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Abstract 

Gramsci's theory opened a new perspective in the study of political sociology, regardless of the value view of the 

concept of intellectualism. In Gramsci's sense, the acquisition of hegemony by a social force depends on the 

success of the four levels of traditional intellectuals, the organ, the intellectual community, and the general 

intellectuals. The semantic system produced by traditional intellectuals as the top of the intellectual pyramid is 

developed by other levels of intellectuals in society.The traditional intellectuals of modernity in the Pahlavi era 

are the subject of the present study. The results show that in the Pahlavi era, intellectuals and their desired semantic 

system can be divided into three categories; The intellectuals of the first Pahlavi era, such as Foroughi, 

Taghizadeh, and Teymourtash, who had a maximalist view and focused on eliminating rival social forces, namely 

religion and the tribal system, by producing a semantic system based on "archaism and Iranianism." The second 

group of intellectuals 1332-1322 who sought to revive the "constitutional monarchy" and  Mossadegh and Makki 

are representatives of this spectrum. The third group of failed intellectuals after the 28 Mordad coup d'état such 

as Jalal al-Ahmad, Bazargan and Shariati, who were forced to abandon the original semantic system and in a 

rotation of one hundred and eighty degrees after half a century, were absorbed in the semantic system of the Shiite 

religion. Concepts such as "return to self" contributed to the success of the 1979 Islamic Revolution discourse. 
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 چکیده

جدیدی در مطالعات جامعه شناسی سیاسی  اندازچشم ،در خصوص مفهوم روشنفکریاز نگاه ارزشی  غفارنظریه گرامشی 

در معنای مورد نظر گرامشی کسب هژمونی توسط یک نیروی اجتماعی به موفقیت چهار سطح روشنفکران سنتی، گشود. 

به عنوان رأس هرم  نظام معنایی تولید شده توسط روشنفکران سنتیانداموار، جامعه روشنفکری و روشنفکران عام وابسته است. 

که در بسیاری روشنفکران سنتی کسب هژمونی توسط  شود. توسط سایر سطوح روشنفکری در جامعه بسط داده می روشنفکری

 شکنی نظام معنایی نیروهای اجتماعی رقیبهتولید نظام معنایی مورد نظر خود و شالود بهاز موارد در قدرت نیز سهیم هستند 

در نتایج نشان دهنده آن است که باشد. وی موضوع پژوهش حاضر میبستگی دارد. روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهل

توان به سه دسته تقسیم کرد؛ روشنفکران دوران پهلوی اول مانند مورد نظر آنها را میدوران پهلوی روشنفکران و نظام معنایی 

بر حذف « گرایی و ایرانیتاستانب»زاده و تیمورتاش که نگاه حداکثری داشته و با تولید نظام معنایی متکی بر فروغی، تقی

سلطنت »که به دنبال احیاء  1322-1332متمرکز بودند. دسته دوم روشنفکران نیروهای اجتماعی رقیب یعنی مذهب و نظام ایلی 

مرداد،  28بعد از کودتای ناکام باشند. دسته سوم روشنفکران بوده و محمد مصدق و حسین مکی نماینده این طیف می« مشروطه

با ای با کنارگذاشتن نظام معنایی اولیه و در چرخشی صدوهشتاد درجه به ناچار که احمد، بازرگان و شریعتید جالل آلمانن

به موفقیت « به خویشتنبازگشت »در سایه مفاهیمی مانند شده و جذب نظام معنایی دین و مذهب شیعه گذشت نیم قرن، 

کمک کردند. 1357 انقالب اسالمیگفتمان 

، جامعه سیاسی، جامعه مدنی، هژمونی، قدرت.سنتی روشنفکرکلمات کلیدی: 

1دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.

2)نویسنده مسئول(استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.

3دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، 

 4استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران

تاریخ دریافت :1400/11/15 

تاریخ پذیرش: 1400/11/23 



 
 

 

581 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

،
 

 مقدمه-

واژه تا پیش از سده این (. 126؛ 1387)حسینی، مطرح شد قرن نوزدهم  ( به معنای روشنفکر، برای نخستین بار در فرانسه، اوخرIntellectualواژه )

اروپایی )به طور خاص فرانسوی(  یمحصول خردورز ،رفت. از دیدگاه تاریخی مفهوم مدرن روشنفکربه کار نمی اشرایج امروزینوزدهم به معنای 

ویژگی فکری آن  گرایی مهمترینعقل جنبش اومانیسم و لیبرالیسم بود و در غرب محصول روند سکوالریسم، ی(. روشنفکر20: 1387است )احمدی، 

های . آرماندادندده را مورد انتقاد قرار میوضع موجود و نهادهای اجتماعی و سیاسی فرسو روشنفکران در سایه چنین گرایشی. شدمحسوب می

قالب نهضت سوسیالیسم ای در های بورژوازی اروپا بود. در مقابل از اواخر قرن نوزدهم به بعد جنبش روشنفکری تازهروشنفکران در حقیقت همان آرمان

داری پدیدار شد. جو فکری روشنفکران قرن بیستم در همه جا تحت تأثیر این جنبش قرار داشته است. عدالت اجتماعی، سوسیالیسم و ضدیت با سرمایه

در ارزیابی نقش و جایگاه شناسان مارکسیست های عمده روشنفکری در قرن بیستم بوده است. با این حال جامعهداری از آرمانو ضدیت با سرمایه

ی دو دسته بهروشنفکران را  2لنیندانست، می «ای ممتازطبقه»روشنفکران را  1اند. کارل کائوتسکیاجتماعی روشنفکران دچار اغتشاش فکری شده

« پرستیهرمانق»روشنفکران را هوادار تاخت و می« اشرافیت روشنفکری»بر  3پلخانف و کردتقسیم می روشنفکران بورژوازی و روشنفکران پرولتاریایی

تا: )جمادی، بیمتفاوت و بعضاً متضادی مطرح است های که روشنفکر کیست؟ دیدگاهدر پاسخ به این(. 249-250: 1388)بشیریه، دانست در تاریخ می

ت را به لحاظ وجود حوزه عمومی به چالش مل -هابرماس بر این باور است که روشنفکران نظم برخواسته از دوران روشنگری و حاکمیت دولت (.42

ر منطق روشنگری را که روشنفکر را کارگزا همسو با روسویابد و مایه میگیرند، در حالی که فوکو این منطق را با توجه به شواهد تاریخی، سست و بیمی

)نوابخش و  دآوررن کنترل اجتماعی به شمار میای مدهبخش نظم و انضباط و سیستمد و آن را حیاتکنداند نفی میو نماد خردورزی و حقیقت می

 (.39-40: 1388کریمی، 

غربی آن عنای ممدرنیته به  در تعاریف ابتدایی در کشور ما روشنفکران اولیه )روشنفکران قبل از روی کار آمدن پهلوی( در تقابل میان اسالم و مدرنیته،

ی از شکوه از دست رفته گذشته هایبه عنوان رویکردی که با خاطره ،اسالمبه مدرنیته به معنای آنچه به آینده نگاه دارد و به آنان  گزیدند، زیرارا برمی

ور سه اندیشه؛ مشروطیت (. در این فضای فکری، روشنفکران برای اصالح کش149؛ 1389و گازارانی و امینی،  71؛ 1389کردند )سعید، همراه بود نگاه می

لوحه کار خود قرار سر های استعمار( راخشکاندن ریشههش سیطره استبداد(، سکوالریسم )برای نابودی نفوذ روحانیون( و ناسیونالیسم )برای )برای کا

هویت  تجدید -غربی روشنفکران از متأثر–های عمده روشنفکران (. از جمله خواسته149-148؛ 1389و گازارانی و امینی،  57؛ 1392دادند )آبراهامیان، 

