا بب

و  رفتینکته را پذ نیا ارشاطری شود. لیتبد یبه نماد افول ملتا 

به  زیرا ن ونانیبا  رانیا یهاجنگ «پارسی»درست است که »نوشت: 

سلطنت مطلقه است که اغلب با  کی یو خانه، آوردیم یذهن غرب

« پرشیا»صورت،  نیدر ا یاما حت؛ در تضاد است ونانی یدموکراس

 ریبلکه تصو کند،ینم یمانده را تداععقب ای فیکشور ضع کی ریتصو

 (۷۹)«.دهدیو قدرتمند را نشان م یقو یامپراتور کی

قدرتمند و  یک کشور/ملت به عنوان رانیاز ا یریکه به تصو ارشاطری

ه نام غافل شد رییپشت تغ یخیتار طیشرا حیبود، از توض دهیبکر چسب

گام دولت  نخستیننبود، بلکه  کیدئولوژیاشتباه ا کی رییتغ نیابود. 

مهم  انیبود، که جر اقتدارگرا سمیونالیآغاز به کار ناس یبرا یپهلو

کرده بود،  فیرا تعر رانیجنگ ادو  نیب یدوره روشنفکری یهابحث
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 انیپا است: یبحران بزنگاه نیکشور مظهر ا نینام ا رییتغ سرکوب کرد.

 یدار دربارهپر جنب و جوش و دامنه یگوهاودوران بحث و گفت

در زمان رضاشاه،  رانیدولت ا مدرن. رانیا و سرشت تیشخص

را در  یرانیا سمیونالیدر مورد ناس یو بحث مل یفرهنگ ییگراکثرت

 یاول تلق یحکومت پهلو یدوره نخستینکه به عنوان  یادوره

 کرد.یم قیتشو دیرسیبه نظر م یحتیا شود، تحمل کرده بود و یم

 .دیرس انیبه پا ۱۹۳۴تا سال  یاما نرمش دولت در قبال آن بحث مدن

مدرن در  رانیاعالم ظهور ا یبود برا ینام کشور تالش رییطرح تغ

 شود.یحاکم خود اداره م یکه با اراده یبه عنوان دولتی جهان یصحنه

 

 معاصر یزمینهدر  یاران یشهیاند

که  یبحران یتا دانش ما را در مورد آستانه کندیکتاب تالش م نیا

کار  نیانجام ا گسترش دهد. کند،یم فیرا تعر جنگدو  نیب یدوره

بر اساس  یرانیا سمیونالیناس یعدتک بُ فهماز تا دهد یبه ما امکان م

 که یشیگرا م،یاجتناب کن نیبرل میروشنفکران مق یانتخاب یهاخوانش

« اقتدارگرا سمیونالیناس»به  رانیا لیتما یها برااکثر استدالل در

 یزبان فارس یدرباره یاران یهانوشته یجد یمطالعه مشترک هستند.

استدالل متقابل  ب،یرق ناسیونالیستی یهاتیاو بر روا یو نقدها
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فصول  .کندیارائه م« اقتدارگرا ستیونالیناس»در برابر تز  یاکنندهقانع

در  کند.یرا مستند م «رانیا یدهیا»از  ارانی کالیراد لیتخ ی،بعد

کرد و در طول  یرا بازنگر رانیا خیتار ارانی ،انهتبارشناس یتالش

ملت را متحد  توانستیکرد که م« کشف»را  یمنابع فرهنگ ،ریمس

شده اما دوپاره مدرن ینظام جهان کیاز  یناش یهابا چالش رایز ؛کند

از  یکیالکتید فهمحفظ  تیبر اهم ارانی سمیونالیناس .شدیمواجه م

عنوان  به یزبان فارس یرو ی برگذارهیحال سرما نیگذشته و در ع

و  ملت اصرار یانسجام فرهنگ یبرا یقو -به اندازه کافی- یچسب

 یتیمستلزم روا یرانیا یمدن سمیونالیناس ،ارانیاز نظر  داشت. تاکید

فراتر رفتن از  و مسئولیت فهیبرابر با وظدر واقع متحدکننده بود که 

 بود. ینژاد ای یقوم سمیونالیناس

دوره  نیمدرن در ا رانیا یبرا یمل تخیالتدر تنوع  شهیر مطالعه نیا

ی اسیمهم مشروطه س یبارورتر از دوره یاز نظر فکر دیدارد که شا

 یزمان، فرصت نیگرفته شده در ا دهینسبتاً ناد یبرون داد فکرباشد. 

