
 

  3 -21، ص 1399زمستان ، 4 شماره شناسی ایران، دوره بیست و یکم، مجله جامعه

3 

  سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان

 
 ور، ریتا اصغرپمحمدساالر کسرایی

  

  )15/03/1400 تاریخ پذیرش ،15/11/1399پذیرش (تاریخ 

  

 چکیده:

از تجدد و مسائل  "سید فخرالدین شادمان"صدد است به خوانشِ اندیشۀ  این تحقیق در

 برآمده از آن در چارچوب نظریۀ  تحلیل گفتمان الکالو و موفه بپردازد، اینکه چه رویکرد

بندي شده  تگاه آن غرب، در گفتمان شادمان شکلسلبی یا ایجابی نسبت به تجدد، و خاس

هاي هویتی ناشی از آن  است و چه نظامی از معانی و مفاهیم را در مواجهه با تجدد و شکاف

برساخته است. او پرسش و پاسخِ خود از چگونگیِ این مواجهه و جذب یا طرد ملزومات و 

بندي  صورت شمسی 1320ۀ هاي تمدن غرب را در کتابِ تسخیر تمدن فرنگی در ده وقته

گرا  هاي بومی ریزي شده در زنجیرة گفتمان کند، و با باور به تجددي هدایت شده و برنامه می

معتقد است جانمایه تجدد و پیشرفت غرب فقط در علم آن محدود می و این علم را باید اخذ 

-ضعیت فرهنگیهاي مستقر در و که سایر عناصرِ فرهنگ مهاجمِ غربی، سوژهکرد پیش از آن

شان تهی کنند. شادمان پروژة  اجتماعی سنتی را مسخر خود سازند و از محتواي هویتی

داند مگر  با خودآگاهی و وحدت ملی که او این هر دو  پذیر نمی تسخیرِ تمدن غرب را امکان

را با مفصلبندي حولِ دال مرکزي زبان فارسی به عنوان بازنمايِ هویت و خرد ملی ممکن 

کند با ایجاد خصلت تعین کنندگی در زبان فارسی، مواضعِ سوژگی  ته و تالش میدانس

پارچۀ خود آگاه و زده به موضعِ منسجم و یک زده یا سنت  پراکنده را از مقامِ خود حقیرِ تجدد

سازي تجدد پرداخته و ایران را از  اصیل، ارتقا دهد تا سوژه به واسطۀ این خودآگاهی به بومی

 سلطه و تسخیر غرب برهاند.وضعیت  

  

 
 .نویسنده مسئول )، (مطالعات اجتماعی رهنگی (پژوهشکدهدانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف(  

mohammadsalar.kasraie@gmail.com  
 . تهران مرکز  - دانشجوي دکتراي دانشگاه آزاد                                                   ritamero@gmail.com   
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 تسخیر تمدن فرنگی، فکلی، زبان فارسی، علم، هویت. مفاهیم اصلی:

 

 طرح مسأله، از خود حقیر تا خود اصیل: 

هاي پیرامون آن پس از رویارویی و آشنایی ایرانیان با  مدرنیت غرب  هاي تجدد و بحث گفتمان

ی، بخش عمدة تجربیات و مجادالت روشنفکرانِ شود. در پیِ این رویاروی در دوره قاجار آغاز می

هاي تجددگراي  گیرد، که طیفی از گفتمانصدوپنجاه ساله اخیر ، حولِ محورِ جذب و طرد شکل می

الیه راست و چپ آن گفتمان غربگرا  شود. طیفی که در منتهیغربی تا تجددگراي بومی را شامل می

زدگی با طرد و حذف بسیاري از عناصر و تمانِ غرببا مفصل بندي با همۀ عناصر مدرنیت غرب و گف

شد بلکه  "خود". این رویاروییِ نه تنها موجب نگاه پرسشگرانه به 1هاي تجدد غربی را شاهدیم وقته

بود در برابر نگاه مثبت و  "خود"مسألۀ اصلیِ مستتر در ذات این پرسش، نگاه سلبی و منفی به 

نزد روشنفکران مشروطه به عنوان   "خود"و تجدید نظر در  برتر . این پرسش "دیگريِ"ایجابی به 

ماندگیِ  شود. در گفتمان روشنفکران مشرطه نه تنها دالِ مرکزي، عقبمطرح می پروبالماتیک اصلی 

اروپایی است که به تصور اجتماعی  "دیگريِ"خود است بلکه تسلیم و اخذ تمدن و شیوه زیست 

یرش کامل روایت اروپا مدار از مدرنیته و متضاد دانستن ذات این متفکران با پذ«شود. تبدیل می

: 1384(میرسپاسی، » انگاري تمام به فکر اروپایی کردن ایران افتادند شرقی با ذات غربی، با ساده

ماندگی  بندي گفتمانِ تجدد روشنفکران مشروطه آنچه بیش از هر چیز مدلول عقب ). در صورت15

از «گی و زبانی بود که بعد از حمله اعراب در ایران رخ داده بود بود آن میراث هویتی و فرهن