دید براساس حاکمیت های ملی ایرانی، منع دخالت روحانیون در سیاست، وضع نظام قانون اساسی جدید به شیوه اروپا، تأسیس نهادهای سیاسی جو سنت

و بعدها سیسم ور مارکمتأثر از تحوالت جهانی و ظه(. 149؛ 1389و گازارانی و امینی،  257؛ 1388ملی و ایجاد مبانی دولت ملی مدرن بود )بشیریه، 

عات انجام گرفته در تا به امروز مطالکه های بعد دچار تحوالتی شد. واقعیت آن است مفهوم روشنفکری در کشور ما نیز در سالنظریات پسامدرنیسم 

جود از نظریه گرامشی مو هایلذا پژوهش حاضر برای غلبه بر کاستی بیشتر وجه لیبرالیستی آن را مدنظر قرار داده است.ناقص بوده و حوزه روشنفکری 

 اول و دوم بهره گرفته است.ها در دوران پهلوی در باب روشنفکری و نقش آن

 

 سوال و فرضیه پژوهش-2

ها کمر به ه خویشتنی که سالبتحت تأثیر چه عواملی روشنفکران، چه بود و نقش روشنفکران سنتی مدرن در ساختار قدرت دوران پهلوی  سوال:-1-2

 ؟کمک کردند 1357وقوع انقالب اسالمی آن بسته بودند، پناه برده و به  حذف

معنایی مورد نظر خود به تصرف  که برای توسعه نظام ندران پهلوی مهمترین نیروی اجتماعی بودوروشنفکران سنتی مدرنیته در د فرضیه پژوهش:-2-2

وسعه قدرت و انتقال ترغم موفقیت اولیه این نیروی اجتماعی خیلی زود در جامعه سیاسی و روی کارآوردن نظام خودکامه پهلوی مبادرت ورزیدند. علی

سالم و مذهب تشیع جیب در معانی نیروی اجتماعی رقیب یعنی امعانی مورد نظر خود دچار انسداد شد. اینان برای عبور از این انسداد در چرخشی ع

 گیری گفتمان انقالب اسالمی کمک کردند.به شکل« بازگشت به خویشتن»ب شده و با طرح مباحثی مانند جذ

 

  پژوهش چارچوب نظری-3

 اقتصاد و ... دریچهجبرگرایی، زیربنا و روبنا،  قبیلری از مفاهیم اصلی مارکسیسم از تجدیدنظر در بسیاایتالیایی با  فیلسوف (1891-1937گرامشی )

بازخوانی جامعه مدرن و نیروهای اجتماعی فعال در آن، میان دو سطح جامعه سیاسی و  باگرامشی شناسی سیاسی گشود. جدیدی را در عرصه جامعه

کنند با تولید نظام معنایی فی است که هر کدام تالش میشود. به عقیده او جامعه، عرصه حضور نیروهای اجتماعی مختلجامعه مدنی تفاوت قائل می

                                                           
1 . Kautsky 
2. Lenin 
3. G. Plekhanov 
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معه جادر درون آن جریان دارد.  رقیبای است که مبارزه میان نیروهای اجتماعی مورد نظر خود، دست باال را پیدا کنند. بنابراین فرهنگ مهمترین عرصه

های تشکیل همه پویش شود وها و ... را شامل میهای صنفی، رسانهحادیه، سندیکاها، اتهامدنی از نظر گرامشی، قلمرو وسیعی است که مدارس، کلیسا

گیرد، جامعه مدنی بستری شکل میدر آن های روشنفکرانه و ساختار ایدئولوژیک )چه اخالقی و چه فریبکارانه( هویت، مبارزه ایدئولوژیک، فعالیت

تر هایی جهانشمولگیرد، منافع محدود به دیدگاهجامعه مدنی تراکم منافع شکل می شود. دریابد و وارد عمل سیاسی میاست که در آن فرد آگاهی می

در جامعه مدنی نظام نیروی اجتماعی که (. 6: 1376زندی، گیرد )غرایاقیها صورت مد و ائتالفنشوها پذیرفته و اصالح مید، ایدئولوژینشوتبدیل می

خودانگیخته و »، به صورت نفع خود مصادره نمایدبه روهای اجتماعی رقیب را به حاشیه ببرد و یا معانی خود را تثبیت کند و نظام معانی سایر نی

پذیری آنان در بازتولید معانی مورد نظر خود را به همراه خواهد داشت. در مقابل جامعه مدنی، جامعه سیاسی رضایت شهروندان و اطاعت« خودجوش

شان ساالر بوده که نقشهای دیوانجامعه سیاسی )دولت(، سرچشمه استیال از طریق نهادهای دولتی مانند ارتش، پلیس و دستگاه گرامشیاز نظر قرار دارد. 

به عقیده گرامشی هر نیروی اجتماعی که بتواند به صورت همزمان قدرت در جامعه مدنی و جامعه در روابط سیاسی و اجتماعی، سلطه مستقیم است. 

تنها در این صورت است که دولت و جامعه مدنی  شود.تبدیل می« قدرت هژمون»به  ،مانند آنچه در اروپای غربی به وقوع پیوسته ،کند سیاسی را تصرف

از آنجا که هژمونی جهانشمول نیست و به حکومت  .باشدکل مییی و مقاومت در مقابل آن بسیار مشامکان رها، با ایجاد یک نظام حقیقییکی هستند و 

؛ مارش و 118-119: 1386امیری، گی و مداوم یک طبقه خاص تفویض نشده است لذا باید تأمین شود، بازتولید گردد و حفظ شود )صالحیهمیش

یابی به قدرت با ساختارشکنی مفاهیم، ایدئولوژی ای دائمی و همیشگی برای دست(. از این رو در جامعه مدنی از یک طرف مبارزه390: 1378استوکر، 

کند که جایگاه خود را تثبیت و قدرت رات گفتمان هژمون در جریان است و از طرف دیگر گفتمان هژمون به صورت مدوام و مبتکرانه تالش میو تفک

 ای دارد؛ چراکه نیروی اجتماعی که در جامعه مدنی دست باال را داشتهبه عقیده گرامشی کسب قدرت در جامعه مدنی اهمیت ویژه خود را تداوم بخشد.

اهمیت در مقابل کسب قدرت در جامعه سیاسی  تری خواهد داشت و کسب قدرت در جامعه سیاسی به آسانی برای آن ممکن است.باشد، عمر طوالنی

و نیاز مستمری به استفاده از قوه قهریه عمر کوتاهی خواهد داشت و برای بقاء به مراتب کمتری داشته و در صورت عدم بازتولید آن در جامعه مدنی 

های بسیار محکوم به های آن مقاومت نشان خواهد داد و در نهایت با صرف هزینهها و برنامه. جامعه در مقابل سیاستخواهد داشتقدرت عریان 

 .خواهد شدشکست 

و تبدیل شدن یک نیروی اجتماعی  تدر اندیشه گرامشی کسب قدرکند. رهنمون می« روشنفکر»گرامشی در تکمیل نظریه خود ما را به مفهوم جدیدی از 

نقش به عنوان خالقان جامعه مدنی  های آنانو فعالیت روشنفکران به عقیده گرامشی دارد.فعالیت آن در جامعه مدنی بستگی به « قدرت هژمون»به 

شامل هنرمند، « روشنفکر سنتی»ل: الگوی او حاوی چهار الگو است.در باب روشنفکری نظریه گرامشی گیری قدرت هژمون دارند. بدیلی در شکلبی

« متخصص منتقد»، و «روشنفکر نوین»، «روشنفکر انداموار»الگوی سوم: «. جامعه روشنفکری»و « ساختار احساس»فیلسوف و شاعر. الگوی دوم: شامل 

های سرشناس، دانشور و نوان چهرهدهد که به عگرامشی در الگوی اول حضور روشنفکرانی را توضیح می شود.می« روشنفکر عام»و الگوی چهارم: 