 یعموم یعرصهموضوع است که چگونه روشنفکران  نیا فهم یبرا

 آن همراه کیدئولوژیتعهدات ا ای یبا دولت پهلو یارتباط چیکه ه

اعم از  ،یرانیا یهاسمیونالیناس کنند.یرا درک م رانیا یدهی، انداشتند

 ینیتکو یخود را در مواجهه یفکر شیدایپ کال،یکار و رادمحافظه

 یدهه لیداشتند و در اوا نیبرل ماریوا سمیکالیمتفکران با راد نیا
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به  نیبرل یفاصله .دندیکامل خود رس بندیصورتبه  رانیادر  ۱۹۳۰

در  رانیا گاهیجا یابیدهد که به روند معاصر ارزیامکان را م نیما ا

مرسوم  ریدهد تا تفاسیکشف به ما اجازه م نیا .میجهان نگاه کن

 دهیرا ناد ۱۹۳۰ یدهه لیاوا تیو اهم تیرا که خالق یتریمیقد

 .میاند، کنار بگذارگرفته

 نخستین ،ایدنکه  ،یاران یتق یاست که به نوآور نهیزمپس نیدر مقابل ا

 ارانیکتاب  نیا .میبریم یکرد، پ سیرا تأس رانیا یستیمارکس یمجله

 کند.یم معرفیمدرن  رانیدر ا «یمدن سمیونالیناس» شگامیرا به عنوان پ

 ستیمارکس ستیالیماتر کیعنوان  به یارتدکس ارانسیمای  میترس

بر  رایز ؛است یسطح یک برخورد حالت نیدر بهتر ،ریناپذانعطاف

شکل گرفته او  یهاافکار و نوشته از اساس مطالعات ناقص معمول

 در عین حال اما و تکرارشونده برداشت مداوم نیدر مقابل ا .است

آثار او در  نیترعیبدبه سراغ پژوهش حاضر  ،یکننده از ارانگمراه

 نیا .گذاردیم شیبه نما ها رارود و آنمی زبان و فرهنگ ینهیزم

 یاجتماع لیتخ کیطور هدفمند به ارانیکه  کندیاستدالل م پژوهش

 بندیمفصلمعاصر  یهاو خودآگاه مدرن را در پاسخ به چالش یفرامل

و  کیدموکرات یاسیس راتییبه تغ لیمتما یریرا در مس رانیکرد تا ا

 یاصل انیگسست از جر رغمیعل کند. قیتشو یفرهنگ یسازگار

 یهادهیبه ا انهیتر خاورمگستردهی فکر یدر فضا ارانی ،یستیونالیناس
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غالب  یرا الگو یستیکمال یاقتدارگرا سمیمدرنکه  دیخود رس

 هیمانند روس ییکه او از کشورها یدر حال، قرار داد یضداستعمار

 ارانی گرفت.فرا  یاسیس یهادرس یجیو ژاپن پس از م یشورو

آگاه بود، که در  سمیضدمدرن یاسیشدت از خطرات س به نینچهم

، ظهور پیدا کرده بودبرگسون  یمانند هانر ییهاتیشخص یشهیاند

اعمال  یبرا یدیتهد ،ونیزاسیکه در مدرن ییهاگروه انیاما در م

 و بسط گسترش یطور مساو، بهیافته بودندخود  یاجتماع یسلطه

 پیدا کرده بود.

