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Abstract  

From the middle of the Qajar period, after encountering the western civilization, 

Iranian society faced a big problem, and that was Iran's backwardness in the circle of 

modernity. The solution of Iranian intellectuals, from Mirza Agha Khan Kermani to 

Ali Shariati, despite many differences, was to preserve the national identity against the 

Western and Arab differences, or to return to the Iranian self, which was once the heart 

of the world; But this Iranian identification was a source of much controversy. In this 

research, relying on Zia Ebrahimi's theory of nationalism and based on Skinnery's 

method, Shadman's solution of Pahlavi era intellectuals in facing the issue of Iranian 

backwardness is analyzed. Dislocation nationalism with an ethnic approach considers 

the Arab invasion as the cause of Iran's backwardness and the way out of it is to return 

to the identity of ancient Iran, but civil nationalism looks for the cause of backwardness 

in the inefficiency and internal weakness of the society, whose solution in legalism is 

to preserve the identity. It sums up the national with all its diversity and the use of all 

capacity-building identities. Therefore, our central question in this research in the face 

of Shadman's thought is, what is Shadman's solution to compensate for Iranian 

backwardness? Shadman shows us that the way of development in the modern era is 

to maintain and modernize the national identity through the language tool, and the 
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conquest of Western civilization through scientism is influenced by that. Therefore, he 

does not have a one-dimensional, technical and pseudo-ideological view of identity, 

language and western civilization. 

Keywords: Shadman, Nationalism, Backwardness, Iran, Modernity, Development, 

identity, language, Context – author hermeneutics  of Skinner. 
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 چکیده

ای ازهگ هوارو شطن و  امعه ایران از اواسط  ووه  ااجاه س  از مااجهه اا مدنن ررا،  اا مئطه هج

ماننگ، ایران وه وایر  منهنیته ااو. هاهکاه هوشطفککران ایران، از میرزا آاااان ررمان، ما  آن عقب

عرا، و  های ائطیاه ار مواه فک  های  م ، وه مقاا  وگر  ررا، و  ع ، شطریعت، ع یرر  مکاو 

یاا، ایران، مو  مفااشطه  یا اازگشط  اه مِ  ایران، ااو ره زمان، ا ب عام  ااو  اما هدیِ های 

هرمفامیک    گرای، ضیاء ااراهید، و ارمبفای هوشائیاه ااو. وه ایِ سژوهش اا امکا اه نظریه م ،

ئططه ه  اسططکیفری  هاهکاه شططاومان از هوشططفککران عوططر سه ای وه مااجهه اا م  مامف -زمیفه  

ماننگ،  گرای، ایجاسطططاز اا هویکرو اام،  عام  عقبشطططاو. م ،ماننگ، ایران، واراوی م،عقب

وانطن  امطا  هفط  از آن ها اطازگشططط  اطه هایط  ایران اطاسطططتطان م،ایران ها هجام اعراب و ها  ارون

مطانطنگ، ها وه نطارطاهآمطنی و ضطططعف وهون، جطامعطه جئططط  و جا  گرای، مطنن،  عطامط  عقطبم ،

گیری از  هطای ااو و اهر گرای،  فک  هایط  م ، اطا مدطام مفا فط  آن وه اطانانرطه ها  ندطایطنم،

رفن. ارایِ اسطا،  سطلام مواهی ما وه ایِ سژوهش وه  سطاز اصهطه م،های ظرفی هده های 

ماننگ، ایران، چیئ ؟  مااجهه اا اننیشه شاومان ایِ اس  ره هاهکاه شاومان ارای جبران عقب

وهن  ها  ماسطعه وه عوطر منهن  فک  و اه هفمام سطازی های  م ، از  شطان م،شطاومان اه ما ن

وانطن.  طریق اازاه زاطان  و متطا ر از آن مئطططمیر مدطنن ررب از طریق ع   گرای، زمیفطه مفطنانطه م،

 سافت،  مکفیک، و شبه اینئاماژیک اه های   زاان و مدنن ررا، نناهو.افاارایِ او نما  مک

  ماسعه  های   زاان  هرمفامیک  ماننگ،  ایران  منهنیتهگرای،  عقب  م ،: شاومانهاکلیدواژه

 مامف اسکیفر. –زمیفه  
 16/05/01تاریخ پذیرش:   12/05/01تاریخ بازبینی:  25/03/01تاریخ دریافت: 

313-281صص ، 1401، پاییز 44، پیاپی 3، شماره 11، سال  اجتماعی فرهنگی فصلنامه راهبرد
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 بیان مسئله: مقدمه و 
ماننگ، ایران  ذهِ ائطیاهی از ایران ووسطتان سطامان، و عقبسریشطان،  ا،  یمئطه ه

ها وه یک سطن  اایر اه ااو مشطلام ررو  اسط . ایِ مئطه ه از زمان مااجهه سطف  

ااو  ،گرای، ایرانیعف، منهنیته ررا، ندایان شططن ره وه اامب م ،ایران، اا وگر  ااو 

وه رتاب »سینایش ناسطیانامیئط     ...(-1941)ها نشطان واو  اما اه ایان ضطیاء ااراهید،

گرای،  شطططکط  نباو. او جریطان م ،کیطهنط  و  کیطگرای، وه ایران  ایران،«  جریطان م ،

گرای،  و م ، 1گرای، ایجاسططازایران، ها وه یک سططفش شططفاسطط، ر ،  اه وو نا  م ،

 رفن.  م، مککیک  2،منن

گرای،  م ،  ااراهید،شاو  ک ماضیح راما  ره وه متِ اه ، ایشتر مشریح م،یوه  

گرای،  و  یاا، از طریق نژاو آهیای،  عرب سططتیزی و رربجاسططاز ها ار مواه های ا،

رفطن.  جدع، معفطا م،  گرای،  اامیط  سطریری و هایط گرای، مطنن، ها ار مواه اطانانم ،

گرای،  گرای، مشططروطه  م ،شططااه م ،گرای، منن، ها نیز وه سططهامبته او جریان م ،

هرچفن ره ضطیاء ااراهید، مدررز ااو ها .  رفنگرای، اسطصم، منایق م،موطنا، و م ،

گراهو ره اه زع  او جریان فار  وه میان ار مشطططریح ناسطططیانامئطططی  ایجاسطططاز م،

ماان های ویمر مشریح نشن  اس   اما اا وات، جزئ، م،ااو و ندانه  هوشفککران ایران،

 
1 Dislocation Nationalism 

2 Civil Nationalism 
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  ضطدِ ماجه اه ساوشطاه، ایران،  اه گرایی مشرروههملیها ها وهیاف .  های آنمکاو 

و هایط اهزش اسطططصم،  اراص  هطای  ایران ازهگ ماجطه واهو و  اام، ذیط   هطای 

وانن  اسططتبناو و  ایران م،  ماننگ،اسططاز ره اسططصم و عرب ها عام  عقبجگرای، ایم ،

  گرایی مصررد ی ملیندطایطن.  مطانطنگ، م ق، م،جهط  فطاردطان اطاجطاه ها عطامط  عقطب

هطای متعطنو  ااا  اسططط  و هایط  ایران، ها ضطططدِ ماجطه اطه اامیط ناع، جدهاهیاطه

  عداماً ار مواه ایران  گرایی اسرریمیملیرفن و  ایران،  ذی  مکاهی  منهن معفا م،

 .(15-10, ص.  1396)ضیاء ااراهید،,   شاوسازی م،شیع، های   

افنی وهسططط  و وایق اسططط  و اجداع، وه ماهو ایِ جنای از ایفکه ایِ وسطططته

گرای، ضططیاء  ها وجاو واهو  ایِ سژوهش وههططنو اسطط  ما اا ااتفا اه نظریه م ،معریف

مریِ  فام گدفاممریِ و وهعیِف  یک، از جرابا   ه3ااراهید، و اا هویکرو اسطکیفری

ها ماهو ارهسططط، و منااه اراه وهن.   وه ماهو ماسطططعه ایران هوشطططفککران ووه  سه ای

ماننگ، ایران ها فاهطط  هجام مدن ن فرنم، اه  .ش( عقب1346 –  1286)  شططاومان

رفطاه   وانطن. امبت طه از نظر شطططاومطان  ایِ »هجام« مدطن ن فرنم، وههایط  ایران، م،

عد ،« انئططان ایران، اسطط  ره اه اصی، ااندان سططاز ارای ایران مبنی  گشططته  »ا،

ماانن هیشه  اصی، ره اا وهک ناوهس  انئان ایران، از ماهیش و فرهف  و مدنن ااو م،

ایران ها اشطططک و نطامش ها از وفتر هوزگطاه ازوایطن و از ایران ا ری اطاا، نمطراهو. ارایِ 

ماننگ، ایران  هاهکاهی اسط  ره از ارای مئطه ه جبران عقب  اسطا،  هاهکاه شطاومان

اا، هشطن و ندا سینا م، رفن و ار فه  ااهط، از مکاهید،  یوهون نا  ااهط، از های 

نظیر مفطق ع    ماهیش  فرهف   زاان و زمان مبتف، اسط . هاهکاه او ارای ایِ مئطه ه 

 وهوااع مواه ایِ سژوهش اس .

گرای، و ماسطططعه سیانن و یق، اراراه یاا،  م ،میان های وه اننیشطططه شطططاومان  

ماننگ، ایران،  وه از وسط  هفتِ های  ایران، از هطاه  ره عام  عقبشطاو. انیِم،

سرسطتان اسط  و وه سطای مقاا  ها  ماسطعه وه هراسطان و ایمانهها  ایمانهسطای فک ،

 رئب های  اهی  م ، اا مدام نقاط اا  و ضعکش اس .

 پژوهش:  هایو پرسش   اهداف-1

ایران، وه ائططتر  جامعه  ماننگ،ف  ارای عقبایِ سژوهش اا هن  اهطط ، اهائه ها 

فه  و مو ی  اننیشطه   اسط  و وه رفاه آنوهآمن   نماهش اه اننیشطه هوشطفککران متاار  

 
3 Skinners approach 
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 200وه - ها شاومان و هدچفیِ اهائه ارش، از ماهیش فکر ایران،سیاس، سین فمرامنیِ

ونبام    -ماننگ، ااو  و هئط ائط  عقبه مقص ارای ههای، از ایِ اِسطام اایر ره و

 م، نداین.

سرسطش مواهی ایِ سزوهش ایِ اسط  ره وه اننیشطه شطاومان ها  ماسطعه ایران از 

های فرع،  گرهو؟ و ارای ساسطش اه ایِ سرسطش  اه ساسطش وه، سرسطشچه مئطیری م،

گرای،  چه عاام ، هئتفن؟ ها  ع   یاا، ایران،ویمری نیز م، سروازو مانفن ماانع های 

 و اهر  ارون از ع   ارای ماسعه چمانه اس ؟

 پیشینه پژوهش: -2
مطانطنگ، ایران از اطاف طه مطنهنیتطه  و نوا  مااجطه ایران، اطا مقامطه  ارهسططط، ع ط  عقطب

ماسطعه وه اننیشطه ایران، از زوایای ممت ف ماهو ارهسط، اراه گرفته اسط . اما اا ایِ 

ماان گک  امش عظید، از ماهیش فکر معاهطر ایران و اننیشطه ،وجاو اه ضطر، ااطع م

ای هوشطفککران یک هن سام اایر ره ااو اازندای، هوشِ از فکر ایران، اس   وه هامه

های، وهااب اننیشدفنان متاارمر مانفن جصم از ااهام مانن  اس . اا ایِ وجاو سژوهش

ونووی ویمر هطاه  گرفته آم افدن  ع ، شطریعت،  فروین  شطهین مطهری و عن  م

اسط . یک، از ع   ماجه ایشطتر اه چفیِ هوشطفککران،  مااجهه انتقاوی آنها اا مدنن 

 ررا، و ماهیه اه اازگش  اه های  ایران، و اسصم، ااو  اس . 