اند. در این الگو گرامشی از خنثی اند. این روشنفکران در مواردی در قدرت سهیمهنرمند، ناشر نماینده مواضع اخالقی و ایدئولوژیک در پهنه فرهنگ

ن جزئی از نظام روابط ناشی از قدرت و سلطه نبودن نظرات و دانش، یعنی جانبداری تولیدکنندگان و ناشران دانش، از نقش سیاسی روشنفکر به عنوا

های گروه ای است کهعمال هژمونی است، عرصهبه عقیده گرامشی ساختار مستحکم جامعه مدنی که زادگاه و محل ا(. 43؛ 1374گوید )هالوب، سخن می

پژوهش حاضر بر الگوی اول، یعنی  (.9: 1376زندی، ؛ غرایاق 187: 1386بر، شان دارند )معیدفر و شهلیمسلط سعی در نهادینه کردن معانی تولیدی

باشد. چراکه سایر سطوح روشنفکری به نحوی از نظام معنایی و متمرکز می ،داشتندکه در رأس هرم روشنفکری قرار دوران پهلوی روشنفکران سنتی 

ترین شرح گرامشی درباره مسئله روشنفکر الگوی عین حال خالقترین و در پیچیدهبرای مثال  .کنندتغذیه می پیش نهاده،بینی که روشنفکران سنتی جهان

روشنفکری »ای به شرایط امکان بسیج را به کار برده است. این الگو به گونه« جامعه روشنفکری»و « ساختار احساس»دوم روشنفکری است، که برای آن 

( و 251: 1388)بشیریه، « روشنفکران انداموار»روشنفکری یعنی همین وضعیت در خصوص سایر سطوح (. 44-46؛ 1374)هالوب، پردازد می« سنتی

 نیز صادق است.« روشنفکر عام»

 

 روشنفکران سنتی مدرنیته در دوره پهلوی اول -4

 یروشنفکران سنتی مدرنیته شامل باالترین طیف روشنفکری بوده که به خلق معانی جامعه روشنفکری پرداخته و این معانی از باالترین سطح یعن

ها داشته و ارتباط شود. روشنفکران سنتی ارتباط کمتری با تودهترین سطوح یعنی روشنفکران عام که جامعه است سریز میروشنفکران سنتی به پایین

روشنفکران حزب . شود. مهمترین نماینده روشنفکران سنتی مدرنیته در پهلوی اول حزب تجدد بودتر روشنفکری محقق میهای پایینها عموماً با الیهآن

ه.ش در کشور رخ داده بود، به سوی ایده توسعه  1299تا  1285های هایی که در فاصله سالومرجتجدد پس از پیروزی انقالب مشروطه با مشاهده هرج

داور، تیمورتاش و تدین رفت مجری آن نظامی مستبدی همچون رضاشاه باشد. حزب تجدد را ای که انتظار میآمرانه گرایش پیدا کردند؛ فرآیند توسعه

زاده، فروغی و بهار از اعضای این حزب بودند. . بسیاری از روشنفکران برجسته این دوره نظیر تقینددر رأس این ایده قرار داشتو به وجود آوردند 



 
 

 

583 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

،
 

زنان و ایجاد ارتش منضبط و  برنامه حزب تجدد خواستار جدایی دین از سیاست، صنعتی کردن کشور، ایجاد تسهیالت آموزشی برای همگان از جمله

ها و گیری از کمکای را نه با بهرهبوروکراسی کارآمد بود. روشنفکران برجسته این دوره که در این حزب و احزاب دیگر بودند تحقق چنین برنامه

(. در 146-151؛ 1387هدی و حیدرپور، دانستند )زاپذیر میهای مردم بلکه با توسل به پادشاه قدرتمندی همچون رضاشاه امکانمشارکت سیاسی توده

 1301زاده از سال که حسین کاظم« ایرانشهر»کرد، این نشریات عبارتند از: طلبان حزب تجدد را تبلیغ میهای اصالحسه نشریه بانفوذ، آرمان همین راستا

که محمود افشار در « آینده»کرد؛ و .ش در آلمان منتشر میه 1305تا  1303که مشفق کاظمی از سال « فرهنگستان»کرد؛ ه.ش در برلین منتشر می 1306تا 

ه.ش در تهران بنیان گذاشت. این نشریات جدایی دین از سیاست، ایجاد ارتش منضبط و بوروکراسی کارآمد، پایان دادن به امتیازات اقتصادی  1304سال 

زاده و گروهی از که توسط تقی« کاوه»مجله توان به این مجالت، میبرالوهکردند. عو صنعتی کردن کشور )از طریق راهبرد توسعه آمرانه( را تبلیغ می

ترویج تمدن اروپایی در ایران، مبارزه با تعصب و »را « کاوه»زاده رسالت . تقینیز اشاره کرد ه.ش در آلمان منتشر شد 1295دانشجویان ایرانی در سال 

خواهیم  وشنفکران سنتی در پهلوی اولدر ادامه به توضیح ر (.156؛ 1387و حیدرپور،  )زاهدی« دانستخدمت در راه حفظ ملیت و وحدت ملی می

 پرداخت.

 

 محمدعلی فروغی -1-4

در سال  و هـ.ق متولد شد. وی فارغ التحصیل مدرسه دارالفنون بود 1294محمدعلی فروغی فرزند محمدحسین فروغی معروف به ذکاءالملک، در سال 

پیدا کرد  توانکمتر شخصی را می (. بعد از انقالب مشروطه1-2؛ 1389ور، پهـ.ق عضو جامعه آدمیت و بعد از آن لژ بیداری شد )افشار و همایون 1325

روی کارآمدن پهلوی  پهلوی اول و یروی کارآمدن و برکنار روغی در الغای سلطنت قاجار،. نقش فازه در سیاست ایران نقش داشته باشدکه تا این اند

 ها از پادشاهان قاجار، پهلوی اول و دوم او را به فردی منحصر به فرد تبدیل کرده است. دوم و گرفتن باالترین مسئولیت

دنبال های حیات خود چه هدفی را فروغی به عنوان مهمترین روشنفکر سنتی )مطابق با آنچه گرامشی آورده است( مدرنیته، در طول سالاین موضوع که 

های سویی داشته، نیاز به موشکافی دارد. آنچه فروغی در سالوکه وی در تحوالت ایران بعد از انقالب مشروطه داشته است چه سمت یکرد و نقشمی

هیئتی به ریاست  قابل ردگیری است. فروغی که اواخر قاجار به همراه الملکبه وضوح در نامه وی به ابراهیم حکیم ردبعد از ناکامی مشروطه دنبال ک

...« یران ملت ندارد ا»... : نویسداالملک اینگونه میحکیم در نامه به ابراهیم در کنفرانس صلح پاریس رفته بود،مشاورالممالک انصاری به منظور شرکت 

ی کرد. پروژه(. این تجربیات عزم فروغی و بسیاری از همفکران وی را برای رقم زدن دورانی جدید در ایران بیشتر 74؛ 1389پور، )افشار و همایون

 در این دوران شروع شد.« سازیملت»و « سازیدولت»عظیم 

ساله نام برد و وی را در ردیف مردان تاریخی  2500احیاگر شاهنشاهی  ، از او به عنوان منجی ایران وگذاری رضاشاهفروغی در نطقی به مناسبت تاج

قرار داد. فروغی شاه جدید را وارث باالستحقاق تاج کیانی و تخت جم و خلف « نادرشاه افشار»و « شاه اسماعیل صفوی»، «اردشیر بابکان»سترگی چون 

پرداز توان معمار و ایدئولوژیفروغی را می (.132؛ 1388 اصل،مقدم و انوریانصالح ملوکی چون کوروش، داریوش و نوشیروان معرفی کرد )نواختی