 تیو واقع ازهایرا با توجه به ن کیدموکرات یستیالیسنت سوس ارانی

 یفرصت ارانی یهانوشته کرد. ریتفس شگامانهیپ یاوهیبه ش ایران یماد

سابقاً اشغال شده و  یکه کشورها یتا در مبارزات کندیرا فراهم م

خود  یرا برا یاندهیکه آ یدر حال- ،اندرو بودهمستعمره با آن روبه

با  یاگر ارانروشنایی یابند. و  رهایی یافته یکباره به -کردندیتصور م

 یهمزمان با بحران وجود رانیشد، ایمواجه م یاسیمخمصه س کی

کشور را اشغال کرده بودند  شتریب امپراتوری یهاقدرت شد.یمواجه م

 ریملت ز کیعنوان  را به رانیاعتبار ا هیهمسا یاز کشورها یو برخ

ثبات  یبرا یاو منطقه یجهان داتیبه تهدبا توجه برده بودند. سوال 

بارز مبارزه  ینشانه رانیاز جهان و ملت ا یاران فهم ران،یا

طور خودآگاه، اهانت و نفرت و انتقام را رد او به است. یضداستعمار
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دفاع  یاستعمار یمخمصه رغمیها علانسان یکرد و از آرمان برابرمی

 دیبود که با کپارچهی ییایجغراف اجتماع کیاز نظر او، ملت  کرد.

 تیکه به دنبال تحقق بشر یملل ریدهد که منافعش با سا صیتشخ

، «آموزش و پرورش» میمفاه ارانی دارد. یخوانهستند، هم یجهان

تصور سه جانبه از  کیرا در  «یاجتماع یآزاد»و  «یاسیس یآزاد»

 یاو از سنت چندفرهنگ شهیاند نیبنابرا زد. وندیبه هم پ شرفتیپ

که ما آن را با  ،مصالحهبرخوردار است، از جمله اخالق  یترگسترده

 یبرا یادیز یزهایما امروزه چ .میدانیمبارزات استقالل هند مرتبط م

مکرر  یهایجهان با آشفتگ رایز م،یدار ارانی یشهیاز اند یریادگی

نفر را  هاونیلیمواجه است که م یاستخراج یهاستمیحاصل از س

 یبرا یدیبدون حداقل ام یو نه حت ،یو اقتصاد یاسیس یبدون آزاد

 رها کرده است.به حال خود  دنیکش نفس

 

 

 

 

 نوشت:پی
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 .۱۹۳۵ هیژانو ۱ مز،یتا ورکیویدر ن تدپرس،یآسوش .۱

 آورد. ادیبه  یتوان به عنوان آغاز پسا خودکامگیرا م ۱۹۳۵-۱۹۳۴حال،  نیبا ا. ۲

 .۱۹۳۵ هیژانو ۱ تدپرس،یآسوش. ۳

 .۱۹۳۵ هیژانو ۱ تدپرس،یآسوش. ۴

 . نگاه کنید به ۵

(FO 371/17890 [http://discovery.nationalarchives.gov.uk/ 
details /r/C2775555]). 

 و

https://blog.nationalarchives.gov. uk/persia-iran-via-

inglistan/. 

 ؛رانیا یسالگرد شاعر مل نیجشن صدم یابوالقاسم نجم مسئول برگزار. ۶

امور خارجه شد و در  رینجم پس از آن وز بود. نیدر برل ۱۹۳۴در سال  یفردوس

مدرک  چیحال، ه نیخدمت کرد. با ا یدر دولت پهلو گریچند منصب ارشد د

وجود  یناز ینژاد یدئولوژیاو با ا یهمدرد ی نزدیکی وبرا و مشخصی روشن

 ندارد.