هاي سده نوزدهم است که ما، از راه آشنایی با فرنگ و با آموختن چیزکی از آنچه آنان از تاریخ  نیمه

هاي جوینده  بودند، با مفهومی تازه از تاریخ آشنا شدیم...که نخستین ذهن و گذشتۀ ما کشف کرده

ه یا میرزا آقاخان کرمانی را به راه بازنگري و بازسنجی تمام میراث گذشته در پرتو مانند آخوندزاد

ماندگی و  اي تاریخ واپس هایی از اندیشه مدرن انداخت. در پرتو این نگرش، این تاریخ، از جنبه مایه

ر الفبا ). پاالیش زبان و تغیی166: 1392اي دیگر تاریخ پر افتخار (آشوري، زدگی بود و از جنبه نکبت

هاي قرن نوزدهم است. آنها وضع  از مهمترین مباحث روشنفکرانِ ایران و ترکیه در آخرین دهه

خطوط و الفباي عربی  را براي تحصیل علم و سوادآموزي، زیاد از حد ثقیل و معیوب و الفباي التین 

تغییر الفبا همراه دانستند. پیکار با خطوط و  تر شدن تعلیم علوم می را جایگزینی مناسب براي ساده

هایی که چندین قرن در آن قوام  هاي دینی از هویت سوژه با تالش براي طرد و حذف وقته

بودند، گفتمان تجدد را با خألیی مواجه ساخت که نیاز به بازسازي عناصري که جاي دال خالی  یافته

 
، جامعه پژوهی "هاي جالل آل احمد ههاي گفتمان غربزدگی، بافت برساخته"براي مطالعه بیشتر رجوع شود به مقالۀ . 1

 93-61 ، صص1399، بهار 35فرهنگی، شماره 
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فکران در پروژة هویت بنشیند و اعتماد و عزت نفس را به سوژه باز گرداند ضروري ساخت. روشن

هاي دینی هویت در صدد برآمدند هویت را از طریق بازیابی اعتماد  سکوالریزاسیون، کنار طرد وقته

  به نفس با رجعت به نوعی گذشته آرمانی و تاریخ طالیی که عمدتا متعلق به پیش از اسالم یا 

در گفتمان این  "رانیتای"بندي  کنند.  هاي سوم و چهارم بود در گفتمان غربگراي تجدد مفصلقرن

اي است که با آمدن اسالم از دست رفته است. این گفتمانِ  روشنفکران محتواي هویتی ویژه

شود و با آغاز  تجددخواه باستانگرایانه در پهلوي اول به تدریج به گفتمان رسمیِ حکومت تبدیل می

اکمِ  تاکید بر خود و شکوه بازسازي و نوسازيِ آمرانه، هر چه بیشتر هژمون شده و به موازات تر

گونگی رانده شده و اخذ تمدن غرب به فلسفی مدرنیته به فضاي گفتمان-گذشته، عناصر متافیزیکی

بنديِ هویت  یابد. شاکلۀ نامتجانس و معیوبِ صورت هاي مدرنیزاسیون تقلیل می ها و وقته اخذ مؤلفه

وروکراتیک، در پهلوي دوم ادامه یافته کهن با ملزومات ظاهري تجدد در یک فرآیند صنعتی شدن و ب

  به شکل بحران بروز » گذشته پر افتخار به آیندة پر افتخار«و با دوخت دو گفتمان نامتجانسِ 

اي که مقتدرانه و دستوري  یابد. در این دوره و در واکنش به  فرایندي چنین معیوب در جامعهمی

اي جهان بینیِ مدرن در  ضامین اصلی و پایهتمام ظواهرش به سرعت در حال مدرن شدن بود اما م

اش،  آن راه نداشت، و از طرف دیگر چهره دیگري از غرب یعنی وجه استعماري و امپریالیستی

هاي مارکسیستی، آشکار می شد، موجب شد ستایش از غرب در  همزمان با رشد و نفوذ افکار و ایده

د. در گفتار روشنفکرانِ عصرِ پسااستعماري هاي روشنفکري جاي خود را به ستیز با آن بده گفتمان

در گفتمان  "دیگري"اي برجسته در برابر  به شکل وقته "خود"زدایی شده و  به مرور از غرب قداست

شود. تغییر  بندي می مفصل "زدگیغرب"گرایی و از دهه چهل به بعد در گفتمان غربستیزانۀ  بومی

قلید از غرب در دوره مشروطه به گفتمان طرد غرب ماندگی و ت گفتمان روشنفکران از گفتمان عقب

و رجعت به خویشتن در آثار روشنفکرانِ دوره پهلوي دوم از نقطه عطفی گذشت که سیدفخرالدین 

با هشدار از بال و مصیبت بزرگ غرب و لزومِ  1326را در سال  "تسخیر تمدن فرنگی"شادمان کتاب 

 درآورد.  مقاومت فرهنگی در برابر آن به رشته تحریر

اش احراز هویت و خودباوري است  کرده اروپاست، مشغله ذهنی عمدهکه خود تحصیل شادمان

در مقابله با هجوم و سلطه فرهنگی غرب. او در همین راستا نه تنها بر ضرورت شناسایی تمدن غرب 

و امکان  با نگرشی خاص به موضوع تجدد اجتماعی و ادبی«هاي تهاجمی آن تاکید کرد بلکه  و سویه

تلفیق میان ترقیات فرنگ و هویت ایرانی پرداخت و آن را تحت عنوان تسخیر تمدن فرنگی منتشر 

و شکافی که به دلیل نفوذ  "خود اصیل ایرانی") او با نگاهی ایجابی به 146: 1393قیصري،»(کرد.