رفطن گدفطام،  ای رطه ذهِ مطا ها وه ایِ چهطاهچاب اطه ااوش مشطططلام م،نکتطه

افدن و شطریعت، اگرچه مقنم فضط ، نئطب  اه آماننیشطدفنی اه نام شطاومان اسط  ره 

وه ایِ اوطططاص نناشطططته اما از فضططط  مقنم ارااهواه اسططط . هدانطاه ره مهرزاو 

ارای اار وهجه ورتری « روشرنککران ایرانی و رر وه هسطامه »( 1393) اروجروی

نماهی فراماش شططن  و یا اهتر امایی   رفن او ماهیشاذعان م،از وانشططما  واشططفمتِ 

ای ره شطدفنی گدفام اسط  ره ارهسط، اننیشطه او و یافتِ ها  ف  او ارای مئطه هاننی

گا  از ذهِ ایران، فراماش نشططن  ااو  امری رامص  وه یک هططن سططام اایر ایران هی 

 ضروهی اس . 

اپروازو  شطاومان چفانکه مشطم  اسط   ا ری ره اه هطاه  متدررز اه اننیشطه 

« ناشته  تجدد و تجددستیزی در ایرانای گرها وه رتاب» وجاو نناهو. اه جز اشاه 

رطه ضطططدِ هویطاا، عفطاهطططر سرارفطن  مطنهنیط  وه مطاهیش ایران    (1387)  عبطا، میصن،

آوهو. هدچفیِ وه هسططامه  شططاومان ها وه زمر  متجنوان عرهططه فرهفم، اه شططداه م،

ررب«   ره اه نوا  مااجهه هوشطططفککران ایران، اا »مئطططه ه  یورتری مهرزاو اروجرو
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سروازو  شطاومان ماهیش نماهی فراماش شطن  م ق، شطن  ره آ اه نظری او وه مهاهی  م،

 شاو. گرای،« اه وهست، جایاا، ند،»اام،

«   کارنامه سریاسری و فرهنگی دکتر فارالدین شرادمان» نامههدچفیِ سایان

ایش از انطنیشطططه اطه زنطنگ، عد ، او م، سروازو. شطططایطن    (1390)  نرج  ررید،

سررنت و تجدد در  مریِ راهی ره اه مدررز ار اننیشطططه او سروااته مقامه»ارجئطططته

  ( 1396)  « ناشطته مشطترک فج  زمان، هاو و مودن ردام، گار،اندیشره شرادمان

ن جایماه،  نگانه ذا  انماهانه سطف  و منهنیته  سطع، واهنیز از زاویه وو  انااشطن  ره آن

ن. مرا از یک سطا نه مفها راه  فره شطاومان وه ایِ ووگانه ایئطتاو  اسط  ها مشطم  رف

وایق سژوهشط، وه ر ی  اننیشطه شطاومان هطاه  نمرفته ا که وه ویمر سطا  از نئطب  

    شن  اس .ای ره ایِ سژوهش وه نظر واهو  رکهای او اا مئه هسفج، اننیشه

 نظری؛   مالحظات-3

 گرایی بیجاساز و مدنی ملی هویت و 
چفانکه وه ااال اه آن اشطاه  شطن  وه ایِ سژوهش ارهسط، هاهکاه شطاومان وه اامب  

شططاو. مرا ضططروهی اسطط   معریک،  گرای، ایران، ضططیاء ااراهید، مو ی  م،نظریه م ،

گرای، ااراهید، م ، چفیف، اسط  از معریفجامع  اما ممتوطر ره ممت  سژوهشط، ایِ

اهائه شطاو ما اراسطا، آن اهتر اتاان اننیشطه شطاومان ها ماهو مو ی  اراه واو. جریان 

سططط  ووه  اطاجطاه اطا رطاههطای میرزا آاطااطان ررمطان، و آاانطنزاو  وه ارطه از او  گرای،م ،

ماننگ، شطک  گرف  اه معبیر ضطیاء ااراهید، ناع، ایجاسطاز ااو. یعف،  وارفش اه عقب

اا، ها یطهطای مطاهیم، و فرهفم، ایران  سطططع، واشططط  ناع، از هایط   وااعیط اراص

گرای، ا، جاسطاز« وه اواار ارن های نژاوی واشط . »م ،معریف رفن  ره ایشطتر سطایه

ماننگ، م   ایران نئططب  اه چامش مجنو اهوسای، و مئططکیِ  وه وارفش اه عقب 19

ان، ظهاه ررو و ایِ م ط  ها از وهو مشطططاهطن  آن  وه اطامطب یطک گکتدطان وه جطامعطه ایر

ای اا ارثری  مئط دان وه »شطر « جارِ نداو  ایِ اش وه مقام جامعهوااعی  مجرا،

سطططامطه مدطنن   2500گرای، ار چفطن اطاوه رطانان، چان  اطنمط  اطنون واکطه  نا  از م ،

ایران، و عظد  عوطر طصی، سیشطااسطصم،  انوطاط ایران اسصم، و اایشاوننی نژاوی 

گرای،   ن اهوسای، اسططتااه اسطط  و معاهیک، ارای مکاهید، نظیر منهنیته  م ،اا مروما

ماان وه هطا ها م،وهطن رطه امبتطه عدطنمطاً آنزاطان  مطاهیش نایئططط، و ایطنئاماژی اهائطه م،

, ص.  1396)ضطیاء ااراهید،,    یاا، ررواهوسا هیشطه 19شطفاسط، و نژاوسژوه، ارن شطر  

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555396
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گرای، ار وو سطایطه اسطططتااه ااو . مطرا ار اسطططا، معریف ااراهید،  ایِ نا  م ،(12-13

های اسطصم، و ووم شطبیه شطنن اه ای از عرای  از جد ه نشطانهنمئط  زووون هر نشطانه

 نژاوان ااو وه اهوسا از فر  سر ما ناک سا.  ه 

رگز سیچین  نباونن و  جاسازی  هدچان آااننزاو  و ررمان، هگراهان ا،آهاء افیان

شطننن ره آهاء جراا، ها وهااه  گرشطته ایران ارای های اینئاماژیک، موئطاب م،هسطامه

های آشکاه ایران از اهوسا( وه جامعه  اه زاان ساو  ایان م،  افتاوگ،ف  معدای، )عقب

 نداونن: »ایران ااسطتان اه واسططه وجاو اااام آهیای، ااشطکا  و اا عظد  ااو ما ایِ ره

اا وهوو اعراب ایِ شطکا  و عظد  هو اه ضطعف گراهو و وه آیفن  نیز ایران ناگزیر اسط  

,  2016)ضطططیطاءااراهید،,   اا ررا، ررون راهراهانه ااو های  آهیای، اش ها اازیاان.«

 .(138ص.  

مفطنانه واهو ره  ی گرای، ا، جاسطططاز« هدچفیِ اه مقامه ماهیش هویکروی را»م ،

وه آن اا ارجئططته ررون موظا  اهططی ، از عوططر طصی، ایران سیشططااسططصم، ره وه 

ررو از های  فرهفم، ره اه ااوهشطان وه شطن  ااو  راشطش م،های ماهیم، سفهانالیه

مقاا  مدنن ررا، وه معرض مهنین اسط  موافظ  رفن و ااو ها مئطکیِ وهن و ایِ 

امم  آن اه المیِ های عرا، و ملییر هسط ان فاهسط، از واژ مه  ها از طریق سیرایش زا

هدکاهان,   &)مافیق   از طریق ایجاو فرهفمئطتان زاان و اوب ساهسط، اه سطرانجام هسطانن

ها مو  عفاان »فک ،«  ماهیم، ره شاومان از آن –. جریان، فکری (147, ص.  1398

گرای، ایجاسطاز الزم نداین. اما سیش از ارهسط، آهاء شطاومان و نئطب  آن اا م ،یاو م،

  .یگرای، منن، واشته ااشنماه، اه اهام م ،اس  ما نی 

هطای  گرای، مطنن، وه ندانطهاطه اطاوه ضطططیطا ااراهید، جطای مرویطن نیئططط  رطه م ،

از اراه گرای، ایجاسططانضططدام، ااو هدااه  وه وضططعی  مبایِ ماهیم، اا اهططام م ،

گرای، منن، م ط  ها اه شطططک ، از اجتدطا  انئطططان، مبتف، ار افیطاوهای  گیرو. م ،م،

رفطن رطه وه آن اطامطب  مرومطان، آزاو  سطایبفطنی ااو اطه نظ   فرهفم، مطنهن م ق، م،

وانفن و »شطهروننی« ار اامی  های اامیت، م،مر از ویژگ،سطیاسط، و اانان، ها مه 

گرای،  مطنن، وه ایران  ااراهید، از سطططه سطططفش م ،  گرای،مقطنم واهو. وه ذیط  م ،

ی اهطام  اارو  ره اگرچه واهگرای، اسطصم، نام م،گرای، موطنا، و م ،مشطروطه  م ،

از  ،میزان  خواهانمشررروههمشطططترر، ااونن  اما وه ارا، جزئیا  متکاو  ااونن.  

ررونن و  ای م ، عد  آگاه، م ، ها اه ندایش گراشططتفن. هدچفیِ آشططکاها ار زمیفه

  ( 1906) نقصب مشطروطهاسروژ  ااو ها وه هی  وافن سطیاسط، ویمری جز وه مرزهای  

سیش نبرونن و ائطیاهی از انقصایان نمئط  از طریق انقصب از وافن م ، مط ع شطننن.  
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آنان از ااو سرسطیننن: چرا مرومان، ره وه شطهرهای ویمری جز شطهری ره مِ وه آن 

رففطن؟  وه اعضططط، مااهو اطه زاطان ویمر سطططمِ م،  رففطن ورف   زنطنگ، م،زنطنگ، م،

ساسططش ایِ ااو ره چان ما هده ایران، و هده مشططروطه اااهی . فکام  مشططروطه  

اااهان اوعا نکرونن  جاسطاز هن  و اای اام، نناشط . مشطروطهگرای، ا،اراص  م ،

 ارآمن  از  ااوه واشططتفن ایِ مشططکص  ره مشططکص  ایران هیشططه وه اسططصم واهو  ا که

ااو ها وهگیر مکهام ایران، ااون   انگرایمشروطه.  سرش  ااوسرانه ووم  ااجاه اس 

ها اازگشطط  اه هن  نهای، آنن و  گرایانه از شططکا  گرشططته نکرونهای ماهیشاا هوای 

و   وه ایِ جنوجهن اهطص  ووم  ایران ااو هاآن  رای   شطکا  ایران اب  از اسطصم نباو

ایِ   امتیازا  ساوشططاه، مشططروط اه فاردی  مروم ااشططن.سططااتِ م ت، ره وه آن 

از م ،  ارااهو اطا ایران،  اممای  اطه ااا،  م،م ط   ها اطازندطای،  رفطن:  گرای، مطنن، 

ای از نهاوها نظیر اانان اسططاسطط،   »گشططاو   ریر اام، و مجئططن یافته وه مجداعه

افطاارایِ اطه موطا  .  (15, ص.  16/4/1398د،,  )ضطططیطاءااراهیمج    ااانیِ و ...«  

گرای، منن، هدمام و ه  مئطیر  گرای، مشطروطه اا م ،ماان گک  ره م ،ماهیم، م،

هوو و ار معاهیف ما فنی متکاو  از ووم  ای از آن اه شطداه م،ائطا شطعبهاسط  و چه  

گطراهی  سطایطه  نایئططط، و ایطنئاماژی اهرطان نظری ااو هام ط  ایران،  زاطان  مطاهیش  –

ندطایطن  معطاهیک، رطه مفظامطه فکری آن ها م، ماان ار اسطططا، چفطن شطططااوطططه م،

 ررو: افنیهاه 

اسطططصم، و عظد  عوطططر    –سطططامه ایران،  2500واکه مدنن مناوم ا، .1

  طصی، اسصم

انوطاط ایران ارآمن  از سططرشطط  ااوسططرانه ووم  ااجاه )و ما فنووی   .2

  سه ای(

فش ع د، مدطنن ررا، )و نطه اطاوههطای  مصش ارای اطه اطنمط  گرفتِ ای .3

ااصا، آن( وه هاستای موقق زماندفن )و نه وهامامیک( و گئئ  مواه 

و وهون ماننگاه )و نه انککار،( مجنو سیام گانه ایران، از طریق مرجده  

 فرهفم، متان مدنن، ررا،.