در خارج از کشور، سند  رانیا یهاها و سفارتخانهیبخشنامه به کنسولگر. ۷

تهران: سازمان اسناد  [,۱۹۳۵] ۳/۱۰/۱۳۱۳, ۴۱۷۴۹: وزارت امور خارجه شماره

 .رانیا یمل

(NAI), film 22–240, ۲۱/۶/۲۱۴, aaaaaaa aa. ۲۹۷۰۳۶۴۷۳. 

https://blog.nationalarchives.gov/
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سلطنت رضاشاه  خی)تار یشاهنشاه رضاشاه پهلو یاریشهر خیتار ،یسینف دیسع. ۸

 (.۱۳۴۵ ران،یسلطنت ا ادی( )تهران: مرکز بزرگداشت بنیپهلو

اطالعات، روزنامه  «.شناسندیم رانیپس همه ما را به نام ا نیاز ا» ،یسینف دیسع. ۹

 .۱۹۳۴دسامبر  ۱۰

 «.شناسندیم رانیپس همه ما را به نام ا نیاز ا». نفیسی، ۱۰

 «.شناسندیم رانیپس همه ما را به نام ا نیاز ا». نفیسی، ۱۱

ها از مقاالت را منتشر کرد که در آن یامجموعه ایدن هیاول یهادر شماره یاران. ۱۲

 نیبرگسون را به عنوان آخر یهانر یرا نقد کرد و فلسفه یرانیعرفان ا ایعرفان 

و هم از نظر  یو آن را هم از نظر اخالق دیبه چالش کش ییگراتجسم ضدعقل

 دانست. یارتجاع یاسیس

: انتشارات جی)کمبر مدرن رانیدر ا سمیونالیناس استیس ،یانصار یعل. ۱۳

 .۲۹۹(، ۲۰۱۶ ج،یدانشگاه کمبر

 است. یقوم ای ینژاد تیهو یکه به معنا یبرخالف فارس. ۱۴

 .۲۳(: ۱۹۳۵ ژوئن) ،۱۲–۱۰ ا،یدن ،یزبان فارس تغییر ،یاران یتق. ۱۵

 .۴۲۰(، ۱۹۴۶ گنت،ی)کلکته: چاپ س کشف هندجواهر لعل نهرو، . ۱۶

، در شودآورده می ادیاست که ملت چگونه به  نیاشاره به ا «رانیا یدهیا. »۱۷

 نیبه ا آید.به تصور در میچگونه  ندهیو در آ شودگذاری میارزشحال حاضر 

 دیتداوم مناقشات در مورد آنچه ملت بوده، هست و با یبرا ییفضا نیا ب،یترت

 باشد است.
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 نهاد ژهیبه و س،یادیکاستور وسیکورنل یدیدر آثار کل «اجتماع خیالی»مفهوم . ۱۸

(، MIT ،۱۹۸۷: انتشارات دانشگاه مستر ج،ی)کمبر داده شد. حیتوض جامعه یالیخ

: انتشارات دانشگاه دوک، NC)دورهام،  لوریچارلز ت مدرن یاجتماع التیتخو در 

مند عالقه «یمل لیتخ»به استدالل محمد ارکون در مورد  ژهیمن به و (.۲۰۰۴

و متقابل  وستهیپ بیبا ترک ،مشخصیدر هر زمان  مشخصهر جامعه » هستم:

عنوان  گذشته معموالً به خیحال، تار نیبا ا .شودیم جادیا لیعقل و تخ تیفعال

که مشارکت  شودیارائه م شدهیعقالن ندآیفر کیحداقل  ای یعقالن ندیفرآ کی

 ر،یتصاو؛ کندیم یاست، منتف امبرانیشاعران، هنرمندان و پ ازیرا که امت لیتخ

 جادیانسان ا یوجود یهاتیواقع یشناختییبایابعاد ز یرا برا یینمادها ها،لیتمث

محمد  «.دهدیعقل نشان م یعاد یهانییرا فراتر از تب یمتعال یقتیحق ای کند،یم

، در جهان اسالم یدر آموزش معمار «یمعمار ته،یمدرن ،یفرهنگ اسالم»، ارکون

 .۲۰(، ۱۹۸۶ ،ی)سنگاپور: رسانه مفهوم نیاو تچاپ. احم

، «: از کانت تا جنگ عراق و فراتر از آنیوطنجهان یدهیا» ن،یول چاردیر. ۱۹

 .۵۳-۱۴۳(: ۲۰۱۰) ۲، شماره. ۳ یجهان استیاخالق و س

 .۱۴۴ ،«یوطنجهان یدهیا» ن،یول. ۲۰

 .۱۴۷ ،«یوطنجهان یدهیا» ن،یول. ۲۱

 .۱۴۹ ،«یوطنجهان یدهیا» ن،یول. ۲۲

 .۱۵۲ ،«یوطنجهان یدهیا» ن،یول. ۲۳

دو  نیب یبه عنوان طول دوره ۱۹۳۵-۱۹۱۹از منطق در نظر گرفتن  یبخش. ۲۴

 نیا ی؛ در واقعرانیا سمیونالیمربوط به ناس یهابحث ینهیدر زم ژهی، به وجنگ
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توان به سال یرا م یاسیو س روشنفکری یهاتیاز فعال یاریاست که آغاز بس

در  ۱۹۱۹در سال  کاوه یبه عنوان مثال، انتشار مجله کرد. یگذارخیتار ۱۹۱۹

بحث و مناظره  ینسبتاً پر جنب و جوش و باز برا یفضا نیا آغاز شد. نیبرل

از  یاریبس رفت. نی( از ب۱۹۳۴-۴۱دوم حکومت رضاشاه ) یدر دوره یفکر

مدرن  رانیاز ا یواحد دگاهیاند که در آن ددانسته یادوره دانان این دوره راتاریخ

 و اجرا شد. جادی( توسط دولت ااقتدارگرا سمیونالی)ناس

 (.۲۰۱۶ ج،ی: انتشارات دانشگاه کمبرجی)کمبر سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۲۵

 .۲۹۵ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۲۶

 .۲۹۵ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۲۷

 .۲۹۵ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۲۸

 .۲۹۵ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۲۹

 .۲۹۶ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۰

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۱

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۲

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۳

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۴

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۵

 .۲۹۷ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۶
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 .۷۶ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۷

 .۷۶ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۸

 .۷۹ ،سمیونالیناس استیس ،یانصار. ۳۹

 یتهیمدرن روشنفکری خی: تاریو هم غرب یهم شرق ،یعسگر نیمت نیافش. ۴۰

 (.۲۰۱۸ ج،ی: انتشارات دانشگاه کمبرجی)کمبر یرانیا

 .۹-۱۰۸ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۱

 .۶۷ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۲

 .۹۹ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۳

 .۴-۱۰۳ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۴

 .۱۰۸ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۵

 .۶۰ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۶

 .۶۸ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۷

 .۴۹ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۸

 .۵۷ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۴۹

 .۷۳ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۰

 .۷۷- ۷۸ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۱

 .۵۱ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۲



 

Problematicaa.com 
 

 

77 

 .۴۴ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۳

 .۴۴ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۴

و  «شناسیشرق» یکنون یاضافه کنم که نقدها دیبا ،تذکر کیبه عنوان . ۵۵

. باشندسازنده توانند مید، ناغراق نشو یکه تا حد افراط یتا زمان «سمیویتیپوز»