متخصص فرهنگ و مهندسی  توانرا می اکبر داور در تکمیل جامعه سیاسی و سیستم قضایی بود ویایرانیت جدید دانست. بنابراین اگر تخصص علی

ظر کسب قدرت در جامعه مدنی نموزشی و به طور کلی صاحبنظام آموزشی و تولید محتواهای درسی و آ ترین اشکال آن، کارشناس درفرهنگ به نرم

ای برای ساختن تاریخی سازگار با پروژه های درسی تاریخ، امکان ویژه. در واقع دولت با در اختیار گرفتن انحصاری تهیه محتوا و مضمون کتابدانست

 (.40-57؛ 1391)اکبری،  کردسازی خود کسب ملت

بخشی به کشور را نگارش و آموزش موثرترین راه هویت ،های تاریخ این عصردگان کتابترین نویسناز برجستهه عنوان یکی محمدعلی فروغی ب

کند، به سه هزار خواهانه ایرانیان را با اتکا به اندیشه زرتشتیان که آنان را نیاکان ما قلمداد میهای وطن. وی قدمت گرایشدانستمیهای تاریخی کتاب

تالش فروغی و سایر مولفان همفکر او را برای  این موضوع،ستاید. شان را میبه دین زرتشت و خط و زبان و اعتقادات آنانرساند سال پیش می

به عقیده  (.194: 1388دوست و دیگران، دهد )وطنسازی گذشته ایران و برشمردن عظمت کشور در دوره پیش از پذیرش اسالم، نشان میبرجسته

فهمیم این است که زبان فارسی در زمان که ما زبان فارسی قدیم را نمیزدند و علت آناالیام تاکنون به زبان فارسی حرف میقدیمفروغی ایرانیان از 

گیری فرهنگستان زبان (. این ایده فروغی بود که باعث شکل51؛ 1391استیالی تازیان با عربی مخلوط شده و به شکل امروزی درآمده است )اکبری، 

وزیر تشکیل شد. نخستین رئیس آن محمدعلی فروغی، نخست« فرهنگستان ایران»نخستین بار  ه.ش 1304شاه در اوایل سال به دستور رضاایتاً نهو  شد

 (.61؛ 1389)طرفداری، ان رضاشاه در این سمت قرار گرفت وقت بود که به فرم

کردند دیده رسوم و فرهنگ مردمی که آن روزها در جامعه ایران زندگی می و آداب نقطه اشتراکی با مذهب، نظام ایلی ودر زندگی فروغی کوچکترین 

آن قرار  شد؛ ساختمان معنایی که فروغی آن روزها شروع به ساختن آن کرد کمترین قرابتی با ایران آن روز نداشت؛ بلکه دقیقاً در تضاد و تعارض بانمی

سال را از زندگی و حافظه ایرانیان حذف کند و  1300تصمیم گرفته بود که نزدیک به  داشت و کمر به حذف آن از صحنه روزگار بسته بود. فروغی

گرایی متحد خود یعنی باستان . اوردی چندان سندی هم نداشتند، پناه بهای خیالی که از نظر علمی و تاریخها و داستانبرای نیل به این هدف به اسطوره
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های قبل از اسالم کوچکترین دوستی با ایرانیان ت( که همواره در طول سالهایی مانند هرودنگاریاز تاریخ ادهاستفهای راویان آن )با ام غربی و روایتنظ

 قرن محکم و گرم به آغوش گرفته بود.   13نداشته را پذیرفته و دشمنان ثابت ایرانیان را بعد از 

 

 زادهسیدحسن تقی-2-4

ن داشت. وسازی آهای نمدرنیته بود که نقش بسزایی در روی کارآمدن دولت پهلوی و حمایت از برنامهزاده از دیگر روشنفکران سنتی سیدحسن تقی

وز هلوی اول تا به امرسازی دوران پزاده بیش از سایر روشنفکران به عنوان نماد پروژه ملتتقی« نوک پا باید فرنگی شد از فرق سر تا»جمله معروف 

از ایران رفته بود، بعد  زاده، که در اوایل سلطنت احمدشاه قاجار با عبا و عمامهسیدحسن تقی(. 114؛ 1384ادیان، )آبخالصه تالش این طیف بوده است 

اتی که در مقام وزارت زاده با وجود خدمه.ش با کت و شلوار و فکل و کراوات، در هیئت یک فرنگی تمام عیار به ایران بازگشت. تقی 1299از کودتای 

جان خرید، کمی بعد از  م. را به 1933شد و ننگ امضای قرارداد « آلت فعل»او کرده بود و به قول خودش برای اطاعت از امر رضاشاه مالیه رضاشاه به 

ایران در پاریس  اش باقر کاظمی به سمت وزیر مختار، تا اینکه با تالش فروغی و وزیر خارجهرارداد مغضوب شد و مدتی بیکار ماندامضای این ق

ود تا اینکه به نمایندگی از بنشین ها مطالبی علیه رضاشاه نوشتند، برکنار شد و مدتی خانههم، چون روزنامه پاریسدر مأموریت زاده تقی. منصوب شد

بار  غضوب شد و اینمزاده هنگامی که در رم بود برای چندمین بار در دوران سلطنت رضاشاه ایران در کنگره جهانی مستشرقین در رم شرکت کرد. تقی

؛ 1383گشت )طلوعی، زاده بعد از این ماجرا، تا پایان سلطنت رضاشاه به ایران بازنبود. تقی در نقد فرهنگستان علت مغضوب شدن نوشتن یک مقاله

812-811.) 

این تفکرات را در نتیجه  و ابراز پشیمانی نمود« سراپا فرنگی شدن»های خود تلطیف کرد و از سخن معروف خود در دوران پهلوی دوم دیدگاهزاده تقی

ت آن است که بعد از رضاشاه راه نبود؛ واقعیشور جوانی و شرایط زمانه مبنی بر عالقه به پیشرفت و آبادانی کشور قلمداد کرد. این پشیمانی خیلی هم بی

. شده بود آلودل( گلآه، سرچشمه )غرب ایدههای چپ و طرح نظریات انتقادی به مدرنیتها و ایدئولوژیشرایط تغییر کرده و در نتیجه گسترش دیدگاه

به روشنفکرانی مانند  تشان راانبار تفکراایران نیز )قتل، اعدام، تبعید و ...( به شکل محسوسی آثار زی بر آن، سرنوشت روشنفکران دوران پهلوی اول عالوه

یعنی مذهب و نظام ایلی  کیشان خود دشمنی با نیروهای اجتماعی رقیبزاده همچون بسیاری از همرغم پیشینه مذهبی، تقیزاده نشان داده بود. علیتقی

 داد.ماهیتی متفاوت به آنها می ،لژهای فرماسونی عضویت در ها یعنیو وجه مشترک آن را پنهان نکرد

 

 عبدالحسین تیمورتاش-3-4

پطرزبورگ مدرسه نظام سن ، در نوجوانی بهو سردار معظم خراسانی 1عبدالحسین تیمورتاش فرزند معززالملک )کریمداد نردینی( ملقب به معززالملک

تاش با تیمور خواهی به وطن بازگشت.طهه.ش در بحبوحه مشرو 1286زادگان و درباریان بود راه یافت و پس از اتمام تحصیل در سال که خاص نجیب

تقریباً در شش سال اول سلطنت رضاشاه، تیمورتاش دومین شخص  وه شد به عنوان وزیر دربار برگزید 1304آذر  25به سلطنت رسیدن سردار سپه در 

نا، گیرنده و مجری اراده رضاشاه تبدیل کرد )بیآمد. وی با انجام تغییرات ساختاری در وزارت دربار، آن را به یک مرجع تصمیممملکت به حساب می