نیز اطه معبیر ااراهید، وه مطاهیش ایران وجاو   گرایی مصررد ی، ملیعصو  ارایِ 

ااا  ااو. ااراهید، وه یااا   جدهاهواهو ره از نا  منن، اسط   اما اه جای مشطروطه

گرای ساوشطاه،  گاین: »موطن  اا ناسطیانامیئط  سیشطااسطصم،هطراف  مایِ اوطاص اه

طرفناه مودن هضطاشطا  مشطاهر  نکرو  هرگز سرچ  آهیای، ها ارنیکراا  و وه عاض 

ررو   اام م،میراث شطیع، ایران ااو. موطن  ار ب از امام فئطیِ ) ( وه مج   نق 
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گک : هر شطم  موترم، جاسطاز اسط . او م،چیزی ره مط قاً اص  ناسطیانامیئط  ا،

ما آنجا ره ااوه اسط   ااین از رشطاه ااو ار اسطا، وو اهط  وفا  رفن و ااو ها مفقاو  

گرای، اسط ... او و اهط   مئط دان ااون و ویمری م ،هی  انهم، نکفن. یک، از ایِ و

ررو و فت، زمطان، رطه وه مقطام هرگز اطه فدطایط  از اسطططتبطناو سه ای مبطاوه  ند،

اً ار ایِ عقین  ااو ره شططا  ااین  یری مودنهضططا شططا  وه انم  ااو  اایوزنمئطط 

م  مصش او ارای اسطتکاو  از اهطا   ،ناع سط طف  رفن  نه فکام   م ، شطنن نک   اه

ااو مطا ه  از مدطایص  ااورطامطه شطططا  ج اگیری رفطن و ه  مطانع از واطامط    جدهاهیط 

 .(15, ص. 16/4/1398)ضیاءااراهید،, « .ااهج، وه ایران شاو

ق سطام م ، اسط  ره اهطام    گرایی اسریمیملیگرای، منن، اه ایان ااراهید، شط 

وانن و از ایِ طریق ااو ها از ویمری عرب  های  ایران، م، از ،مرهب شطیعه ها امشط

گرای،  هو ره وه ایِ سژوهش اه ایِ شق از م ،رفن. ازآنیاا، م،سف،  متدایز و های 

آن ها وه  ،نهی  و ارهسطط،   ارای هعای  اهطط  ایجاز آن ها اه رفاهی میماجه، نناه

 وانی .ویمر ضروهی م، یامقامه

  اه ارهسط، اننیشطه شطاومان  یاا،و های   گرای،ایِ معریف از م ،فام اا ماجه اه 

 رفی .،ارهس، م  ماسعهسروازی  و جایما  او ها وه ایِ طیف و هاهکاه او ها اه مئه ه  ،م

 روش پژوهش: -4
از ماهی  عقب ماننگ، جامعه ایران، و    شططاومانمصش ناشططتاه فاضططر ارای فه   

  اش ارای ماسططعه  دچفیِ هاهکاه عد ،رشططف افق فکری و چشطط  انناز نظری او و ه

 اراه م، وهن. وه ایِ ها  ما از هوش الجرم آن ها وه فیطه اننیشطه شطفاسط، سطیاسط،

ههیافت،   ...(-1940)شطفاسط، اسطکیفر  هوش  اری .،اسطکیفری اهر  م  مواهمتِ-زمیفه

هو وه فه  متان اسطط   چراره نه هدچان »مکئططران زمیفه مواه«  فه  معفای  میانه

مداما وه گرو فه  زمیفه سطیاسط، و ااف  اجتداع، و ماهیم، آن م ق، م، رفن و    آن ها

نه هدچان »متککران متِ مواه« متان ها فاهغ از ائطترهای سطیاسط، و ااف  اجتداع، 

وهن. اسطکیفر معتقن اسط  هویکرو نمئط  نک، رففن   و فرهفم، ماهو ارهسط، اراه م،

اسططط  و هویکرو ووم متضطططدِ وه   عفوطططر »عام ی « وه فرایفن منویِ و فه  متان

نظرگرفتِ متان اطه مثطااطه »سطنیطن  هطای، فرازمطان، و فرامکطان،« اسططط . از ایِ هو او اطا  

گیری از مفطق مبتف، ار »سرسطش و ساسطش« ار آن اسط  ره نباین مئطواه میراث  اهر 

ها ها وه چهاهچاب افق فکری و  فکری گرشطتمان شطای   هر چفن رف، ااشطفن و ااین آن

مطاهیم، مامف ماهو ارهسططط، اراه وهی . چهطاهچاا، رطه وه مصش ارای اهائطه  زمیفطه  
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. وه ایِ (29-22, ص.  1393)اسطکیفر,   اممای، مط اب ارای وضطعیت، نامط اب اسط 

مئمیر مدن ن سژوهش  ارای فه  اننیشه شاومان اا هجا  اه متان اه ، وی ططط یعف،  
و نقططه نظرا  او وه هااططه اطا مطاهیط  زاطان فطاهسططط، وه مج طه   مراژوی فرنط و  ،  فرنم

ف  او ها ارای « و هدچفیِ ماجه اه زمیفه و زمانه فکری شطاومان  ها »هاهفدای رتاب

 رفی .مئه ه ایِ سژوهش واراوی م،

 های تحقیق: افتهی-5

 زمینه و زمانه شادمان

ای اه زمیفه و زمانه فکری اشطاه اراسطا، هوش سژوهش ایِ مقامه  ضطروهی اسط   

اش  .ش( ه  زمانه1346 –  1286شطاومان واشطته ااشطی . سطینفمرامنیِ شطاومان )

اش اا مجراه های متعنوی مااجه  زمانه ملییر و مرریب ااو و ه  وه زننگ، شططموطط،

ااو. او ه  ووه  انتقطام اطنه  از اطاجطاه اطه سه ای ها ویطن  اسططط   ه  ووهان اطاسطططتطان  

 بام، اوی  وهه تبناو مفاه هضطططاشطططاه، ها و ه  ووهان مکثرگرای، و ا،گرای، و اسططط

ع یه فکام  م ، مون  ها 1332ایئط   ناشط، از مبعی  هضطاشطا  و ه  راومای سام 

اش نیز ه  وهو، فاز  ها ااانن  اسط  و  نظاه  گر ااو  اسط  و وه زننگ، شطموط،

رهب، و مرفه از سنهی  ه  فضططای آراومیک ها مجراه ررو  اسطط . او وه اانااو  ای م

هوفان، اامین و مووطیص  ااو ها فراگیری اهطام  فقه  زاان و اوایا  عرب وه مکتب 

اه شططیا  سططفت، آراز نداو و سططپ  اه »واهامکفان« ها  یاف . س  از گرهاننن ووه   

از  1314های واهامدع دیِ عام، و میئطان  وانشطکن  فقا  اه فرانئطه هف  و وه سطام 

اهی   ورترای فقا  و چهاهسططام اعن از وانشططما  مفنن  ورترای وانشططکن  فقا  س 

 .  (261, ص.  1400)مفاچهری, ع ام ااتواوی و سیاس، وهیاف  نداو 

فیا  سر فراز و نشطیب ماهیم، و مووطیص  مفووطر اه فرو و گاناگان او وه ع ام  

فنی های الزم ارای نماهش آ اه متعنو ع د،  انی  و جنین ااعث شطن ما شطاومان مااند

وه اامب های متفا  اوا، از جد ه »همان« ها اه وسطط  آوهو. او هدچفیِ وه موططنی 

های  مفاهططب مه  وومت، نظیر »وزاه  رشططاوهزی« و »وزاه  ااتوططاو م ،« وه ووم 

نطه هژیر و »وزاه  واوگئطططتری« و »وزاه  ااتوططططاو م ،« وه وومط  یطاگراآهیطای،

مای زاهنی شطایئطتم، زیاوی از ااو نشطان واو و فضطاه او وه مقام نمئطتیِ سئطاراو

مهری افیاوگرایان    ماجب گروین ما او ماهو ا،1332هئی  سططازمان ارنامه وه سططام 
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گری  هایش ذی  گکتدان نژاوی آهیای،گرایان میبرام اراهگرفته و اننیشططهویف، و م ،

 معریف شاو. 

اه او فکای  از آن واهو ره شطاومان مقاا ه اا اسطصم اا وجاو ایِ  ارهسط، اجدام، آ 

سطتیزی وه سیشطرف  و مرا، ایران ها سطرمافه راه ااو اراه واو  و از هویکرو سیاستم، 

, ص.  1341)شطاومان,   آن وفا  ررو  اسط   ،سطف  و مجنو ارای جبران عقب ماننگ

های اهوسای، و وه افاارایِ مووططیص  مجنوگرایانه شططاومان وه وانشططما .  (96-100

گرایانه سه ای اوم و هطن امبته سیشطیفه مرهب، اانااوگیش سطبب شطن ما او فضطای م ،

وه یک وضطعی  اضطاو  میانه اراه گرفته و وه ووه  هوشطفککری ایران وه عوطر سه ای 

آمنان، نظیر جصم آم افدن و  ووم )وه وهه های چهاهم و سفج  شطدئ،(  وه عور سر

گرایانه از طریق یاا، ریرااسططتانع ، شططریعت، ره ار مبفای افئططا، ضططروه  های 

زونن  اه یک، از ویمرسطازی ررب اه شطک  ف ئطک، وسط  اه اننیشطه وهزی ف ئطک، م،

یاا، ایران، و وگرسطازی ررا،  هوشطفککران سیشطمام )و وه عیِ فام گدفام( وه های 

 شاو. مبنی   

فقیقط  اگر مقطاا طه نظری شطططاومطان اطا گکتدطان آهیطای، رطه ذیط  جریطان فکری   وه

»فک ،« ظاهر شن  ااو  نباو  مااجهه ف ئک، ایرانیان و مصش هوشفککران وهه چهاهم 

گرایانه وه اراار مدنن ررب امکان یاا، نظری و رای و سفج  سطن  فاضطر جه  های 

افطنی نظری ه ارفان س  از اهائطه هطططاه ای رطنداو. مطاریطن و مصش و مقطاا طهسطریر ند،

گرای،  های ایران، اه ایان ضطیاء ایراهید، مو  عفاان م ،گرای،جنینی از مقامه م ،

 رفن.ایجاساز معفا و مکهام سینا م،

 یابی و توسعه در نگاه شادمانهویت

سطططینفمرامنیِ شطططاومان ره وه وم یک موی  سطططفت، و از وهون یک اانااو   

  ااو و اگر چه وه میان مدنن ررب  مووطیص  عامیه ها رئطب ررو   هوفان، هشطن ررو

های ااو اکفن و سطم  ومبااته سطف  و زاان ایران، ماانئط  وم از هیشطههرگز ند،

شطفاسطان افراط،  از زاان ساک سطمِ نمک  و از سطان زاانااو  اما وه ایِ ها  هی  اه

نن. او وه مقنمه مهدتریِ اازیاا، رفای زاان فاهسطط، ارای فک  های  م ، سططمِ ها

ا رش »مئطمیر مدنن فرنم،« ورنره اهط ، ااو ها »فک  و فراسط  از زاان فاهسط،  

گا  فکر و ذو  ایران، و عام  مئطمیر مدنن فرنم، از چفمام ِ ج ا یمرعفاان ازهگاه

)شطاومان,  رُشطان« وانئطته اسط  اناااهان و ع   فروشطان و مل  مراشطان و فاهسط،

. شطاومان ایِ وضطعی  نامط اب ها فاهط  هجام مدنن فرنم، و عصو   (1, ص.  1326
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وانن. او معتقن اسط  ره »ایِ مئطه ه ها ،عد ، و انکعام ایرانیان وه اراار آن مار آن ا،