گفتمان  رانیدر مورد ا ای) «ییگرایبوم»در  ایموضع اغلب  نیاست، ا نیچن یوقت

 .ردیگیخاص قرار م یاعرفان فرقه ای( زدگیغرب

 .۱۰۶ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۶

 .۱۰۷ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۷

 .۱۰۲ ،یغربهم و  یشرقهم  ،یعسگر نیمت. ۵۸

)مارس  ۳(، ۱۹۳۴)ژانویه  ۱، دنیا، شماره. مادیعرفان و اصول  ،یاران یتق. ۵۹

 (.۱۹۳۴)آوریل  ۴(، و ۱۹۳۴

 (.۱۹۳۵ ژوئن) ۱۲–۱۰. ایچاپ دن ،یدر زبان فارس تغییر ،یاران یتق. ۶۰

 یبر حلقه فلسفه او بود. یشیعلوم اتر لسوففی( ۱۹۱۶–۱۸۳۸ارنست ماخ ). ۶۱

او  انهیگراضدواقع یشناسو معرفت یکیزیضدمتاف کردیرو گذاشت. ریتأث نیو

 بود. سمیو پراگمات یلیتحل ی( الهام بخش فلسفهیستیویتیپوز ییگرا)تجربه

 یرانیا تخیالت ،یجهان یشهی: اندیروان سمیونالیناسمقدم،  بیاد نیآرش. ۶۲

 .۶(، ۲۰۱۷ ج،ی: انتشارات دانشگاه کمبرجی)کمبر

 .۷ ،یروان سمیونالیناسمقدم،  بیاد. ۶۳
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 .۱۹ ،یروان سمیونالیناسمقدم،  بیاد. ۶۴

 .۳۸ ،یروان سمیونالیناسمقدم،  بیاد. ۶۵

 .۵ ،یروان سمیونالیناسمقدم،  بیاد. ۶۶

و لندن: انتشارات دانشگاه  یت یس وهون،ی)ن مدرن خی: تاررانیاعباس امانت، . ۶۷

 .۵۱۰(، ۲۰۱۷ ل،یی

ارائه خود ادعا  نیا یبرا یامانت منبع .۵۱۰، مدرن خی: تاررانیاامانت، . ۶۸

 اشو نزدیکی حیترج لیرا به دلش نام ی خوددر زندگ بعدتر ارانیدهد که ینم

 .دیبرگز ییاینژاد آر به

 .۲۰۲۰ژوئن  ۲۳ ،یجالل ونسیبا  سندهیمکاتبات نو. ۶۹

پردازد: یم یفارس یستیونالیناس یهابه نقد گفتمان یادر سرمقاله . ارانی۷۰

 (.۱۹۳۴ هی)ژوئ ۶شماره. دنیا،  یسرمقاله

)تهران:  ارانیو گروه  رانیا یانقالب یجمهور یفرقه خچهیتار ،یاحمد دیحم. ۷۱

(. ۲۰۰۳ها، )تهران: تازه فراتر از مارکس ارانی ،یبروجرد نی(. حس۱۹۹۰ ه،یآت نشر

 ینهییدر آ ارانی ،ی(، خسرو شاکر۲۰۰۶)تهران: پژمان،  یاران یایدن ،یباقر مومن

 (.۲۰۰۸ تران،)تهران: اخ خیتار

 ،یادی: علوم بنای بین دو جنگ در برلینعالمه ،یاران یتق ،یجالل ونس. ی۷۲

 الن،یمک م وی: پالگرورکیوی)ن یاسیس یو فلسفه یشناسشرق ،یروانشناس

۲۰۱۹.) 
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، ۶۵-۶۲(: ۱۹۸۹) ۱، ش. ۲۲ ،یشناسرانی، ا«ارتباط» ارشاطر،یاحسان . ۷۳

 .۶۲ خصوصاْ

 «.ارتباط» ارشاطر،. ی۷۴

ها اسطوره خ،ی: تاررانیادراکات ادر  «ییایآر یو اسطوره رانیا»متادل،  دیوید. ۷۵

 یانصار ی. علشیرایو ،یاسالم یتا جمهور یقرون وسط رانیاز ا سمیونالیو ناس

 . ۱۳۰(، I. B. Tauris، ۲۰۱۴)لندن: 

 .۱۳۳ ،ییایو اسطوره آر رانیامتادل، . ۷۶

 .۱۳۳ ،ییایو اسطوره آر رانیامتادل، . ۷۷

 .۶۳، «ارتباط» ارشاطر،. ی۷۸

 .۶۳، «ارتباط» ارشاطر،. ی۷۹

 

 