روشنفکري را  ها ایجاد شده بود، توجۀ جامعه فرهنگ غرب و خودباختگی در برابر آن در هویت سوژه

 ،زده از کیستیِ خود، از سوژة غرب معطوف به این گسست و شکاف ساخت و براي اولین بار با پرسش

یا به زبان خودش فکلی، در این کتاب  نام برد که عاملِ فرهنگ غربی و دشمنِ هویت ایرانی 
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لی است. اما این بالي بزرگ چیست؟ این خصم بزرگ کیست؟ نام زشت این دشمن پلید فک:«1است

» ترین دشمن ملت ایران است فکلی بدخواه و عدوي جان ما ست. فکلی بدترین و پست

بزرگ در کانون گفتمان  "غیر").  شادمان با قرار دادنِ غرب به مثابه یک 13: 1326(شادمان،

گوید که برآیند خودباختگی و تقلید از یک سو و قدرت  و زوالی سخن می  روشنفکري ایران  از مهلکه

رحمی تمدن فرنگی به ایران روي  تا کنون دشمنی به قدرت و بی«علمِ غرب از سوي دیگر است: 

خواهد ما را بنده و فرمانبردار خود کند... و به عقیده من فتح تمدن  است. دشمنی که می نکرده

فرنگی در ایران آخرین شکست ما خواهد بود یعنی بعد از این شکست دیگر ملت قدیم ایران زنده 

 ). 24:  1326(شادمان،» خواهد ماند تا از دشمنی دیگر هزیمت یابدن

مایه اصلی همۀ دیگر آثار شادمان نیز پرداختن به  پس از کتاب تسخیر تمدن فرنگی، بن

چندوچونِ رویارویی جامعه ایران با مسأله تجدد و حفظ هویت ملی است. او ابزارسلطه و استعمار 

شناسند نه غرب را. بر همین دانست که نه خود را می دایی میهاي مفتون و شی غرب را جهل سوژه

هاي  شناسی و اخذ علم و دانش آن از یک سو و شکوفاییِ مؤلفه اساس راه مقابله را در همگامیِ غرب

ساز و فکرِ مستقلِ ایرانی از سوي دیگر جست و نظام گفتمانی خود را بر مدارِ اسطورة زبان  هویت

  ترین و  ر گفتمان شادمان زبان فارسی به عنوان دال مرکزي، سنگینریزي کرد. د فارسی پی

شود  ترین محتواي تاریخی و هویتی است که بسانِ هستۀ مفصل کنندة خودباوري متجلی میباارزش

داند. او در آثار خود  و غفلت از زبان فاخر فارسی را علت عمدة خودباختگی هویتی در برابر غرب می

را در زبان فارسی بازجوید و با ستایش مکررِ فردوسی که با نگاشتن  "من"خی تالش دارد حضور تاری

شاهنامه کوشید فرهنگ و تاریخ و زبان و هویت ایرانی را در مواجهه با دیگريِ عرب حیات مجدد 

اصیل  "خود"اي دیگر یعنی غرب بازسازي کند تا   بخشد، هویت ایرانی را این بار در مواجهه با سلطه

  توان آغازگر  بنابراین شادمان را می سایۀ شوم دیگري به روشنایی حضور دست یابد. ایرانی از

مقاومتی در برابر غربگرایی دانست که بعدها در آثار سید احمد فردید -بندي گفتمانِ انتقاديصورت

شناسانه و فلسفی و بعد از آن جالل آل احمد از دیدگاه اجتماعی و در آراي داریوش  از منظر هستی

هاي دیگر در گفتمانِ بازگشت به خویشتن و تجدید حیات  شایگان و علی شریعتی و دیگران به شیوه

و در این مقاله سعی داریم در چارچوب  2ایم؛ هویت ادامه یافت که در مقاالت دیگر به آن پرداخته

 ها پاسخ دهیم که جایگاه گفتار شادمان در طیف نظري گفتمان الکالو و موفه به این پرسش

 
1. زدگی به کار زده در کتاب غربغرب که بعدها جالل آل احمد با تأسی به او همین لفظ و معنا را براي تیپیک

 .گیرد می
، جامعه پژوهی "هاي جالل آل احمد زدگی، بافتههاي گفتمان غرب برساخته"براي مطالعه بیشتر رجوع شود به مقالۀ . 2