 (.5-6؛ 1385

نوری، )خواجه ار باشدار باید دست خارجیان در کاز جمله افرادی بود که اعتقاد داشت اگر قرار است در این مملکت اتفاقی بیافتد به ناچ تیمورتاش

ای با علما برقرار نماید. آگاهی نسبت به قدرت (. قدرت کالم تیمورتاش باعث شده بود که وی مکاتبات و ارتباطات به ظاهر حسنه35-36؛ 1357

های اولیه برخورد سال در همانضوع بود و . اما این ظاهر موکه به اجبار این نقش را بپذیرد حانیت شیعه در نیمه اول حکومت رضاشاه باعث شده بودرو

متمرکز  سازیغم خود را بر ملتورتاش همانند فروغی تمام هم(. تیمو54-55و  26-27؛ 1385نا، او با روحانیت قصد اصلی وی آشکار گردید. )بی

ای نسبت به مردم ایران نگاه کنندهالدوله و تیمورتاش بعد از مدتی با دید تحقیرنصرت .بودنصر و عوامل خارجی تمرکز یافتهو توجه او بر ع کرده بود

هیچ چیز نیست، باید سرش  الیق ای قابل توجه نبوده است، ایرانیکردند. طرح عباراتی مانند ایرانی پست است، ایرانی دزد است، ایرانی در هیچ دورهمی

یز سرایت دادند نخود را به شاه  این افراد با گذشت زمان افکار تحقیرآمیز وبید، باید سوارش شد و رکاب کشید، بیانگر همین موضوع بود.را ک

 (.41-47؛ 1357نوری، )خواجه

مسئله  مختلط،تأسیس مدارس توان به جمله اقدامات وی در این خصوص می بی تیمورتاش نقش بسزایی داشت. ازدر تحوالت اجتماعی به سبک غر

. یکی دیگر از اقدامات تیمورتاش و مخالفت با حجاب اشاره کردکلیه کارمندان دولت  و الزام آن برایتغییر لباس مردان و مرسوم نمودن کاله پهلوی 

رتبه وزارت امور خارجه و یا کسانی که همسر خارجی داشتند و همچنین مقامات عالی هاتأسیس کلوپ ایران بود که جمع نسبتًا زیادی از اروپا رفته

بار با خواننده زن، مجالس جشن سینما، گاردن های مقیم تهران عضو آن بودند. عالوه بر این برپاداشتن کنسرت عمومی برای نخستینخانهاعضای سفارت

                                                           
 تیمورتاش و پدرش هر دو ملقب به معززالملک بودند. 1
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مجموعه اقدامات  (.259؛ 1387تر کردن فرهنگ کشور به غرب بود )گلجان و طاهری، هرچه نزدیکها و ... از دیگر اقدامات تیمورتاش برای پارتی

بر آن متمرکز بودند. وجه اشتراک همه این روشنفکران تالش برای حذف  دوران پهلوی اولتیمورتاش ادامه همان روندی است که سایر روشنفکران 

ی بوده و از طرفی توسعه نظام معنایی متکی بر غرب بود. مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای اجتماعی رقیب شامل روحانیت و نظام  ایل

یافت با رشد قابل توجهی افزایش یابد، ها که بیشتر در طبقه متوسط جدید تجلی میموجب شد که جامعه مدنی مدنظر آن سایر روشنفکران تیمورتاش و

 .ها را نداشتأثیرگذاری مدنظر آنکشور بسیار اندک بوده و توانایی تهرچند طبقه متوسط جدید هنوز به نسبت جمعیت 

 

 (هـ.ش 1332-1320روشنفکران سنتی و احیاء سلطنت مشروطه )-5

شار سقوط پهلوی اول اگرچه با دخالت عنصر خارجی صورت گرفت؛ ولی روشنفکران حامی رضاشاه نیز چندان از این مسئله ناخشنود نبودند. افزایش ف

گیری ها در کنار تبعید برخی دیگر عمالً باعث شده بود که روشنفکران که تا حدودی توانسته بودند با بهرهنشین شدن بسیاری از آنروشنفکران و خانهبه 

فاصله گرفته « سلطنت مطلقه»های خود مبنی بر حمایت از از استبداد رضاشاه طبقه متوسط کوچکی را به ویژه در شهرهای بزرگ شکل دهند از دیدگاه

د. فروغی و بسیاری از اننکه فرد به نسبت ضعیفی بود در قامت پادشاهی مشروطه دوباره به قدرت برس را محمدرضاشاه با حمایت محمدعلی فروغی، و

اجتماعی رقیب  روشنفکران حامی رضاشاه تاحدودی توانستند نظام معنایی مورد نظر خود را در سطح جامعه طرح و شکل دهند و بسیاری از نیروهای

سواد نبوده و بخش قابل توجهی از عمر خود را در را با استفاده از قوه قهریه به حاشیه ببرند. این تلقی که محمدرضاشاه دیگر مانند پدرش فردی بی

گر به تداوم خاندان پهلوی روشنفکران را امیدوار کرده بود که بار دی ت و زندگی و درک از غربکشورهای اروپایی سپری کرده بود؛ در کنار تحصیال

 (. 1-2؛ 1389پور، روی آورند )افشار و همایون

 را بیش از سایر نیروهای اجتماعی روشنفکران ،این تحوالت و ای شدالمللی منشأ تحوالت گستردهاشغال ایران نه تنها برای کشور ما، بلکه در عرصه بین

نظریات  ه منشأ داخلی نداشت و متأثر ازند به هیچ وجدانستکران خود را مبلغ و مروج آن میمتأثر ساخت. واقعیت آن است که نظام معنایی که روشنف

، «کمونیسم و سوسیالیسم»شاهد ایدئولوژی  ه، جهانهای آخر حکومت رضاشابود. اما در سالهای عصر روشنگری و عقالنیت مدرن نوسازی و آرمان

 . اگرچهشدمیای در میان روشنفکران ایران بود و این مسئله موجب انشقاق گسترده« لبیرالیسم»و « یگرایناسیونالیسم و ملی»های در کنار ایدئولوژی

ای ها به اندازهاین موفقیتاما  آورند؛به دست ر سایه قهر و اجباردر تثبیت نظام معنایی خود د هایی راتوانسته بودند موفقیت روشنفکران در دوره رضاشاه

تحوالت ایجاد شده روشنفکران به چند دسته تقسیم شدند و بسیاری  یتنهایی توانایی انجام کنش سیاسی را داشته باشند. در نتیجه نبود که روشنفکران به

به شدت رشد کردند. بنابراین همین مقدار موفقیت جزئی روشنفکران در پهلوی اول  1332تا  1320های های سیاسی در طول سالاز احزاب و گروه

دهی ا شکلهم گسیخته شده و در خالء و ضعف قدرت محمدرضاشاه روشنفکران در مقابل هم قرار گرفتند. بخشی از جریان روشنفکری ب خیلی زود از

قدرت  های روشنفکری نیز در نتیجه کاهشرا با نظام سیاسی اعالم داشته و در مقابل نظام سیاسی قرار گرفت. دیگر جریان به حزب توده دشمنی خود

نظریات انتقادی به مدرنیته و عقالنیت  متأثر از ،کردند. بخش دیگر جریان روشنفکریهای خود را در جامعه مطرح دگاهدی ا انتشار نشریات،استبداد ب

م به رهبری گرایی و ناسیونالیسملی هافتند. در این سالاز نظریات نوسازی و مدرنیته فاصله گر ،روشنگری ارائه شده توسط افرادی مانند هایدگر و سارتر

هب و جبهه ملی تنها نیرویی بود که توانست سایر نیروهای اجتماعی را گرد هم آورد و این اتحاد که حتی نیروی اجتماعی رقیب روشنفکری یعنی مذ