های ازهگ ایران وه ایام گرشططته و مقایئططه اا ویمر رشططاههای ب یاز مقایئططه موطط

, ص.  1326)شطاومان,  سططح ایران وهیافته اسط  و نه رشطاههای سیشطرفته ررا،.«  ه 

جطانبطه فک  هایط  فرهفم،  ِ ها  ارای ج اگیری از ایِ هجام هدطهیمرو مه   (10-11

 یسازگرفتِ ایفش ع د، و وستاوهوهای مدنن ررا، از طریق مل ایران اا اه انم  

عام     ،سطازانمفاسطب  شطیاا و ا ید وه زاان فاهسط، اسط  ره ایِ مه  از طریق »مل 

شططفا، و  رانیشططفا، و آشططفا اه جدیع اااعن زاان و اااذو   هوشططفککر  گاش آهف 

 .  (67-66, ص.  1326)شاومان,   شفا، هاه  اااهن سریرف .«ررب

از وینگا  شطاومان   یاا، اه ماسطعهو وسط   هو مئطمیر مدنن متجنو فرنم،ِیا از

وهگرو وهک هویو، از ماهی  ایران و زاان فاهس،  ررب و ایفش ع د، سیشرفته آن 

از ارهس،  .وه فاز  طبیع، و انئان، و نوا  مرجده آن آها اه اوایا  ا ید فاهس، اس 

آهاء شطاومان ایِ ااا  فوطام اسط  ره فه  او از ماهیش  سطرناشط   انئطان وهگرو فه   

مر مواال  ماهیم، ایران وه ارون و اعوططاه و  یوعباه یران اسطط . اهماهی  ماهیم، ا

گانطه  ملییرمواهانطه و  هطا( او ها اطه وهر، انضطططدطام،  سطططیطامهطا و مکطاناموطططاه )زمطان

ایجاسططاز ره   م ، گراهایمآاه از ماهیش هسططانن  ااو. او ماهیش ایران ها  اراص  فروی 

 ایفن:  ررونن  وه ر ی  ااوش م،،ر  مامش اعظ  ماهیش ایران  اعن از اسصم ها ف

ای  و  ن ی»ما ایفی  ره هئطتی   ویروز زهمشطت، ااوی  و امروز مئط دانی   ه  فتح و

ای  و هفاز ن یه  شکئ   اا یانان و هوم و عرب و مرک و ماماه و هو، و انم ی  جفم

گ، و    اسطططیری وامریِ امپراماه هوم جزء مطاهیش مطاسططط  و ه  وهمطانطنه...   .یازنطن 

ایچاهگ، و انامت، شا  س طان فئیِ. ه  یزوگرو راچک از ماس  و ه  شا  عبا،  

ازهگ. ...گا  یانان ووسططط  و گاه، عرب سرسطططتی . یک هوز وه من  شطططا  و وزیر و  

گایی  و هوز ویمر فرنم، ها اه ووسططت، ااتیاه  ،معشططا  و معشططااه مرک شططعر م

سرسطی . ...گکتاه ان ما ایش از ررواه ان  ،واه ها  سیشطرف  ااو ها از او مرفی  و اچه،م

   واهث ویِ و آییِ و زاان و اای و عاو  و ر  و شاوی  یگا و ا فنسروازماس . اررا  

م   چفنیِ ارنه ایرانی . اصهه  مظهر نق  و ردام یک م   ازهگ انی  ونیا وین   

 (97, ص.  1326)شاومان,  هوزگاهی .«  

های آن ها مفها اه سططان نما  او اه ماهیش ایران  نما  فرف، نیئطط  ره ااا،انیِ

هطای آن ها اطه گرون ویمری ایطانطنازو. او اطا نقطن جدطاعط   ندطایش امطراهو و شطططکئططط 

ط بان   وانن. اه نظر او فرهط ها وه شطفاا  هطویح ایران م، ماسطعهط ب ها  فرهط 

طاا  ااماش نشطئطتِ واهنن و نه هد  وه، اااننن  نمر و ظاهرسطازنن  »نه  سططو،
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. انیِ سطان شطاومان وه، اوم (34, ص.  1346)شطاومان,   و نه جرأ  هاسط  شطفینن.«

هطای فرهفمیش اطه ووه از هرگانطه ها شطططفطااط  ایران مطاهیم، اطا مدطام ویژگ،  ماسطططعطه

 وانن:ط ب، م،فره 

اهططص  اماه ایران مااافئطط  اه واشططتِ ااضطط، سارنامِ و   ک، منعیئطط  رهی»

نداین  ،ویمری معتقن اسط  ره سیشطرف  از طریق ااتوطاوی مدکِ اسط  و ا  و ها  م

افزاین. ایِ اشططماص ،راهن و ار هططاوها  ماهام م،و وه عام  ایام از واهوا  الزم م

ره وه، ئط . ممر آنها و سیشطفهاوها هده نقش ار آاوانفن ره ایِ طر ،راف فن و ند

استه و ع   هر انامت،  یس ه های ایِ مد ک  مث  زنجیر اهب یاوم ها اماانی . ...مو

ماان نشطئط . س  ااین اه ،ویمریئط  و میکِ اه واسططه وجاو ایِ ووه  مئط ئط   ند

اش ها اطع رفی . اطع هشططته ووه و مئطط ئطط  ره یمانه طریق هد  مروانه هشططتهکی

اصری  فرهن  ممکن اسرت و ب . ...اما  هده اصسطط  اه  ِینجا  ما از وسطط  ا

ای بیش نیسرت و هدفی  لهیدانند دسرتگاه فرهنگی خود وسر یچنان چه همه م 

خواهرد پ  برایرد ابتردا زبران خود را یراد بگیرید و بعرد زبران بیگرانره را و بره یم 

نعمت داشرتن اسرتاد مح و و عالد پایدار باشرید چراکه باید ببینید ما کجایید 

 .(30-28, ص.  1346)شاومان,  اند؟!«  دهیدیگران با این وسیله به کجا رسو 

عفاان  هطراف  از ماجه اه های  فرهفم، از طریق زاان  اهوه ایِ فقر  شطاومان اه

معبیری  رفن. اه  ماننگ، ایران وه طام اعوططاه  یاو م،هف  از اوران عقبف  ارونها 

وهی   ااا  اسط . امبته ج امر نشطان م،گرای، منن، مشطروطهگرای، او از نا  م ،م ،

ااا  وه مو یط  نهطای،  گرای، مطنن، جدهاهیفط  مااط  اوسططط  و او از م ،رطه ایِ ها 

 رفن.فدای  م،

 ی ایران در نظر شادمانموانع توسعه

واشطته ااشطن. او اا نقن    ماسطعهشطاومان مصش واهو نماه، ع د، و وااع گرایانه اه 

شطفاسطانه از ااژ  ووم  ایران، اه شطک  یک اه ومی  م ق، جامعه 1هراسطانمککر ایمانه

ها ارای اازگا نکرون انتقاوا  سیرامان  جعبه سطیا  وه وهون نظام جهان،  سیشطفهاو آن

رفن  و  ،ااسططته یا نااااسططته ایان  اه رشططاه م ق، مماننگ، ایران ها اوالی  عقب

ره   م، سفناشطتفن  ها وااعیت، ماهیم،  ررا، ره منهنیته  2سرسطتانمانهیفام ار اِیوهع 

از جهطان   ی،وه س  انبطاشططط  مطاهیش عقط   مطانفطن رطایط  یطا هطن  نهطای، ملییرا  وهجطا

ایِ اسططا، گرف  و ار ،آن مئططری سینا رفن ارو  م  ،مدامما اه  اسطط  متج ، شططن 
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اعتقاو شططر  شططفاسططانه آن مبف، ار مه  نباون ایران وه ماهیش جهان، ها اه سططمر  

ایران ها متطررر م،م جهط   ِیازا  .شطططاو،گیرو و اطه ایِ مق طنان  فرویط  مطاهیم، 

اه مق ین از   ،آسطططانسطططامه نیئططط  ره اتاانن اهره»ایران از ابی  مدامک چه  سفجا 

 .(111, ص. 1389)شاومان,   ویمران اپروازو.«

او مدنن ررا،    وانن.مق ین یکجانبه از مدنن ررا، ها از ماانع ماسطعه م،شطاومان   

وو هو وانئط  ره اراسطا، جایفنگ، نظری انئطان وه س، ردام و سیشطرف    یاها سطکه

ماان ،هر  مااجطه ااون اطا مطرا  مطاوی آمیمتطه اطا اطنی و ظ   و جهط   م،معفای ع 

ااصا، اطنه ایفش ع د، ردطام از اطاوههطای  ط بطانطه و  گرایطانطه آن ها ااطر ررو و 

 .(52-50, ص. 1389)شاومان,  گرایانه استعداهی ووهی گزین  ماوی

نژاوان ها ها ه ی،جاسططازی ره اهوساگرای، ا،ایِ اننیشططه شططاومان اا هویکرو م ،

ها شطبیه شطای   فر  واهو. ا که وانئط  ره اایئط  از فر  سطر ما ناک سا اه آن،ااو م

و ومبطااتطه موت مدطنن ایفطن  ،اطا نمطاه، وااع ایفطانطه  اا  و ضطططعف اهوسطا ها اطا ه  م

وانن: »مدنن هواج ع   و اوب و هفرسط  و اهطامش وه فرنم، شطنن ها ایفشط، اام م،

رفن نه اهرانش... مدنن فرنم، واهث ،وا  یکیئطط  و هططکتش ملییر مجا و هدههده

مدطنن یانطان و هوم و ایران و عرب و مدطنن هر م ط  ازهگ و مظهر ع   و اوب و هفر 

ماانن وه ایِ عام  سر از ،دای اشططر و ومی  انه  اوسطط  ره مونیاسطط . آئیفه مرا، ن

کِ ااین وانئط  ره ایِ یوهو و موطیب  اه وسط  اایش چفیِ راا، ا فن ائطازو وم

عظد  اه نااتئط  و هیچک  آگا  نیئط  ره فروا واهث ایِ مدنن ریئط  ... امروز 

، و موططری و  هوز مدنن فرنمیئطط  و ویروز عهن مدنن ایران، و عرا، و هوم، و یانان

 .(28-26, ص.  1389)شاومان,  ااا ، و فروا مدنن هکت، ویمر اااهن واش ....«  

های واا ، و  امبته ااین ایِ اعتباه ها ارای شططاومان اائ  شططن ره او از رشططدکش

واشطط . ایِ   چفنگانم، وه وهون سططااتاههای مدنن، ایران، و اهوسای،  هر وو آگاه،

  »مدنن فرنم،«   ماضا  ها از امتفا  شاومان ارای اه راهگیری واژ  مجنو و راهارو واژ 

مکان معیِ مونوو نیئططط .«  و  وهیاف . »مدنن فرنم، اه زمان ماانآ اه ااو م، وه

نئططب  اه وزن ماهیش وه مشططکی  مدنن و    او  او هدچفیِ  (48, ص. 1389)شططاومان,  

اطه ومیط  مقطاا طه اطا ذا  گرای،    گطاه،شطططاومطان  گرای،  فرهفط  آگطا  ااو. هر چفطن م ،