، جستارهاي "زدگی، شایگان و راه فروبسته خاطره ازلیگفتمان غرب"و  61 -93، صص1399، بهار 35فرهنگی، شماره 

 146- 115 ،صص1398، زمستان 34سیاسی معاصر، شماره 
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زبان "هاي تجدد است و آیا  ارزي با گفتمان گرا در چه نسبتی از گشودگی و هم هاي ملی گفتمان

اندیشگیِ گفتمان ، تواناییِ پیوند زدن بین ایران پیش و پس از -به عنوان اسطورة هویتی "فارسی

اشد را و سوژة خودآگاه  که قادر به تسخیرِ تمدن غرب ب  اسالم و برساختنِ ملت در معناي مدرن

گراي شادمان ذیلِ عنوانِ غرب شناسی و  داشته است یا خیر؛ و این سوال اصلی که گفتمان ملی

غرب ستیزي در دهۀ چهل   گیري گفتمان تسخیرِ تمدن غرب در دهۀ بیست تا چه حد مدخلِ شکل

 و هژمون شدن آن در دهۀ پنجاه است.

  

 گراي شادمان: نظام معنایی گفتمانِ ملی

اش حاکی از تنگناي اکثر روشنفکران آن زمان است که  دمان در نظم گفتمانیدغدغۀ اصلی شا

وار در شکل فرهنگ عامه و طرد  مآبیِ فکلی خواستند هم مترقی باشند و هم اصیل. ستیز با غربی می

ترین اهداف شادمان در کتاب تسخیر تمدن فرنگی  هویت اجتماعی  از اصلی آن به عنوانِ فاعلِ بی

ماندگی نیست  کردند دیگر عقباو مشکل ایران چنان که روشنفکران مشروطه گمان می است. از نظر

مآبی است . او از اولین کسانی است که ضرورت فهم غرب و فرایندهاي سلطۀ آن را در  بلکه غربی

کند. فهم غرب، مضمونِ سلبی و ایجابی هر دو را  دستگاهی گفتمانی به شکل هدفمند تشریح می

گردد و جذب آنچه  ب و طرد هر آنچه به اخالقیات و فرهنگ و ظواهرِ آداب غرب بازمیدربردارد. سل

طالبان «به عنوان علم و دانش و روش نقادانۀ تحلیلی موجبات پیشرفت و توسعه غرب شده است: 

علم و عالمان دین همه باید خواهان آشنایی با علوم و ادبیات جدید و تشنۀ حقایق و معارف از هر 

که آدمی نیز آفریده خدا ست، اکتشافات و اختراعات بشري را هم از آثار شند و به حکم آننوع با

 ).  579تا:  (شادمان، بی» صنع الهی شمرند

جو، سه گروه هستند که  به گمان شادمان خطرناکترین دشمنان ایران، بعد از غربِ سلطه

  تمدن غرب حذف و طرد شوند:  اند و باید در روند تسخیرِ هاي انحطاط و نابودي ایران برهه

کردگان خودباخته، روحانیت سنتی و متحجر، متجددانِ جعلی که با لفظ عام فکران و تحصیلروشن

کند. انتقاد او از گروه اول به طرح اندیشۀ تغییر دادن الفباي فارسی و  ها یاد میفکلی از آن

هاي ملی، دینی و آداب و ربی شوند ریشهطور سطحی غکه بهگردد که براي آن می شان باز  اروپازدگی

شان  اند. انتقادش به روحانیت متحجر نه فقط معطوف به انزوا و جداماندگی رسوم خود را قربانی کرده

  ها را به عنوانِ حافظان راستین سنت نیز بازشناسی از اوضاع و افعال زمانه است بلکه حتی آن

ایرانی ست و نماد سوژة جاهل و بی معرفت و بی آخر فکلی که بزرگترین خصم  کند. و دستنمی

 شناسد و نه غرب را اما مدعی و متصدي امورِ این هر دو است. وجدانی که نه خود را می

پردازد که  بندي گفتمانی می او سپس با این مقدمات و نهیب و هشدار از دشمنان ایران به صورت

را بازسازي کند که فراتر از عناصر و حول دال مرکزي زبان فارسی در صدد است نظامِ هویتی 
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گرایانه است. او با تاکید بر اهمیت زبان فارسی و وابستگی میان  گرایانه و اسالمهاي باستان مؤلفه

دهد که دال  رابطۀ میان زبان و سوژه را به صورت مثلثی نشان می "زبان و اندیشه"و  "ملت و زبان"

دهند: دالِ ملیت ایرانی، مدلولِ خرد و اندیشه ایرانی و  و مدلول و مصداق سه گوشۀ آن را تشکیل می

 ها.   ها و قزوینی مصداقِ فروغی

هاي  هاي گفتمانی شادمان و تصور اجتماعیِ تصویر شده حول وقته در ذیل به بررسی دال

 پردازیم: اش می گفتمانی

  

 غرب؛ از تسخیر تا ستیز:

شناسی، مطالعه منظم غرب را تحت  رقشادمان از نخستین روشنفکرانی است که در برابر ش

شناس جاي تأسف است که ما در تمام ایران حتی ده فرنگ«کند: عنوان فرنگ شناسی پیشنهاد می

فکر  دان صاحب نداریم، در حالی که ما براي آشنا شدن به تمدن فرنگ چندین هزار ایرانی فارسی

). شادمان سرچشمۀ تمدن 221-220: 1344(شادمان، » خواهیم شناس میایران شناس و فرنگ

رو به آن  داند و از این نگاشته در اروپا می 1326غرب را در کتاب تسخیر تمدن فرنگی که در سال 

در تراژدي فرنگ، بر این باور است تمدن جدید به  1346گوید اما بعدها و در سال  تمدن فرنگی می

تمدن فرنگی چنگال آهنین دارد و «د. ده ست که به حیات خود ادامه می آمریکا منتقل شده و آنجا

به علم و ادب و دانش و هنر و قدرت و اطالع خود چندان غره است که عظمت فردوسی ما را نیز 

دارد  رحمی است که علم و هنر و هر چیز خوب فرنگی را از ما دریغ می شناسد... بی که باید نمیچنان

گیران و  و روز دیگر به مدد خائنان و رشوهاما به هر راهی که بتواند یک روز به دست فکلیان 

گیري و خیانت و حیرت  دهی و رشوه کند و به جاي نور معرفت رشوه فروشان فکر ما را آشفته می دین

). بنابراین آن فرنگی که باید تسخیر شود در منظر 25:  1326(شادمان،» آورد و سرگردانی می

القی؛ فرنگ عرصۀ بروز علم و دانش نوین است و اي فلسفی است، نه سیاسی یا اخ شادمان نه ایده

اي به مبادي فلسفی/متافیزیکی  .او بدون هیچ اشاره» علت برتري فرنگ علم او ست نه اخالقش«

داند که منشأ  غرب و اومانیسم و راسیونالیسمِ عصر روشنگري، اختالف ایران و فرنگ را در علم می

هاي قدیم اروپایی این  بر اثر مطالعه تاریخ دانشگاه«دد: گر ظهورش خود به ایران و جهان اسالم بازمی

هایی از قبیل نیشابور و بغداد و قرطبه و  نکته بر هر خواننده مسلم خواهد گشت که وجود دارالعلم

هاي صلیبی که وضیع و شریف ملل مختلف اروپا را به تمدن و ثروت و موسسات ممالک  نیز جنگ

هاي مهم اروپایی  لمی و ایجاد دانشگاه در اروپا شده و دانشگاهاسالم آشنا کرد خود باعث نهضت ع

پروري وطن ما قدیمتر و  است... دستگاه علم همه بعد از دانشگاه نیشابور و قم و اصفهان به وجود آمده

توان  ).  با رجوع به آراي او می526تا:  (شادمان، بی» بزرگتر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت

دهد تا  هر چیزي از  اي عقلی نیست که به سوژه این اختیار را می ه علم نزد شادمان پروژهدریافت ک
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دین و اساطیر و زبان و جامعه و تاریخ و انسان را در دستگاه فراگیر شناخت در مقامِ ابژه شناسایی 

لوم کاربردي اي از علم غربی که همان ع بنشاند و مورد مداقه و شک و نقد قرار دهد. او تنها به گوشه

نیاز از گذراندن مقدمات  و صنعتی باشد توجه دارد که دستاوردي  جهانشمول است و بی

 توان و باید آموخت و به کار گرفت. اش می شناختی هستی

عالی «دانست.  انداز سیاسی، شادمان بزرگترین کشف اروپا را دموکراسی و آزادي می از چشم

) او 113:  1346(شادمان،» داشت آزادي است اه پرورش و نگاهترین و دقیق ترین اختراع اروپا دستگ

شود و هر چه از زند اما از وجه استعماري غرب غافل نمی خواهی غرب مهر تایید می گرچه بر آزادي

شود تعریفش از غرب به عنوان واقعیتی معرفتی و تاریخِ نشر کتاب تسخیر تمدن فرنگی دورتر می

سیاسی و نوعی زنجیر امپریالیستی که باید با آن به مبارزه برخاست علمی به غرب به عنوان امري 

در بیشتر کارهاي تو اي فرنگ شک باید کرد و در دو امر بیشتر از هر چیز دیگر، «شود: معطوف می

حاصل تو... امروز تو در  خواهان عالم و دیگري در روش تربیت بد یکی در ادعاي پشتیبانی تو از آزادي

دهی بر سر راه  خواهان مددي نمی که به آزاديباشی گذشته از آن نی و نفعی داشتههر جا که بتوا

) و با تأسی از منتقدینِ غربیِ مدرنیتۀ پس 127: 1346(شادمان، » تراشی ایشان هزار مشکل هم می

بین به بیداري مللِ تحت استعمار و  داند و خوش از جنگ اول و دوم، آیندة غرب را زوال و تباهی می

شدگیِ مبارزة سیاسی به  هایی از مفصل ت تخاصمات جهان سوم علیه امپریالیسمِ غرب، نشانهشد