 ونی آن به پایان رسید.مرداد و سرنگ 28در نهایت با کودتای  لت قرار گرفت وروحانیت را نیز پای کار آورده بود خیلی زود در مقابل نظام سیاسی و دو

 

 (1261-1345محمد مصدق )-1-5

برجای  1320-1332های ها محمد مصدق به همراه حسین فاطمی تأثیر بسیاری در عرصه جامعه مدنی در سالاعضای جبهه ملی ایران و در رأس آن

. او از نوادگان نهایت در سوئیس دکتری حقوق گرفتدو کشور فرانسه و سوئیس گذرانده و در در . مصدق تحصیالت خود را در رشته حقوق گذاشتند

 شاهد انتقال قدرت از سلسله قاجار به پهلوی بوده است.  خاندان قاجار و

ن به وی ظسوء ( همواره با1320-1332های پهلوی اول و پهلوی دوم )به جزء سال هایدوره در پیشینه قجری مصدق در کنار شخصیت وی سبب شد

این تعلق مصدق به سلطنت مشروطه  ،های سال نیز از آن دفاع نمودبه شدت از هواداران سلطنت مشروطه در ایران بود و برای سالنگریسته شود. مصدق 

بدون بحث بر »... ام دفاعیات خود با بیان اینکه در دادگاه نیز به آن اشاره کرده است. مصدق در جلسه سی تا جاییست که وی حتی در دفاعیات خود

بحث سلطنت مشروطه را پیش کشیده و دادگاه نیز سخنان مصدق را خارج از موضوع دانست « تواند از خودش دفاع کند...ن اساسی نمیروی قانو

 (.198: 1387حقیقی، )متولی

ران )حزب تجدد و روشنفک دوران رضاشاهاگر  .گرایی بر هر چیز دیگری ترجیح داشتگرا بود. برای او ملیفردی آرمانو  مصدق عالقمند به مشروطه

ها( کمر همت را بر حذف و دشمنی با سایر نیروهای اجتماعی رقیب بسته بودند و از زندانی و قتل و کشتار روحانیون و بزرگان ایل و آن همفکران

شنفکرانی مانند مصدق و حسین بار رواوضاع تغییر کرده بود و این 1320-1332در دوران  دند؛ بلکه خود مشوق رضاشاه بودند،عشایر نه تنها نگران نبو
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کردند. های خود فکر میسایر نیروهای اجتماعی به فعالیت و آرمان گذاشته و در یک همزیستی در کنار فاطمی دشمنی با سایر نیروهای اجتماعی را کنار

سل مصدق از تغییری عمده در جریان این طیف از روشنفکران چندان تفاوتی میان بهایی و مسلمان قائل نبوده و این وضعیت خنثی روشنفکران ن

نست روشنفکری حکایت داشت. تلقی مصدق و فاطمی اگرچه در مراحل ابتدایی توانست بسیاری از نیروهای اجتماعی را دور خود جمع نماید؛ اما نتوا

کرد. بنابراین ها را از واقعیات بیشتر میصله آندگی شده و همین مسئله روز به روز فاگرایی دچار شعارزتا پایان ادامه داشته باشد. اینان به جای واقع

دید. واقعیت بینانه خود این مهم را نمیها بیشتر کرده و مصدق در پس شعارهای غیرواقعروز فاصله خود را از آنبهنیروهای اجتماعی حامی مصدق روز

بدیلی اهلل کاشانی نقش بیپذیر نبود و حمایت آیتتشیع امکانآن بود که هیچ حرکت جمعی در تاریخ معاصر کشور ما بدون وجود روحانیت و مذهب 

 کردند. فراموش می وضوع راوی داشت. اما روشنفکران بعد از هر مرحله موفقیت این م فکرهای جبهه ملی و مصدق و روشنفکران همدر موفقیت

وشنفکران( و اعدام حسین فاطمی و تبعید مصدق با همفکری شاه در نهایت شکست ملی شدن صنعت نفت با کودتای آمریکایی و انگلیسی )کعبه آمال ر

ستودند؛ آن روز متوجه شدند که شعارهای غرب روشنفکران را دچار یأس و استیصال کرده و اگر تا دیروز آرزوی آمریکا و لیبرالیسم را می ،و ارتش

و با کمترین بهاء سالخی شده و به قربانگاه « نفت»و « اقتصادی»مقابل منفعت )دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق زنان و ...( و آمال و آرزوهای آنان در 

روشنفکران این نسل نیز باعث شد داده و به شدت تحت تأثیر قرار  1332-1357های در سال را جریان روشنفکری د. این واقعیتی بود کهشونمیبرده 

 . ناچار به بازاندیشی در روش خود بدانندخود را 

 

 هـ.ش( 1332-1357و بازگشت به خویشتن )مدرنیته روشنفکران سنتی -6

گرایی و سلطنت مشروطه؛ بلکه مرداد و تالش مصدق برای به دست گرفتن کنترل ارتش، آزمونی بود که نشان داد ارتش نه در خدمت ملی 28کودتای 

اه است. محمدرضاشاه بعد از کودتا به این نتیجه رسید که قدرت های کودتاچیان آمریکایی و انگلیسی در خدمت سلطنت محمدرضاشهمگام با نقشه

(. پس از کودتا، تعدادی از اعضای جبهه ملی از جمله خود 272: 1371باشد )الینگ، مطلق در منطقه و داخل کشور، نیازمند قدرت نظامی قومی می

ها موفق نبود. یک از این تالشکوشیدند ائتالف را احیاء کنند، اما هیچ مصدق دستگیر و تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. نزدیکان پیشین مصدق بارها

به این معنا که روشنفکران سنتی مدرنیته )چپ و وادار کرد. « تجدیدنظرطلبی»ای دانست که روشنفکران سنتی مدرنیته را به کودتا را باید مهمترین حادثه

تجدیدنظر کرده و به جای تصرف نظام معانی نیروهای اجتماعی رقیب یعنی مذهب، نظام راست( در بسیاری از معانی تولیدی خود در عرصه مدنی 

ها و به طور خاص به ناچار به معانی مذهب شیعه مضمحل شدند. این مسئله تنها به روشنفکران سنتی محدود ایلی، تصوف و ... خود در معانی آن

ان انداموار و روشنفکران عام( به آرامی جذب معانی تولیدی نیروهای اجتماعی رقیب شد و سایر سطوح روشنفکری )جامعه روشنفکری، روشنفکرنمی

نژاد و سعید سازمان مجاهدین خلق که توسط محمد حنیفبرای مثال  گرفتند.های روشنفکران دوران پهلوی اول قرار میشده و گاهاً در تضاد با آرمان

ت عنوان ولوژی حزب را در کتابی تحئاید« مبارزه چیست؟»ای تحت عنوان بعد از انتشار کتابچهمرداد ماه تأسیس شده بود  28محسن بعد از کودتای 

. مجاهدین میان اسالم و سوسیالیسم ترکیبی جدید ایجاد کردند. آنها معتقد بودند که فرهنگ شیعی ایران پتانسیل انقالبی تدوین کرد« نهضت حسینی»

-105: 1398)کامروا، شود یبر این باور بودند که اسالم اصیل در نهایت به خلق یک جامعه توحیدی منجر مصدر، باالیی دارد و همچون شریعتی و بنی

 این روند در میان اکثر روشنفکران سنتی مدرنیته به گفتمان غالب تبدیل شد. (. 104

 

 (1302-1348احمد )جالل آل-1-6

احمد سوی مذهبی و به طور خاص شیعه در حرکت بوده است. حرکت فکری جالل آلجالل از جمله روشنفکرانی است که با گذشت زمان به سمت و 

ای مذهبی و پرجمعیت در روستایی ه.ش در خانواده 1302از کمونیست به سوسیالیست و در نهایت به سمت و سوی شیعه کشانده شد. جالل سال 