گرای، ماهیم، مدای  واشطط   وم، اا ایِ اه سططای ذا  جاهری م ، گرای، ایجاسططاز

شطططن ره اه مناوم ماهیم، ایران  ماجب م،ش  فام سطططایه مثب  آن ایِ ااو ره ااوه

-221, ص. 1399)متیِ,  اهیش سیش از اسصم و س  از آن وزن، اراار اائ  شاوارای م

224).  
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هر  اازاههای ،ن و ع فطای،جهط  اسططط  ره شطططاومان ررب ها ارمر مط ق ندِیازا

نه ها گاها ازجد ه اعتقاو اه انای سطهع د، و ف ئطک، سیشطرفته ااوههای متافیزیک، آن

ازموطا  عق ، هو نداو  و اطنای فرامکطان، و فرازمطان، مئططط دطانطان ها اطه عقط  اشطططری 

عفاان یک، از . شططاومان »شططک« ها اه(58, ص.  1326)شططاومان,  ایفن  ،مر مکینزو

نی  یگانه شطک  نا  جنِیوانئط  و طبعاً ا،ضطروهیا  هسطینن اه سیشطرف  وه ررب م

 از مککر مطرهب، ها وه س، واشططط  رطه وهارگیرنطن  هااططه سیچیطن  مطرهطب و مجطنو ااو

او اراص  ناسطیانامیئط  های ایجاسطاز اسطصم ها مشطایق   (199, ص.  1387)میصن،,  

شطدرو و از یکئطا از سطرومناهان  های طبیع، و انئطان، م،گرای، وه سنین رففن  شطک

ررو ره چرا مفااع آشططفای، اا مدنن گرای، گ ه م،یاسطط، سیرو ایِ هویکرو از م ،سطط

هطا ایران، نیئطططتفطن. و از ویمرسطططا اطه گطراهنطن  گای، آنهطا ند،فرنم، ها وه ااتیطاه آن

 یسططاا  ره چرا رفجکاوی ها وه فراگیرطصب ع ام فازوی ایِ اشططکام ها واهو م،

 انن. مرهب، ااو اه اهث نبرو – د،ع ام و معاه  متفا  اشری از اجناو ع 

های ع دیه مانع ویمر ماسططعه  ااماش شططنن فرهف  سرسططش و ساسططش وه فاز 

اه ااوه او فرهف  اسطتنالم  سرسطش و ساسطش  مبافثه و انتقاو سیرامان مبافث اسط . 

فقه، و اهام، و امکا  از جد ه امکانا  مدنن، مناه، انی  اس  ره ااین وه مااجهه  

نن فرنم، از آن اهر  ارو. شطاومان مزوم آشطفای، فازویان اا معاه  منهن هطویح اا مد

رفطن و آن ها ارای اقطای اسطططصم اطه ویژ  ع ام انئطططان، ها امری گریزنطاسطریر م ق، م،

  چراره آن ها ااین انانفن وه عوطر جنین »اسطصم وه ونیا سایفن  اه شطداهوضطروهی م،

مئ دان اس  و وهجه عز  و ذم  هر ویِ مرااط و متفاسب اا وهجه مدنن معتقنان 

وه هاسطتای   (73-72, ص. 1346)شطاومان,  و سروهوگان موی  و آواب و هسطام آن.« 

ی، فازویان اا وسطتاوهوهای ع ام انئطان، وه مدنن ررا، و مقتضطیا  ضطروه  آشطفا

اااهن زاان فاهسطط، ها زاان هسططد، ااو ها م،عوططر جنین اسطط  ره شططاومان از آن

مریِ وجه ا دناو رففن و نه عرا، و نه المیِ ها. شططاومان »مجنو سططیاسطط،« ها مه 

ااین اه شطفاا  راف،   وانئط  ره متامیان مناه، انی  و جنین ایران،مدنن ررا، م،

و وهسطط  از آن ارسططفن. چرا ره »مه  مریِ رشططف اهوسا وه مقام یک ر ی  فرهفم،  

مریِ ااترا  اهوسا وسطتما  سروهش و نمه مریِ و وایقرشطف فااین آزاوی اسط  و عام،

واشط  آزاوی اسط  اه ریکیت، ره هده از نعد  آزاوی ارااهواه ااشطفن و هی  ر  اه 

وه ایِ وسطططتما  عظی  یکایک افراو هر م      ر ویمران سطططت  نکفن.اهانه آزاو ااون ا

متدنن ها فق، و سهد، و راه و مکامیف معیِ اس  و ساهمدان و طریقه وضع و اجرای  

  اانان اا جدیع مقنما  و اهطام و فروعش یک ماشطیِ از ایِ وسطتما  اسط  و ا .« 
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ای اا آزاوی  مناه، انی  و جنین وه ایران چفنان میانه (113, ص.  1346)شططاومان,  

نناهنن و وه فه  آن وچاه رژی و سطاء مکاه  هئطتفن. »ومارراسط،« وه مکتب آزاوی  

از نمطا  شطططاومطان واجطن جطایمطاه، مواهی ااو و »وه، ومارراسططط، آمااتِ اطه زاطان 

 .(182, ص.  1346ومان,  )شا  مانئ .«آمااتِ م،

    مانن  شططاومان ضططدِ انتقاو از مقئططی  رشططاهها اه وو نا  ماسططعه یافته و عقب

انووطاه اسطتکاو  از وسطتاوهوهای مدنن، ررب وه فاز  سطیاسط، اه نام »نرسطینن اه 

های مک اط، ا اغ سططیاسطط،« ها هو م، ررو. از ایِ هو ممامف سططرسططم  مهاهی

ها وه ها  ررون مئطططیر ررا،  گرای، ایجطاسطططاز ار ط،،ناسطططازی ااو ره هدفاا اا م 

وهزیننن. او مارین واش  ره سیاس  و مکاهی  مرااط اه  هسطینن اه سیشطرف  اهراه م،

 هطا ا رگطراه اسططط هئطططتفطن و زمطان و مکطان وه معریف آن  4مفطن«آن مکطاهید، »زمیفطه

 .(153, ص. 1346)شاومان,  

مطانع ویمر ماسطططعطه  ارواشططط  ر    مکفیک، و فرازمطان، و فرامکطان، از آزاوی وه 

آوهو و هر ،»واژ  آزاوی مکهام اانان ها اه یاو مشططاومان  از نظر  جامعه ایران، اسطط .

وانن ره هر اانان، موترم نیئط  و آن اانان، ها ااین موترم انماشط  ره ،م ،واننکته

اطاشطططن. عق ، رطه عطنم و آزاوی وو عصمط  ازهگ از   مبتف، ار اهطططام عقط  )مطاهیم،(

عصی  وجاو آن اسط ... آزاوی مث  عنو سف  نیئط  ره معریکش آسطان ااشطن و زمان و  

اهططام عقصنی  ماهیم، ها وه  او (147, ص.  1346)شططاومان,   مکان وه آن ا ر نکفن.«

ایِ هو ااو ره سطااتاه سطیاسط، انم ئطتان ها ندانه مط اب ررو و از وو چیز اصهطه م،

ررو: یک، اسطططتقصم فکر و ویمری رفطاه  جای، از مق یطن وه عرهطططه آن ا دطناو م،

ضططدِ آن ره وجاو عفاهططر وماررامیک از ابی  وجاو افزاب   سططیاسطط،  شططاومان

و  گانطاگان  ملییر وائ  اطانان  اوطث و انتقطاو و اعتراض و اطازاااسططط  و گطا  شطططاهش 

انقصب ها وه سطااتاه سطیاسط، جاامع جنین مایین م، رفن  اما معتقن اسط  شطااوطه  

هاهبروی اهطام عقصنی  ماهیم، وو چیز اسط : »امعان نظر و مام  وه جدیع ریکیا  

و فاال  و مدکفطا  جامعطه وه مدطام، سطططافا  اا ردطک عقط  و منایر و ویمری وجاو 

, ص.  1346)شطاومان,  سیشطفهاوا .«  فضطای راف، جه  اوث  گک  و گا و انتقاوا  و

انمطاشططط  رطه ومیط  ،مماجطه اطه ایِ وو مامکطه ها سر اهدیط     آنجطااو مطا    (156-160

یری فضطططص و اهط  ایفش اطه جدهاه افصطان ها نطارطام، او وه اراراهی اهمبطاط گارو 

و معتقن اسطط  ره فت، فکام  فی ئططا    وانن،ممیان نئططب  امر ر ، و امر جزی، 

 
4 Contextual 
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شطاه، نیز وه هطاه  ماجه نفداون اه جدیع فاال  و ریکیا  )متلیر( طبع اشطری 

موکام اه شطکئط  اسط . او معتقن ااو مئطه ه مقفیِ هطرفا امری نمبمان، نیئط  و  

»ااانیِ ااب هرگز  در  فکر و وانش اعضطای هی  ساهمدان، نباو  اسط . اا ایِ ومی  

هاه ازهگان هر م    ع دا  نایئططفنگان  اسططتاوان  هفرمفنان هده از واضططح ره جد

 .(160, ص.  1346)شاومان,   ساهمدان ایرون انن.«

شطاومان نه هدچان م ،  مانع ویمر ماسطعه  فقنان نهاوگرای، اهطی  و اام، اسط .  

راهوشطط، ویمر وه عرهططه سططیاسطط، ااو و نه گرایان ا، جاسططاز اائ  اه امکان ظهاه 

هدچان آن هطا مق یطن مط ق از سطططااتطاههطای فقاا، و سطططیطاسططط، ررا، ها هدچان  

نهطاوهطای، فرازمطان، و فرامکطان، ها ها  عصج عقطب مطانطنگ، سطططیطاسططط، جطامعطه ایران م،  

وانئططط . او سیچیطنگ، جاامع رفان، ها ومیط  ااطع، ارای نهطاویفطه شطططنن و هدمطان،  

م ق، ررو  و از طر  ویمر نائ  شنن اه سیشرف  فقیق، ها وه گرو  شطنن امر سطیاسط،  

وجاو نهاوهای وماررامیک هاهی  ا، هو   ا، هیشه و موفاع، وه جامعه ایران ند،  

وانن. از نظر او اهدی  انقصب مشطروطه نه وه ایجاو نهاوهای وماررامیک هطاهی  ا که 

اجتداع، و یافتِ    -یِ سطیاسط،  ائطترسطازی ارای اوث و گک  و گا سیرامان اماه افیاو

شطک ، از سطااتاه فکامت، اسط  ره مفاسطب »ارفانی « فرهف  و مدنن ایران، وه 

. شطاومان عامنانه واژ  »موطایب گا « ها اه جای ساهمدان اسطتکاو  مدام، عرهطه ها ااشطن

م، ررو ما نشططان وهن ره فرایفن موططایب ااانیِ نه فرایفنی فقاا،  ا که فرایفنی 

 منن، اس : 

»نمئطط  این  ای نایِ اا رشططف ااتراع، ماز  و انتشططاه رتاا، مکین وه جامعه  

مطر  م، شطططاو و س  از اوطث و انتقطاو و مطنهی  آن وه مجطامع ع د، و نشطططریطا  

عدام، ارای رشطف مزایا و معایب آن ارای اوضطا  و افااال  جامعه ااانیِ مفاسطب آن 

ه، و وانشططما  ها و مطباعا  ره نمهناه موطط و  مد ک  و  در  اوث و انتقاو منا

آزاو و افزاب وااع، اس  ارای موایب اه مج   ارو  م، شاو و ورصی فقیق، م    

 .(161, ص.  1346)شاومان,    چاه  ای جز موایب آن نناهنن.«

یم، ایران، گرای، منن، ااو ها ار اسطا، عقصنی  ماههو اا چفیِ فرازی  م ،ِیازا

گرای، مبتف، ار مجراه مجنو  و نه ایجاسطططازانه ار هدمان اعصم ررو و شطططک ، از م ،

ایران، ها اهائه ررو ره وه آن مشططروطه هاهبروی مقطع، ارای موقق هویای، ازهگ اه 

 نام »جدهاهی « ااو: 

»ما هده اااهفن  وسطتما  فکام  عق ی  ره عنم و آزاوی وو هرِ مه  آنئط . 