با تو که خود کتاب انحطاط غرب را به قلم «شود: در گفتمان او مشاهده می  مبارزة هویتی و معرفتی

رنگی در بی، مورخ کبیر این عصر هم در باب آیندة تمدن ف توان گفت. توین اي چه می اشپنگلر نوشته

است و در  انگیز بسیار درج کرده آور غم هاي اندیشه مطلب "مطالعه تاریخ"کتاب معتبر جذاب خود 

 "ملک خود خدا"کشوري که ساکنانش به استظهار عظمت و قدرت و ثروت خویش، وطن خویش را 

 ). 46و49:  1346(شادمان،» اند...  نوشته "شدنی آمریکاي مغلوب"اند همین پیرارسال کتاب  نامیده

انتظاري براي افول غرب  ستیزي متمایل شده و چشم شناسیِ شادمان به تدریج به غرب روند غرب

شود؛ چنان که از تئوریزه کردنِ تخاصمات اولیه به مقصود نهایی او در کتاب تراژدي فرنگ تبدیل می

احساسی،   رسد و با نوعی منطقِ کنشِ هاي مارکسیستیِ ضدیت با غرب می به ستایشِ جلوه

داند از مبدأ  داري را نویدي می هاي جهان سوم در برابر غرب سرمایه کمونیستی و انقالب  هاي انقالب

است که باید مبدأ تاریخ بشر گردد... انقالب کبیر و تو اي  انقالب عظیم شروع شده:«جدید تاریخ 

ح و اصل و عمل کمونیستی توانی آن را نادیده بگیري. حکومت استوار بر اساس فکر و طر فرنگ نمی

) شادمان با مفصلِ سویه امپریالیستی غرب در وقتۀ غرب شناسی، با 25: 1346(شادمان،...» 

زدگی غرب  ستیزيِ گفتمان گذارد که بعدها در وقتۀ غرب زدایی از غرب، تخاصمی را پایه می قداست

 رسد.  فردید و آل احمد به تثبیت می
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 گسست هویتی سوژه: 

هاي معاصر، مفهومی مرتبط با  ت مانند بسیاري از مفاهیم دیگر در تاریخ گفتمانمفهوم هوی

  ترین دال زده ترین و بحران تجدد و از عناصر ذاتیِ   بازتابندگیِ تجدد است. از این رو اصلی

در کانون اکثر «توان گفت  هاي روشنفکري بعد از مشروطه هویت است که با قطعیت می گفتمان

(محمدرضا تاجیک و » است شنفکري این مرز و بوم معماي هویتی سکنی گزیدههاي رو گفتمان

اولین پرسش برآمده از بازتاب بحران در دوگانۀ سنت/مدرنیته  "من کیستم؟"). 36: 1379دیگران، 

 زد. ها،تردید یا باور، گسست یا دوخت بین این دو را رقم میبود. پرسشی که به فراخور پاسخ

ا نیاز به ناسیونالیسمی که نیروي انگیزندة ملی در جهت نوسازي ایران باشد، از دوران رضاشاه ب

پارچگی ملی به ایرانیان بود. شادمان اش هویت بخشیدن و یک اي شکل گرفت که هدف گفتمان تازه

مشغولِ مسألۀ هویت و ملیت  است که دل به عنوان روشنفکر ناسیونالیست در این دوره از کسانی بوده

هاي هویتی و  ها را از بحرانِ شکاف اي جدید، سوژه بندي استعاره ت  با خلق و صورتکوشیده اس

اي  کردارهاي خودباختگی در عینِ اخذ عناصر تجدد گذر دهد. از نظر او هویت برآمده از رابطه

تداومی است؛ و بر این باور است در حفظ و ادامۀ یک روایت متعین و مشخص از هویت در ارتباط با 

هاي ثابت و پایدار،  توان در عینِ حفظ مدلول یت همبسته و غیرقابل گسست است که مییک کل

ها} هیچ  زده و این خواص {غرب«هاي تجدد را به ساختار گفتمانی سنت مفصل کرد عناصر و وقته

در بند آن نیستند که ایرانی براي خدمت کردن به ایران تربیت شود. در وجودشان، در اعماق فکر و 

ن تسلیمی و رضایی هست زشت و ننگین و بی سابقه در تاریخ ما، تسلیم به فکر خارجی و ضمیرشا

خبر از  خواهد و یک مشت ایرانی بی رضا به خواسته او. تعلیم و تربیت ما فکر مستقل ایرانی می

زندگی دوهزاروپانصد ساله این ملت هزار جنگ هزار شاعر هزار عالم هزار مشکل غیر از ظاهر سازي 

بارترین تجسم بحران هویت ). از نظر او زیان398: 1344(شادمان، » توانند کرد قلید خام چه میو ت

هاي زبان فارسی به عنوان روح جمعی یک ملت پدید  تزلزلی بود که گفتمانِ غربگراي تجدد در پایه