ای سکوالر ثبت نام و فارغ احمد در کسوت روحانیت، اما وی در مدرسهالل آلرغم عالقه خانواده برای قرار گرفتن جنزدیک قزوین به دنیا آمد. علی

: 1390نژاد، گردد )جمشیدی و ایرانگذرد که به ایران بازمیشود اما مدتی نمیالتحصیل شد. به اصرار پدر برای تحصیل علوم دینی رهسپار نجف می

برای ما کشتار و ویرانی و بمب را به »... او در این خصوص آورده است که جنگ  متفقین. ا اشغال ایران توسطی جالل مصادف بود ب(. فارغ التحصیل59

احمد به آل ،التحصیلیبعد از فارغ«. مرج و حضور دردناک نیروهای اشغالگر را به همراه داشتوهمراه نیاورد، اما جنگ برای ما قحطی، تیفوس و هرج

های حزب در طرفداری از استالین مأیوس شد، به تفکرات سوسیالیستی گرایش پیدا کرد. در سیاست حزب توده پیوست و پس از مدت کوتاهی که از

پرداخت. دوران سکوتی در زندگی جالل وجود دارد که وی در این دوران به ترجمه و نوشتن آثار ادبی می ،های حزبیهر دوره ناامیدی از فعالیت

و « نیروی سوم»در شکل همکاری با خلیل ملکی در تأسیس  1320-1332با تحوالت مربوط به دهه  ناامیدی از سوسیالیست نیز پس از مدتی سکوت

 یکه زندگی جالل وارد مرحله جدید های نیروی سوم باعث شدق و سیاستپیوستن به جبهه ملی مصدق بروز یافت. سرخوردگی جالل از سقوط مصد

ها ... باعث شد من به دومین شکست جبهه ملی و پیروزی کمپانی» خصوص آورده است که؛ احمد در اینزدگی تجلی یافت. آلشود که در کتاب غرب
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تا به طور جدی به خود و دالیل آن شکست بیاندیشم و به شکل درستی به سوی  بروم. این سکوت البته، مجالی فراهم آورد وسکوت تحمیلی خود فر

 (.120-121: 1398)کامروا، « زدگی را بنویسمغرب 1341د در سال ای بود که موجب شخویشتن خویش حرکت کنم ... این مسئله

های های خود با دوران مدرن به شدت جذب ارزشایرانی، که در نخستین مواجهه وی، برخالف نسل اول منورالفکران آحمد و کتاب غربزدگیبا آل

ها، از روشنفکران ایرانی پدید آمد که بر نقد غرب و مدرنیته و بر اصالتای بینی روشنگری شده بودند، گفتمان و نسل تازهجدید، حاصل از عصر و جهان

زدگی طلیعه و نیز بازتاب ظهور این گفتمان و نسل تازه است. نسلی که بسیاری از نویسندگان کردند. کتاب غربهویت و سنت تاریخی خویش تأکید می

و  سان نراقی، حمید عنایت، علی شریعتی، داریوش شایگانهایی چون احداشتند و چهرهآوران عرصه روشنفکری و تفکر معاصر ایرانی بدان تعلق و نام

توان از این نسل برشمرد. با توجه به اینکه بسیاری زدند، میهای گوناگون فلسفی، تاریخی، اجتماعی و غیره قلم میرا که در عرصه یگرد ی... و بسیار

ها، سطوح و و در طیف های مستقیم و غیرمستقیمبه شیوهای چون علی شریعتی های برجستهو چهرهاز روشنفکران و حتی برخی از روحانیون سیاسی 

 از گفتمان انتقادی فردید و هایدگر به غربزدگی و به واسطه این کتاب بر کتابحدت مختلف از گفتمان حاکم  وهایی بسیار گوناگون و با شدت یهال

)عبدالکریمی،  فردیدی در ایران داشته است-گفت آل احمد با این کتاب نقش بزرگی در گسترش گفتمان هایدگریتوان اند، لذا می، تاثیر پذیرفتهغرب

آورد )جمشیدی و دراحمد این اثر را تحت تأثیر فردید که تحت تأثیر هایدگر و انتقادات وی به غرب بود، به رشته تحریر (. جالل آل120: 1389

یم اما در دوره جدید یدسنجهای خود میها، انگاره و مالکما همیشه غربیان را با انگ»گونه نقل شده که احمد ایناثر از آل(. در این 62: 1390نژاد، ایران

 (. 126: 1389)عبدالکریمی، « های غربی استدیگر از نشانه یکنیم و این یکآنان ارزیابی می هایها ومالکبرعکس شده، خود را بر اساس انگاره

کند. او معتقد است که برخالف تأکید رژیم بر دموکراتیک می احمد در غربزدگی در مورد آن بحثز موضوعاتی است که آلیکی دیگر ادموکراسی 

زدگی، آل احمد هار سال پس از انتشار غربچهای ضروری برای یک نظام دموکراتیک در ایران دوره پهلوی وجود ندارد. یک از انواع آزادیبودنش هیچ

ای از بیماران نوشته شده بود، در بیماری بود که برای توده« تشخیص»زدگی یگری با عنوان در خدمت و خیانت روشنفکران نوشت. اگر غربکتاب د

جالل  (.122-123: 1398ای بود برای تعداد محدودی روشنفکران که قرار بود جامعه را معالجه نمایند )کامروا، خدمت و خیانت روشنفکران نسخه

های منتقد مدرنیته ها تجربه و ضدیت با نظام ایلی و عشایر، مذهب و روحانیت شیعه و متأثر از دیدگاهروشنفکرانی است که بعد از سال مد نمایندهاحآل

اسالم راستین بازگشت به مذهب و اصول  ،ن مشروطه و رضاشاهاردوهای روشنفکران بار در ضدیت با آرماننای ،مانند هایدگر، سارتر و گرامشی افرادی

 .نددانستمیحل مشکالت جامعه ایران را راه
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گونه که در قرآن شرح و هم آورد. او معتقد بود اسالم، آنهای نظری اسالم سیاسی را فراصدر و شریعتی سعی داشت بنیانمهدی بازرگان همچون بنی

اش، امکان استفاده سته در جزئیات مبهم و پیچیده است تا بتواند در عین حفظ اصول و قواعد بنیادیتوضیح داده شده است، به شکلی سنجیده و دان

به بزرگترین منبع درماندگی و « مسلمان بودن»مستمر و البته استعاری از خود را در طول تاریخ حفظ کند. به اعتقاد بازرگان، از منظر تاریخی خود 

ست. اسالم به عنوان دین عمل، کوشش، جهاد و عدالت به مذهبی تبدیل شده است که تنها به کار اعتراض شفاهی ماندگی مسلمانان تبدیل شده اعقب

 این بازرگان باور به بنا. شود اصالح –منطبق بر قرآن  -آید. تحریف اسالم اصیل که چیزی جز خطای نیاکان ما نیست، باید از طریق یک رنسانسمی

شان ممکن شود. بازرگان منتقد طرز فکر و ذهنیت ایرانی ها از تاریخ و جامعهتواند بدون شناخت آنگ ایرانیان باشد و نمیفرهن با هماهنگ باید رنسانس

خود پی ببرند، در سبک زندگی خود بازاندیشی  یهای تاریخایرانیان باید به نقص ثبات است. به نظر اوبود و باور داشت ذهنیت ایرانی، مطیع، آشفته و بی

ای مقدس و کردند، قاعدهقاعده اکثریت که پیامبر )ص( و امام علی )ع( به آن عمل می اور وی در فضای سیاسی،ب کنند و کوشاتر شوند. برطبق

ر اسالم عدالت و آزادی برای زنان نیز تضمین شده الهی است. او معتقد است که آزادی محدود به مردان نیست ود ناپذیر است و آزادی فردی حقتخطی