ز جایفنگ، وه ط ب ریدیای سططعاو  آفریِ آن، راف  ادانی ؟ و ننانی  ره س  چرا ا



 1401ساییز    ♦  44شداه     ♦  11سام    ♦هاهبرو      301

 

ونانش  جان، ره منم، اسط  آبدهیسطامه  از ایِ معشطااه ناز مشطروطه سطیزو  چهاهو 

مااع واشتِ  وااعیا  ها ناااو یا ناوین  انماشتفئ ؟«  ی  ایش از ایِ ج ا  گریانناو 

 .(163, ص. 1346شاومان,  )

شطاو؟ ساسطش شطاومان واضطح اسط   »مرجده  فام اا چه اازاهی ایِ مه  فاهط  م،

 ع د، مطامعا  فرهفم، فرن  اه زاان فاهس،.«

 زبان ابزار حکظ هویت ملی و تسایر تمدن فرنگی

ماننگ، وه مقاا  مدنن از آن ااورففن  ررا، ها هف  از عقطبشطططاومان  ها  ارون

وانطن. آن ه  نطه اطه سطططان افدطن رئطططروی رطه مئطططمیر آن از طریق اازاه زاطان م،وه  

ری از هده یگاااسططتاه زاان ساک و مه، شططن  از واژگان ریر فاهسطط، ااو. ا که اهر 

ها ارای رفای زاان فاهسطط، ااو ره ایِ هن  ها موقق م، سططاا . او وه ایِ  یظرف

 رفن:  اواص موریح م،

فرو ایران، عقیطن  واهم رطه هر م ت، اطایطن ارای مکطاهی  جطنیطن  عفاان یطک  »افطن  اطه

ملام، واشططته ااشططن ره هده آن ها اشططفاسططفن و اه راه ابرنن. اما انتماب ملا  ارای 

مکاهی  ماز  ره مط ب، اسطط  ر ،  نئططب  اه هر م ت، وضططع، نناهو  اما م ت، مث  

ان فع یش ایش از یازو   م   ایران ره ایش از وو هزاه و سانوطن سطام ماهیش واهو و زا

ارن ا ر ماجاو واهو وضطعش ان اسط . اا آن ره اهتریِ اشطعاه وه زاان ما هئط   ما  

 . اعطن از اسطططصم  زاطان ع د، مطا زاطان عرا، ااو و  یاهرگز زاطان ع د، رطام ، نطناشطططتطه

فاض  ندا ره   یامرمیب مقناهی ملا  عرا، وه زاان ما واهو شن  و اعنها ه  عن ِیااه

ماهو عرا، واهو زاان فاهسطط، ررونن.  ،ملا  ا یاوانئططتفن  عن ،ها ااب ه  ندعرا،  

هرفام زاان فاهسط، امروز ارای اوای مکاهی  ع د، ناهسطاسط   چراره ما اا ع ام وم، اه

و ففان ممت ف ررا، مااجه هئطتی   ااین وین چاه  چیئط . طبعاً ااین اه وضطع ملا   

اشماه، هصفی  چفیِ راهی ها واهنن؟ آنچه    اپروازی . مئه ه مه  ایِ اس  ره چه

« اسطط  و نه »مل  مراشطط،.« رئططان، ره اه وضططع مل  یسططازما الزم واهی  »مل 

سروازنن ااین زاان ماوهی ااو و اهطام آن ها ااب انانفن و فئطِ ذو  ه  واشطته  ،م

اجبطاه اطه مروم مودیط  ررو. ا کطه اطایطن عطن  هطططامو، ملطا  ها اطاشطططن. ملط  ها نبطایطن اطه

سیشطفهاو رففن. وات، سف  سطام وه معرض اسطتعدام اراه گرف   ملت، ره مفاسطب ااشطن  

اهطام و سطاااق، واهو و م   ویمر نیز وه  یسطازااو جاگیر اااهفن شطن. مل ااواه

اوطططاص اطه ملطا  و آ طاه ع د، اسططط  رطه وه ایران  انطن. نظر افطن  اطهایِ ها  ها هفتطه

مر مکهام اسط   طبعاً اعض، ملا  ها فت، ر   شطاو و،مر ا، ر   ناشطته ممتأسطکانه ر 
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ماهو اسط . وم،  ،ااین ااتبا، ررو. مثصً ارای »از « و »ام « مل  ماز  وضطع ررون ا

وه مااهو ویمر وضططع مل  یا مجنین فیا  ملا  انید، الزم اسطط   مفته، ایِ ملا   

ااشططن ره نباین از جاو  هططو  ااهج اشططانن. ااین زاان امروز ما ونبام هدان زاان،  

ره زاان مهجاه از ااو ائطازی .« ناشطتفن نه آن،فا اه آن چیزی میسطفرووسط، و ااِ

 .(99, ص.  1340)شاومان,  

اا،  یاه معبیر شطاهططططرک مئطکاب سطه وسطته هوشطفککری ره زاان ها ااططططزاه های  

موافظه راهان ره اااستاه فک  زاان فاهس،  انن: نمئ   وانئتفن  ااا  مشمی مطط،

هوها ره ونبام اصر  و هوان، زاان اه هدیِ شطک  ااونن مانفن عبا، اابام. ووم میانه

ای از عرا، اه فاهسططط، ه  آمن  اما ائطططیاه هوان ااو ها فاهسططط، ااونن و مرا اگر واژ 

اان ساک ااونن و  سریرف . مانفن مود ن ع ، فرور، و سططام  مفنهوها ره اه ونبام زم،

)مئطکاب,  ای اری مینانئطتفن. مانفن افدن رئطرویزاان فاهسط، ها از هر مل  ایمانه

شطاومان اا مموطیوطام، ار اسطا، ایِ وسطته افنی مئطکاب وه   (26-18, ص.  1386

 گیرو.وسته ووم جای م،

وهای مدنن فرنم، هیشططه وه مارین شططاومان ار اهدی  مرجده وه اار وسططتاوه

افنی نج  امنومه  اعتداوامئط طفه و اعتضطاو امئط طفه وهااه   های او از هطاه آمااته

مفطق ع   از منهسطه واهامکفان واهو. اراسطا، ایِ مکتب  ع   جنین ااین وه مناوم و  

وه نئططب  اا وضططعی  ماجاو و وانش سیشططیِ ااشططن ما اتاانن مناا ه ای ما ر وه 

ه ااشططن. از نما  ایِ طیف  زاان ع   جنین ااین ارای وضططعی  اام،  وضططعی  واشططت

سطریر اطاشطططن. از ایِ هو آمازش ع   ها اطایطن وه نئطططبط  اطا زاطان و سطریر و فه مرجدطه

گیری ذهفی  ع د، سطازمان واو. شطیا  ناشطتِ ااین طاهی ااشطن ره مماطبان   شطک 

, ص.  1399فینهی,   &)مافیق, یاسطک،,   وه سططا  ممت ف  اا آن اهمباط اراراه رففن

142-143).   

گرای، ایشطتر ماضطیح واو   شطاومان اا ما یرسریری از ایِ مکتب  ره وه اوث ع   

های رهِ ارای اهطصفا  اااهن شن  ار اهدی  »معاوم گراهی« و استکاو  از معاوم

گاهطای میطان ع ام اطنی  و جطنیطن هطططوطه جطنیطن ع د، و وه نتیجطه  افزایش گکط  و  

گراشط . امبته اا ایِ شطرط ره مطبیق هدااه  مقوطن ها وضطعی  انضطدام، رشطاه م،

موططاه رفن. شططاومان اه شططن   ممامف مق ین اسطط . وی مأرین واهو ره »ما ااو از 

   ام طا معتقطنی  رطه مطنع،  یمتیِ جطنیطن  یهاااااهطان هر فکر وهسططط  و هر عقیطن 

هاهفدای، ما اه مدنن فرنم، ااین انوطا  و اوهاک اه انهی واشطته ااشطن ره اهطص  و 

ی نیده زاان ر  مدنن نیئطط  ما اتاانن سططامهانانن ایران از ابی  مدامک چه  سفجا 
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ایران اسط  و    ها و سریشطان،آسطان، اه مق ین از ویمران اپروازو... ایران اا هده ویران،اه

هو و ناااو  و ناوین  انماشطتِ جصم همامفشط، و انه   مدن ن ووهزاه و سانوطن سطامه وا

وهااه هطکای و عظد  شطاهفامه و فکد  مثفای    یاشطکان، و فشطد  سطاسطان، و ج ا 

و مطف گ ئطتان و ااسطتان سطعنی و گیرننگ، رصم فاف  اگر موام نباشطن طططط. ائطیاه 

 .(116, ص.  1389شاومان,  )وشااه و ووه از عق  و هص  اس .« 

شطاومان زاان فاهسط، ها اه مثااه ااراز مئطمیر مدنن فرنم، مینانن ره از طریق ایِ 

هطا ها مطانطنگ،گیرو و جبران عقطبهطا اراه م،اازاه ع   و مدطنن ررا، وه ااتیطاه ایران،

مریِ وشططدِ زاان فاهسطط،  ها ازهگ  3شططاو. او وه یک اانا  فرهفم، فک ،ماجب م،

ن انون واسططه فک ،  یرفن ره ااوانن ره ایران گرفتاه آن شطن  اسط . و ماهطیه م،م،

)انراه ناوان( و فرنم، )وانای انااا ( اه مئطمیر مدن ن فرنم، سرواا . از چه هاه،؟  

ریح . شطاومان موط(78, ص.  1326)شطاومان,    اا مرجده ع   جنین از ها  زاان فاهسط،

های ع د، و  رفن ره »ارین متا  ع   و فِ و هفر از فرنم، آسططان اسطط  و رتابم،

ده و موطایر و ماشطیِ ها م، ماان اا وم، آسطاو  و ایام، هاف  ااانن و  فف ، و مجئط 

  , ص. 1389)شطاومان,    چان و چرا سریرف .«وین و مداشطا ررو و اهطام هر یک ها ا،

108). 

رفن ره زاان فاهسط، یمانه وسطی ه مئطمیر وانن و موطریح م،هرچفن  شطاومان م،

مدن ن فرنم، نیئط  و ایِ هرگز اه ایِ معفا نیئط  ره »فاهسط، یاو گرفتِ افئطان، 

اسطط  ره ع ام و ففان فرنم، ها مئططم ر ما اااهن سططاا . ا که فاهسطط، آمااتِ  

ماس  زیرا رئب معرف  ارای ایران، جز از ها  نمئطتیِ شطرط الزم ارای سیشطرف  راه  

شططاومان مدنن ررا، ها اه   .(70-69, ص.  1326)شططاومان,   فاهسطط، مدکِ نیئطط .«

رفن  ره هر رتاب ع د، اه مثااه سطراازان ایِ سطپا  اسط  و مرجده  سطپاه، مشطبیه م،

ِ سططرااز سططپا  وشططدِ اسطط :»هر رتاب معتبر رتااهای ع د،  مانفن اه انم  گرفت

فرنم، ره اه ایران ایاوهی  و هر مرجده وهسطت، ره اه وسط  ایران، انهی  و هر طر  

و نقشطه راهاانه و عداه  و ماشطیِ و هر اامب و ندانه مجئطده و هر سطااو و عک   

  آمازی ها از هرجا سرو  نقاشط، مه  و هر گیاه، و مباسط، و سطصف، و هر چیز معرف 

ر   افایئطی  اه و هروا  ره وه ایران جدع رفی  و شطر  و مکئطیرش ها اه فاهسط، ا،

آن م، مانن ره یک، از سطططراازان ایِ سطططپا  عظی  ها اسطططیر و انمتمراه ااو ررو   

 .(87-86, ص.  1389)شاومان,    ااشی .«

مدن ن فرنم، و فک  های  م ، و اه مبع   انیِ مرمیب  از نظر شطاومان ها  مئطمیر

ماننگ، ایران  ایِ اس  ره ماس  زاان فاهس، اه مدام آ اه ع   و اوب آن جبران عقب
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و هفر فرنم، ها  ایاای . اه ایِ هطاه  ره وه هر یک از جزئی ا  و ر ی ا  مدن ن عظی   