انتیک از هاي روم داند و با برداشت هاي قومی یا مذهبی ارجح می آورد. او هویت زبانی را بر هویت

داند. گرچه گرایش  هاي فرهنگ و زبان فارسی،آن را موجد عنصر وحدت بخش هویتی می ارزش

اش به یک تصور  گرایانه شادمان به ایدئولوژي سازي هویتی از زبان فارسی به دلیل صورت بندي نخبه

ل محتواي هویتی توان دید که این واهمه و ناامنی از تزلز فراگیر اجتماعی مبدل نشد اما به خوبی می

هاي دینی و آداب سنتی،  چگونه بعدها در آراي آل احمد و شریعتی با جایگزین شدن با ارزش

 شود. گرایانه به خود گرفته و به یک تصور اجتماعی عام تبدیل می اي سیاسی و توده صبغه
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 دیگري و عاملیت غیر:

گیرد. یکی دیگري از بیرون  یشادمان در تسخیر تمدن فرنگی نشانِ دشمن را سمت دو دیگري م

به این علت که در هنگام حمله تمدن فرنگی به ایران این دشمن « آمده و دوم، دیگريِ خانگی: 

که تمدن فرنگی ما را زودتر بگیرد از خیانت به فکر و زبان خانگی همدست بیگانه است و به امید آن

. نام این دیگريِ خانگی فکلی است، )23: 1326(شادمان، » و آداب و رسوم خوب ما روگردان نیست

نماد بزرگترین دشمن هویت و فرهنگ ایرانی که خودنما است و از ایران هیچ و از فرنگ غیر از 

کمی زبان فرنگی «داند که  زبانی می شرمِ نیمه داند. شادمان فکلی را ایرانی بی کلماتی ابله فریب نمی

داند تمدن فرنگستانی  تواند به زبانی که آن را نمی و از آن کمتر فارسی یاد گرفته و مدعی است می

زدگی است هاي غرب ) فکلی از مدلول13: 1326(شادمان، » را که نمی شناسد براي ما وصف کند

. هوشنگ هناوید که درك "هوشنگ هناوید"مدرنی ست به نامِ محقرِ  که مصداق آن، تیپِ شبه

مقدار فرنگ است در کارِ نابودي ایران تنها  بی درستی از غرب و تجدد ندارد و صرفا مفتون ظواهرِ

. روفعی تیپِ شبه سنتی است که شادمان از "شیخ وهب روفعی"رزمی دارد به نام  نیست، او هم

ام  نوشته«گذارد:  که شناخت دقیقی از دین و سنت ندارند به نمایش می   زده روحانیت متحجرِ عرب

است اما وي یگانه عدوي ما نیست. هوشنگ هناوید  ترین دشمن ملت ایران فکلی بدترین و پست

نادان و شیخ وهب روفعی دین فروش هر دو را خصم و بدخواه باید شمرد....یکی قول علما و حکماي 

 ).55: 1326(شادمان، » کند کند و دیگري گفتۀ پیغمبران را غلط تفسیر می فرنگ را بد تعبیر می

ارزي  ي متفاوتی دارند اما شادمان با برقراري هماین دو هر چند منابع فکري و خصائل ظاهر

دهد. موقعیتی که با  زدگی و عربزدگی هر دو را در یک موضع سوژگی واحد قرار میمیان غرب

سازي از تجدد و سنت عاري از هر نوع منزلت و اعتبارِ فکري است. شادمان   نگري و سطحی سطحی

است  را از موجبات  که از بدحادثه مصدر امور شدهجهلِ منضم در عاملیت اجتماعی سوژة خودباخته 

داند. او همانقدر که فکلی را  آشفتگی فکري/فرهنگی ایرانیان و اضمحالل و نابودي ایران فرهنگی می

داند که توانایی رویارویی و تسخیر تمدن فرنگی را ندارند، کسانی  می "خرد نوکیسگان بی"تجسم 

داند که نه تنها از فرهنگ  ه روشنفکران اصیل و سوژه متعالی میچون فروغی و عالمه قزوینی را نمون

اما چون زمانه میل «اند بلکه با عناصر و ملزومات تمدن غرب نیز کامال آشنایند. و تمدن خود نبریده

 ). 77: 1326(شادمان، » نشین ها خانه ها مصدر امور شدند و امثال قزوینی به ادبار دارد، فکلی

  

 ی و استقالل طلبی:گرای قوامِ بومی 

گردد. در مشروطه هر چند اکثر  سازي به گفتمان روشنفکران مشروطه بازمیخاستگاه ایدة بومی

جانبه از اروپا تمایل داشتند اما برخی چون طالبوف و پیش از آن  روشنفکران قاجاري به تقلید همه
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طالبوف تقلید از غرب را  ورزیدند.سیدجمال در آثار خود به ترویج اندیشه بومی سازي مبادرت می

دانست و با نفوذ فرهنگ غرب به مناسبات اجتماعی تنها معطوف به حوزه تکنیک و سیاست می

اش معطوف به دین و راهکار اصلی او احیاي  ایرانیان موافق نبود. سید جمال اما طرح بومی سازي

شود.  تر می ، برجسته هلويدین اسالم و سنتهاي اصیل آن بود.  بومی سازي در گفتمان روشنفکران پ

هاي علمی مدرنیته تمایز  هاي فرهنگی و اجتماعی با وقته در گفتار این دست روشنفکران بین وقته

مشخصی وجود دارد و اخذ فناوري و دانش غرب هرچند راهکار برون رفت از عقب ماندگی و اصلی 

توان به  عنوان نمونه میبهضروري براي پیشرفت است اما باید مانع از نفوذ فرهنگی غرب شد.  