 (.125-127: 1398است )کامروا، 

ها و مقاالت بازرگان به سوی خلق چارچوبی کلی بود که در آن اسالم احیاء شده بتواند بار دیگر سیاسی شود و با فرهنگ گیری عمده سخنرانیجهت

توان از طریق آن به پیشرفت فنی، استقالل سیاسی و آزادی فردی دست یافت. کرد که مینگاه می یاروز سازگاری یابد. او به اسالم به عنوان ایدئولوژی

نویسد. هایش کار نظری منسجم و خاصی بیشههای رژیم، بازرگان قادر یا مایل نبود با بسط و شرح اندبا وجود این شاید بیشتر به علت آزار و اذیت

ها و احمد که از طریق کتابآیند. برخالف آلکنده به نظر میارگیرند، نامنسجم و پسیاسی جای میاسالم  های او با اینکه در چارچوب کلینوشته

هایش برخوردار نبود. تنها تعداد بسیار های جمعی چندانی برای طرح اندیشهاش مخاطبان نسبتاً زیادی یافته بود، بازرگان از فرصتهای کوتاهداستان

با نام بازرگان آشنا بودند و نسبت به مواضع ایدئولوژیک  ،ی که همکاری او را با مصدق به خاطر داشتند و تعدادی از دانشجویانکمی از مردم، یعنی کسان

ها باعث شد که در کل بازرگان بیشتر های مردم به آنهای او به همراه دسترسی تعداد بسیار کمی از تودهاو آگاهی داشتند. ماهیت گسسته بیشتر نوشته

ن های بازرگاکرده به تدریج به نوشتهای از افراد تحصیلپرداز. با این حال، تعداد فزایندهعنوان یک فعال سیاسی شناخته شود تا یک ایدئولوگ یا نظریه به

ای بود. شدههره شناختهاو آشنا شدند. در حلقه کوچک استادان دانشگاه، مقاله نویسان و دانشجویان سیاسی، بازرگان چ دسترسی پیدا کردند و با عقاید
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این روند محدود به افرادی مانند (. 125-127: 1398های او برای بیشتر روشنفکران حداقل کنجکاوی برانگیز بود، اگر لزوماً جذاب نبود )کامروا، نوشته

توان نام برد در و مهمتر از همه علی شریعتی را میصهای دیگری نیز مانند بنیچهره ها نام برده شد،احمد و بازرگان نبود. عالوه بر افرادی که از آنآل

 که نقش بسیار بسزایی در این خصوص داشتند.

ژی وایدئول اینکه با. یافت مذهب در توانمی را ایران فرهنگی–تماعیباور بازرگان را در این خصوص پذیرفت که رستگاری اخالقی و اج علی شریعتی

ری چارچوب نظری گیکرد و هم به شکلهای او هم آثار بازرگان را تکمیل میهای بازرگان نداشت، نوشتهفتهاسالمی شریعتی به طور مستقیم ریشه در گ

ها به کدام از روشنفکران یاد شده و میزان اثرگذاری آنواقعیت آن است که نقش هیچ (.127: 1398)کامروا،  نمودمرجعی برای اسالم سیاسی کمک می

ث وی خودداری شده چاپ شده در اینجا از طرح مجدد مباح کتب و مقاالت متعددی ا از آنجایی که در خصوص شریعتیاندازه علی شریعتی نبود. ام

وی « بازگشت به خویشتن»های روشنفکران ابتدای دوران رضاشاه در نهایت به شریعتی و مفهوم آن است که نقطه اتصال تمامی فعالیت است. نکته مهم

 له حاضر بوده است.شود که موضوع مقامنتهی می

 

 گیرینتیجهجمع بندی و -7

با تولید معانی خود و توسعه آن در سطوح مختلف  کنندای نیروهای اجتماعی متفاوتی فعالیت دارند و هر کدام سعی میبه عقیده گرامشی در هر جامعه

شود و در به قدرت هژمون تبدیل شوند؛ اگر نیروی اجتماعی همزمان با جامعه مدنی، بر جامعه سیاسی نیز مسلط شود موفق به تشکیل دولت هژمون می

این قدرت اگرچه غیرممکن نبوده اما بسیار مشکل خواهد این صورت دولت، جامعه مدنی و جامعه سیاسی یکی شده و امکان مقاومت و رهایی از چنبره 

را برای بود. به عقیده گرامشی این اتفاق در اروپای غربی به وقوع پیوسته و دولتی مانند آنچه هگل گفته شکل گرفته است. اما گرامشی این وضعیت 

 داند.کشورهای غیراروپایی صادق نمی

 توان بهدر دوران پهلوی را می به عنوان مهمترین و موثرترین نیروی جامعه مدنی وشنفکران سنتی مدرننتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که ر

توسعه نظام معنایی  . این روشنفکران برایشودزاده، فرمانفرما و ... میسه دسته تقسیم نمود؛ دسته اول شامل افرادی مانند فروغی، تیمورتاش، داور، تقی

و ... متمرکز بود به ضدیت با سایر نیروهای اجتماعی و تالش بر حذف نظام « شدنغربی»، «انیتایر»، «گراییباستان»مانند  که بر مفاهیمیمدرن خود 

رغم موفقیت اولیه این روشنفکران در توسعه اقدام نمودند. علی« استبداد رضاشاهی»معنایی و یا مصادره به مطلوب معانی آنان در جامعه مدنی با توسل به 

و تأسیس « برگزاری هزاره فردوسی»، «فرهنگستان زبان»، «نظام قضایی»، «نظام آموزشی مدرن»اندازی ت و نظام معنایی خود در دوران پهلوی با راهقدر

ایران دوران برخورد کردند. این مسئله و همزمانی آن با اشغال « استبداد رضاشاه»هایی به سبک غرب و ... خیلی زود با دیوار بلند ها و انجمنکلوپ

با تجدید نظر در برخی معانی مورد  1320-1332های جدیدی را برای روشنفکران رقم زد. دسته دوم روشنفکران سنتی مدرنیته یعنی روشنفکران سال

م معنایی مدرن نظا . محمد مصدق و حسین فاطمی مهمترین نمایندگان این جریان بودند و توسعهبودند« سلطنت مشروطه»نظر خود به فکر بازگشت به 

مرداد روشنفکران و نظام معنایی آنان را دچار انسداد کرد. این انسداد همزمان با  28دیدند. اما کوتای روطه میخود را در گرو اجرای قانون اساسی مش

معنایی اولیه خود دست کشیده  شکاف ناشی از ظهور و بروز کمونیسم و سوسیالیسم باعث شد که روشنفکران سنتی مدرنیته به ناچار از مفاهیم و نظام

 و جذب نظام معنایی روشنفکران سنتی مذهب و اسالم و تشیع شوند. 

خود را نیازمند ساخت ملتی جدید با حذف مذهب  ،بعد از انقالب مشروطه برای کسب قدرت در جامعه مدنی و هژمونی روشنفکران سنتی مدرنیتهاگر 

ها و نظام معنایی خود، راه حیات و تداوم قدرت خود با گذشت نیم قرن با کنارگذاشتن بسیاری از آمال، ارزشدید؛ و روحانیت شیعه، نظام ایلی و ... می

دید. این روشنفکران اگر ابتدا با رضاشاه پیمان بستند که روحانیت و مذهب را از عرصه و احیاء هویت دینی و مذهبی می« بازگشت به خویشتن»را در 

به ناچار و برای تحقق نظام معنایی خود به نیروی اجتماعی مذهب و نظام معنایی آن برای حذف پهلوی و سلطنت محمدرضاشاه مدنی حذف کنند؛ این بار 

 هـ.ق به رهبری امام خمینی )ره( کمک کردند.  1357متوسل شدند و از این طریق به وقوع انقالب اسالمی در سال 
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