ها »اه هااه  آنفرنم، اا اسططتقصم فکر موقیق و مأم   رفی  و س  از آن نظر ااو ها و

زاان فاهسططط،« افایئطططی  ما وه نتیجه اتاانی  آن ماضطططا  ها از مفظر ایران و ایران، 

ابیفی . ما ااین وه عیِ فام از سریرش یکنسط  و اه ووه از مام  و افتیاط اناا  رتب 

و ع ، امموطاص ماهیش و سطکرنامه و فت، ماهیش ع   اه هر زاان فرنم، ره ااشطن سرهیز 

ر  و ایش اا هن  فئطن و ریفه و معوطب نژاوی و ویف، و اهوساسرسطت،    رفی   چراره

)شططاومان,  هاسطط  و نه ماجب ابام انن و فرنم، ااونشططان نه ااعث هو آنآماو  شططن 

 . (102-101, ص.  1326

   های سنت و تجددبغضوگرایی به دور از حبعلد

ر های  یاا، از طریق زاان  اه ضططروه  ع   گرای، ارای جبران  شططاومان عصو  ا

عقطب مطانطنگ، مطاریطن واهو. او اطه ایِ امر ماجطه واهو  رطه ایران اگرچطه از اطاف طه ع   عقطب  

مایه اسط . اهدی  ع   گرای، ارااسطته از مانن  اسط   اما ایِ اه آن معفا نیئط  ره ا،

 . هدان طاه ره سیشطتر اشطاه  شطن   هویکرو واهامکفان، شطاومان اه »ماهی  ع  « اسط

شططاومان وه فه  ااو از مفطق ع   وامناه جریان، از فه  ع   وه واهامکفان اسطط  ره 

معتقن اسط  ع   جنین افاسط  ط، فرایفنی انباشطت،  اه ع   سیشطیِ وه ایران اضطافه 

شططن  و وه فرایفن فک و اهططص  طرف، نا وهاننازو. وه ایِ هویکرو ع   یک »نهاو« 

و نه یک مفزم  یا ررام  فروی. ع   هدچان مدنن سطططازمان و افای هفیع یا  اسططط  

ماانن هطاه  جدع، »ارج رشطین « اسط  ره سطاا   آن اه مفهای، مدکِ نیئط  و م،

واشطته ااشطن. ع   وه ایِ هویکرو فرایفنی اسط  ره سطف  افاها  اهطام و ماازمش اگر 

وانش  مرای  مروم و انتظام   ر  افشطیفن  اه مقوطاو اهط ،  یعف، مرا، مد ک   شطیا 

از ایِ هو هططرفا عام  عام  ما ر وانش نیئطط . ا که   هسططن.اماه و مشططار  وومت، ند،

ااوم ع   گاه، شطا   هطنه اعظ  یا شطاهزاو  اسط . وه ایِ ههیاف  مشطکیص  ع د،  

سطتاون، اسط  و سطاو  و ااا  فه  ررون نثر ع د،  گروآوهی موققان و ارین رتاب  

هش رتاب وه ایِ مئطیر مه  اسط . ایِ ذهفی  اه شطاومان ردک ررو ما  اه انناز  نما

وهک متکثری از وانش واشططته ااشططن و ارای مفااع وانش اام، و ریر اام، )شططر   

شططفاسططانه( جه  فه  و منیری  وضططعی  ماهیم، ایران وه نی  اه ماسططعه اعتباهی 

وه ایِ جا اه معفای افیای  5گرای،«یکئططام اائ  شططاو. ااین ماجه واشطط  ره »اام،

چیزهای، اهطططیط  اه معفطای جنین ر دطه نیئططط . ا کطه اه معفطای زمیفطه مفطنی و نک،  

 
5 Nativism 
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وه معییِ مفااع وانش اسطط . اه ایِ هططاه  ره از   6مرجعی  »ارو سططاژ  مواهی«

یکئطا وانش شطر  شطفاسطانه وانش اام، ها ارافه زوای، م، رفن و وانش اام، وانش  

ا، ایران مکدی  ررو  و آن امش از وااعی  ها ره ار ایِ شطر  شطفاسطانه ها جه  مر

وانش اه مثااه وانش امپراماهی ساشططین  ااو  آشططکاه م، سططازو. از ایِ هو ع   جنین  

اا آنچه وه ایران جریان واهو  نناهو ا که اا ااژ  های مو ، و   7هااطه ای »مماهطططد،«

)مافیق, یاسک،,  م، شاو  مفطقه ای وه مدا، اس  و وه ائتر وضعی  مامین و مازیع

 .      (179-148, ص.  1399فینهی,   &

شطططاومان اا وه نظر گرفتِ ماهی  ماهیم، وانشطططما  ایران،  وهک فک ، از فقیه  

اطنی  ایران ها اطه چطامش رشطططیطن  و وه مقطامطه »وانشطططمطا  ا  و    یهطاسروهی مطنهسطططه

فرهفم، انی  از ابی  فاز  ا     یهاضطدِ ااراه ار وجاو وسطتما   ایران«  یهاوانشطما 

 فشرو ره:،و اهکهان  ار ایِ نکته سای م

فرهفم، اطنی  هو  مطاز  اطنمی  و    یهطافک  عقط  اطایطن اطه یکطایطک وسطططتمطا »مطا اطه

الاا  هر چه منهسطه انی  واهی  مبنی  اه وانشطماه، رفی  و اا آن وسطی ه راه  سام   

اگرو فراه  رفی . مقوطاو آن نیئط  ره امایی  و افایئطی  ره سانزو   رتاب  اسطتاو و شط

های ایران ااشن.   ییا ایئ  وانشما  واهی  و ااش افشیفی . هر ره هااااا  مرا، وال

عقین  مفئط  ره ارای سیشطرف   طریق هطااب ریر از ایِ نیئط  ره وانشطما   ناچاه ه 

سروازان ایِ سام، رطه مدطام مطامیطا جطان اطنی  هر والیط  ها زنطن  رففطن و ار آن  نیدطه

وهفن عداه  و رتاب و رتاامانه و اسطططتاو چفنان ایافزایفن ما اتاانن مررز ،مد ک  م

معییِ عنو    فعامی  فکری و ع د، و فف، و سروهشططما  جئطط  و جان آن مو  گروو.

ایران ااین اا انجدف، ااشططن مررب از ندایفن  وزاه  فرهف  و وانشططما     یهاوسططتما 

کِ چفان یانی  و جنین وم  یهاان وچهاه سف  مِ از فضططصی آشططفای وانشططما طهر

واسطططه وجاو مناه، رثیر انی  طهران از نداین ره اه ع   وسططع  مد ک  و اه،م

ها الاا  سانزو  وسطتما  ها نام وانشطما  واو: طهران  ا   اهطکهان  شطیراز   مجدا  منهسطه

نیشاااه  ررمانشا   هش   گرو،  هدنان و هضاییه. یزو  ررمان  مبریز  ازویِ  مشهن   

ار آنچه مرراه شطططن سف  شطططش وانشطططما  ویمر ااین افزوو  وه آااوان یا وه هر جای 

مفاسططب ویمر ااین وانشططماه، سططاا  ره وه آن جدیع ع ام و ففان ره مئططتقی  یا  

 . (85-84, ص. 1346)شاومان,      شاو.«یرمئتقی  هاجع اه نک  و مااو نکت، مأسیر 

 
6 Subject-oriented 

7 Antagonistic 
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مفنانه شططاومان از ماهی  ع   ااعث شططن ره او وه هااطه اا چمانم،  وهک زمیفه

هطای عظی  فرهفم، رطه انقصب ربیر فکری ایران، وه فاز   رئطططب وهآمطن وسطططتمطا 

شطننن  یک معیاه مشطم  اه وسط  وهن و آن ،مرجده و اسطتقصم فکری ها ماجب م

ره ایِ ِیاسط  و ا ی بودن این دسرتگاه فرهنگی مبتنی بر اصرول تجار شررکت»

ری عظی  رطه وه ع   و اوب و فِ و هفر و  ین معفای و مطأ یطوسطططتمطا   گطرشطططتطه از فاا

اه   کاری )اشرتغال وطفان ما  هططفاع  ایران اااهن واشطط   ارای جدع، رثیر از ه 

 .(52-51, ص. 1346)شاومان,   و.«وهوجاو اااهن آ

مفنانه از ماهی  ع   ماانئطط  از امکانا  وومت، و  شططاومان ار مبفای وهک زمیفه

های ممت ک، از اازاه و شطبکه اهمباط، گئطترو  ارای شطک  گیری نهاو وانش وه امش

مج ه اش وه نامه ااو ناشططته،گانه ره ااو وه زننگهو آنِیایران اسططتکاو  رفن. ازا

گانه اه ِیوه ووه  وزاه  ااتوطططاو ااو ا 1333هاهفدای رتاب ذرر نداو  وه سطططام 

وه ایران    یا  وانشطططکن  نک  هد  گداهو: »نظر اه وجاب چفیِ وانشطططکن یمأسططط

  ایجاو آن ها یره ااز وزیر ااتوططاو م ، شططنم عزم رروم ره هر چه زوومر وسططا،وات

نک  چفنیِ مد ک   ارنامه وانشططکن     یها فراه  آوهم. ارا ر مطامعه ارنامه وانشططکن

ماجب سیشطفهاوی ره رروم ع ام نک  ایران منویِ شطن و مااو وهو، معیِ گشط . اه

  ی ها ها و راهگا شططما یوزیران ماافق  نداو ره جدیع اهاضطط، و عداها  و آزماه یه

 ماجاو وه هفرسطرای عام، و هفرسطرای مهران از وزاه  فرهف  اه وزاه  ااتوطاو م ،

مفتق  گروو. ایِ راه انجام گرف  و منهسطه ااز شطن.... مقره شطن ره شطرر  م ، نک  

فف، م ط  متوطن وه   یهطاایران ممطاهج وانشطططکطن  ها اپروازو. چان هئی  ردیتطه ردطک

مقام ره ه فنی ااو از ااهج آوهوم ما اا اسطتاوان ایران، وه ایران ااوم متموطوط، عام،

  ارا ر مرای  شططاگروان ایران، یمنهزنن و ایران اهوانشططکن  ع ام نک  اه منهی  اپروا

اننوزی وه آزمایشطططما  و راهاانه و وه مو  معاون نک  از وه ایِ وانشطططکن  و مجراه

 .(100-96, ص.  1341)شاومان,   نیاز شاو.«،متمو  ااهج، ا

ز مصش او ارای اهر  وهسط  از مدنن ررا،  وه ایِ اانام ااال ااو نشطان ویمری ا

رفن و نه عیِ ماجه اه فرهف  و های  ایران، اسط  ره نه های  ایران، ها فراماش م،

 شاو.وار  مدنن ررا، م،ومبااته زه  

وه اوامه ارای نظ  واون اهتر اه این  شطاومان وه ماهو ماسطعه ایران  مواههای آن 

فط  هطا و اازاه نیط  اطه آن وه اطامطب جطنوم از نظر ماسطططعطه  ها ها اطا عفطاویِ ماانع  

 گرهانی .م،
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 های تحقیق جدول مفهومی یافته 

 توسعه 

 ابزار حلراه موانع

شناخت بیجاسازانه هویت  
 ملی

فهم هویت ملی با 
وزنی برابر برای  
ساحت باستانی و  

 ساحت اسالمی 

: یادگیری همه زبان

پیشرفتهای غرب از 
ترجمه صحیح  طریق 

علم غرب به زبان  
 فارسی

جانبه از تمدن  تقلید یک
 غربی 

شناخت صحیح 
تمدن غرب با  
چندگانگی ها و  
کشمکش های 

 درونی اش 

خاموش شدن فرهنگ  
 پرسش و پاسخ 

گرایی رونق علم 
 نهادی و تشکیالتی 

برداشت غلط و تکنیکی از  
 آزادی 

فراهم کردن فضای  
انتقاد مدنی در قالب  

 قانون 

فقدان نهادگرایی زمینه  
 مندانه 

ایجاد ساختار نهادی  
مدرن همسو با سنت  

 ایرانی/ اسالمی 

-هراسانگیری بیگانه قدرت
 ها پرستان و فکلی 

حاکم شدن خادمان 
 دانش 
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 :نتیجه گیری-6
آن وه فط  ارون هفط  از مئطططه طه ایِ سژوهش  فه  ع ط  عقطب مطانطنگ، ایران و ها 

جرااتریِ هوشطفککران ووه  سه ای ووم  سطینفمرامنیِ شطاومان  ااو.  اننیشطه یک، از  

ارای فه  اهتر اننیشطططه او  ما آن ها وه اامب یک نظ  مهاهیک وه گئطططتر  اننیشطططه 

ها اا عقب ناسطططیانامیئطططت، ایران، اراه واوی  ما ضطططدِ ماجه اه نوا  مااجهه ایران،

ای ارهسططط، ندطایی . چفطانکطه  ههفط  ها وه اطامطب انطنیشطططرطاه ایِ ارونمطانطنگ، ااو  ها 

وهزی زو ره مئطه ه های  ایران، ای وسط  اه اننیشطهارهسط، شطن  شطاومان وه زمانه

مو  مفااشططه ائططیاهی ااو. ایِ مفااشططه ناشطط، از ایِ ااو  ایران، از یک سططا ره اه 

وین و از سطای ویمر زمان،  سطامه م،2500نمرسطی   مدنن، ااشطکا  گرشطته ااو م،

ررو  چیزی  ااو وه مقایئطه اا وگر اهوسای، و یا ررا، ااو نما  م،  ره اه وضطع رفان،

اا، ایران،  اه زع  ضططیاءااراهید، مفجر یوین. مصش ارای های جز عقب ماننگ، ند،

هطا ها وه وووسطططتطه  ماان آنگرای، شطططن رطه فطنااط  م،هطای ممت ف م ،اطه سطططفش

ه ایِ سژوهش نشطططان واوی   مطنن، اراه واو. و  گرایطانم ،هطای ایجطاسطططاز و  گرایطانم ،

منن، ااو  چرا   گرایم ،ااا  ااو. شطاومان  منن، مشطروطه  گرایانم ،شطاومان از نا  

رطه نمطاهش اطه ایران مطاهیم،  فطرف، نباو یعف، مطاهیش ایران س  از اسطططصم ها نطاویطن   

نمریئطط . و وه نماهش اه منهنیته های آن ها اا ه  م،گرف  و شططکا  و ضططعفند،

سرستان   هراسان  وههنو طرو و هو رام  آن ااو و نه مانفن ایمانهررا، نه مانفن ایمانه

مطناهی  ام و رطامط  آن ااو. او نقطاط مثبط  آن ها وه ع   و اطانانمترهطططن سطریرش مط

 ررو.  ستاو و نقاط ضعف آن ها وه ا، ااصا، طرو و هو م،م،

شطططاومان هدچفیِ اب  از جصم آم افدن اا اانا  اهططططص »فک ،« اه ناع، اه 

رفطن رطه نطه مطاهیش ااو ها اطه ااا، ایجطاسطططاز  نقطن م،  گرایطانم ،امشططط، از اطننطه  

فاسططفن و نه شططفاات، جامع و مانع، از فرن )ررب( واهنن و ایشططتر اه سططان شططم،

ماننگ، ایران  آوهنن. شطاومان ع   عقبمق نان، هئطتفن ره ااو ها اه هزاه هن  وه م،

ایجاسططاز ره وه هجام اعراب و فراماش ررون اهططام  آهیای،    گرایانم ،ها اراص  

وانئط . او   هطویح های  ایران، م،وانئطتفن  وه جه  و ارافه و عنم شطفااااو م،

ها ها هریک فروشطان متوجر و فک ،ایفان  ویِسرسطتان  ااور هراسطان  ایمانهایمانه

وانن. و اا نقن ار هده ایفها  از انئطان ایران، ماننگ، شطریک م،اه طریق، وه ایِ عقب

ع د، ه   گاین  ره اا وینی ااز نئب  اه گرشته و ارفان ااو  اا هویکروی سمِ م،

 شاو.رفن و ه  مقهاه منهنیته ررا، ند،های  م ، ااو ها اازیاا، م،
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ماننگ، ها وه مئططمیر مدنن فرنم، از طریق هف  از عاهضططه عقبف  اروناو ها 

وانن. انیِ معفا  ره اا رفاامش، اه زاان فاهس،  آ اه ع د، مدنن اازاه زاان فاهس، م،

رفی  و از ایِ ارای ایران، معفاامشطط، م،ررا، ره عام  ماسططعه آن شططن  اسطط  ها  

ن فدای  آگرای، ره شطاومان از طریق جراه ماسطعه وه ایران زو  اااهن شطن. نا  م ،

های ایران، و ه  اه رفن  اصشططک از نا  منن، اسطط  ره وه آن ه  اه مدام اامی م،

ای ای رطه ضطططیطاء ااراهید، ارر یط  مطاهیش ایران ماجطه واهو. امطا وه سطططه زیرشطططااطه

ماان آن ها م،  اائ  اسط  _ گرای، مشطروطه  موطنا، و اسطصم،م ،_ گرای، منن،م ،

گرای، مشططروطه اراه واو. اه چفن ومی   نمئطط  ایفکه او اه سططیئططت   وه وسططته م ،

ساوشطاه، مودنهضطاشطا  اگر مونوو و مشطروط اه اانان ااو  اعتراضط، نناشط  و از شطا   

ردک رفن. و ومی  ویمر آنکه او وه   ،نماااسطط  او ها وه طر  مئططمیر مدنن فرم،

ووم  م ، موططن  شططرر  نکرو و از هدیِ هو ماهو نقن م یمرایان میبرام ااو. امبته  

ایِ اه آن معفا نیئطط  ره شططاومان وه مو ی  نهای، اااسططتاه ناع، نظام ساوشططاه،  

مشطططروططه ااو  ا کطه فدطایط  او از مشطططروططه  اطه مثطااطه هاهبروی مقطع، ارای موقق 

مر اطه نطام »جدهاهیط « ااو. امطا اطا ماجطه اطه وااعیتهطای ماجاو  مصش هطای  ، ازهگهویطای

 شاو.اااه، اهزیاا، م،او ارای اهص  اماه وه وهون مککر مشروطه
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 ها:پانوشت 
مواه  جداعت، ناوان و  از نطططططظر شططاومان  ایمانه هراسططان  متاه دان  ماطهه .1

رففن فرنمیان سع، واهنن ما مدام اماه ایِ اس  ره موا ه م،انن ره ویژگ، آنها  شطک اک

ا اه عاام  ااو ائطپاهنن. ایفان یوسط  امیرنن و   مریِ  ها اهمریِ ما جزئ،ایران  از ر  ،

سفناهنن ره جدیع اهام، فرن  هی  مشططل ه و مکریو، نناهنن ریر از ا اصم وه راه  م،

ران،  از ویران ررون مئططجن و منهسططه ایران و اراب ررون و اراب نما  واشططتِ ای

 .(94, ص. 1326)شاومان,  های هنماهن   هعب امعصج گرفته ما هواج ایداهی

رففن ره فرنم، فکر و  از نظر شطاومان  از سطای ویمر ایمانه سرسطتان  موطا ه م، .2

هططط ح و   یایران. ایفان ایمانه ها فرشطططتهایام، نناهو ممر مرا ، و ایر و موططط و  

وانفن ره از آز و ائط   و شطها  هی  ا ری وه او نیئط  و مدام انه  و  سطعاو  م،

ایِ   ی رو  ااو ها واف ااهج ررون ما از گرواب ذم   و سریشطان، ررو  اسط . نتیجه

اه از اطاه اطه فرنمیطان و مق یطن  رجطا و زیطانایف، جطاهصنطه  اعتدطاو گئطططترو  و ا،ااش

 .(94, ص.  1326)شاومان,  فرن  اس  

. ایِ اهططص  اومیِ ااه ماسط  شطاومان اه راه هف  و سطپ  جصم آم افدن آن 3

سططااوان فرنم، مآب هططاه  گئططترو  اه راه ارو. مفظاه شططاومان از فک ،  ا،ها اه

انه ها اا اشطتبا  ائطیاه اه راه  مهای ایواژ   های فاهسط، جای راهارو واژ هئطتفن  ره اه

 ارنن.ارنن  و زاان فاهس، ها اه ایراهه م،م،
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 منابع و مآخذ
 مفااع فاهس،

.  )جلد اول : در با  روش  های علد سریاسرتبینش(.  1393اسططکیفر, ک. ) -

 ) . مجینی, مترج ( مهران: انتشاها  فرهف  جاوین.

ای پژوهشرری برای  نرامیردن تعلیو: برنرامره  (.1398هدکطاهان. )مافیق, ا., و   -
 مهران: نشر مانیا هفر.  .جامعه شناسی تاریای انت ادی در ایران

مسرلله علد و علو  انسرانی در (.  1399مافیق, ا., یاسطک،, ،., و فینهی, آ. ) -
 مهران: سژوهشکن  مطامعا  فرهفم، و اجتداع،.  .دارالکنون عصر ناصری

 مهران: انتشاها  مج  .  .تسایر تمدن فرنگی(.  1326شاومان, ،. ) -

(. زاان فاهسط، چه هاه، ارای ایان اننیشطه ها و مکاهی  ماز   1340شطاومان, ،. ) -

 .99(,  2)4,  راهنمای کتا  ارگزیفن؟.  

(,  1)5,  راهنمای کتا  (. زننگ، نامه ااو ناشطته شطاومان.  1341شطاومان, ،. ) -

96-100. 

 مهران: انتشاها  طهاهی.  .فرن   تراژدی(.  1346شاومان, ،. ) -

 مهران: گام نا.  .فرنگی  تمدن  تسایر(.  1389شاومان, ،. ) -

ا،    سریاسرت  و  نژاد:  ایرانی  ناسریونالیسرد  پیدایش(.  1396ضطیاء ااراهید،, ه. ) -

 ) . افشاه, مترج ( مهران: نشر مررز.  .جاسازی

و گا اا هضططا  گرای، وه گک  (. هططاه  های م ،16/4/1398ضططیاءااراهید،, ه. ) -

 .15,  اعتماد  روزنامهضیاء ااراهید،: اه سای م ، گرای، منن،.  

(. ااوشطططرا، گرای، و ا، جطاسطططازی: اسطططتکطاو  و  2016ضطططیطاءااراهید،, ه. ) -

 .138)چهاهم(,  30,  نامه  ایرانوه ایران.    "آهیای، گرای،"ساءاستکاو  از گکتدان  

  .مدرنیته ایرانی هد شرر ی، هد رربی: تاریخ روشرنککری  (.  1399متیِ, ا. ) -
 ) . فشاهر،, مترج ( مهران: نشر شیراز  رتاب ما.

مهران: نشططر    .داسرتان ادبیا  و سررگذشرت اجتما   (.1386مئططکاب, ش. ) -

 فروزان هوز.

  .تاریخ فکری ایران معاصررر )سرریاسررت و اجتما    (.1400مفاچهری,  . ) -
 مهران: نشر هوزنه.

 مهران: نشر ااتران.  .نتجدد و تجددستیزی در ایرا(.  1387میصن،,  . ) -
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