زاده ایرانشهر و احمد کسروي اشاره کرد که هر دو به تفکیک مسایل علمی و صنعتی از امور  کاظم

دانند. شادمان نیز با نگرشی خاص به  اجتماعی و فرهنگی پرداخته و برتري غرب را فقط در علم می

ا هویت و فرهنگ ایرانی به موضوع تجدد و امکان اخذ جزییات و تلفیق ترقیات علمی غرب ب

پارچگیِ مواضعِ هویتی سوژه دار ضرورت استقالل ایران و یک بندي گفتمانی پرداخت که داعیه صورت

هاي  در روند تجدد در رویارویی با سلطۀ غرب بود. شاید کتاب شادمان را نتوان در حیطه گفتمان

هاي غربگرا و به  شکنی در گفتمانبندي کرد اما بدون تردید با ساختار بومی پسااستعماري طبقه

زده به عنوان عاملیت اجتماعیِ غربگرا، آغازگر تفکر انتقادي و ساختارشکنانه رانیِ سوژة غرب حاشیه

سوز از حدود صدوپنجاه به گمان شادمان، بحرانی بالقوه بنیان«نسبت به هژمونی غربگرایی است: 

ین بحران خطربار را شکست ایران در جنگ با سال پیش دامن ایران را گرفته است... نقطه عطف ا

دانست. گمان داشت ما تا صدوپنجاه سال پیش از این فکري داشتیم، گاهی قوي و  روسیه تزاري می

مان، نومیدي و  گاهی کم قوت اما در همه حال در کمال استقالل. در نتیجه آن شکست مفتضح

 2500ی افتاد از نوعی که در زندگی ملی نگرانی در روح ما جاي گرفت و در استقالل فکر ما خلل

). شادمان شاه عباس را واپسین پاسدار این 264: 1383(میالنی، » ساله آن را نظیري نیست

با مرگ شاه عباس، آن هم درست در اوقاتی که «دانست  استقالل و اعتماد به نفس از کف رفته می

این نورباران اروپا، با این شور و شوق و فکر شد، و رنسانس، فرنگی از خواب گران هزار ساله بیدار می

) او همچنین دو کشور 24: 1346(شادمان، » و ذوق آغاز شده بود، ایران کم کم به خواب رفت

هاي هویتی فرهنگی  داند که در عین حفظ شاخصه سازي می روسیه و ژاپن را نمونۀ اعالي بومی

ت روس عزم کرد که هر چه تمامتر روسی عاقبت مل«خود، آراسته به علوم و فنون مدرن شدند:  

بماند و علم و فرهنگ دیگران را به تدریج بیاموزد و آنچه سازگار و مناسب باشد همه را جزو فرهنگ 

). او اخذ علمِ غرب  بدون اعتماد کردن به غربی را تجویز می کند، 452: 1344(شادمان، » خود کند

از صفات خوب رضا شاه پهلوي آن بود که به دیگران،  یکی«و در این شیوه رضا شاه را می ستاید که 

کوشید که کارها همه به دست ایرانی  چه از ما بهتران و چه از ما بدتران، هیچ اعتماد نداشت و می

انجام پذیرد تا به این طریق ملت بزرگ ایران باز در میدان زندگی آمادة کار و کارزار شود و دوران 
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گرا قائل  ). او مانند سایر روشنفکرانِ بومی118: 1326(شادمان، » ردعظمت معنوي خود را از سر گی

اختالف در دانش است و آن را «تواند با الگوي خود مدرن شود  اي می به این باور است که هر جامعه

فایده است و یگانه تربیت الزم  باید مسخر کنیم. پس هر چه کورکورانه به تقلید بپردازیم کوشش بی

ما آن تربیت ایرانی است که محورش فارسی و مکانش ایران و زمانش سراسر تاریخ و مفید براي 

ایران یعنی معرفت به تغییرات و تحوالت ایران از آغاز تا امروزباشد و هر چیز خوب را از هر کس و 

 ).60: 1326(شادمان، » هر جا بگیرد و با فکر و ذوق ایرانی بیامیزد

  

 اسطورة زبان فارسی:

 رونق پهلوي دوره روشنفکري هاي گفتمان در ملی وحدت و هویت بنیاد عنوان به زبان هب توجه    

 هاي گفتمان مرکزي دال به و یابد غلبه رضاشاه دوره در زبانی استعارة این شدمی باعث آنچه. یافت

 تعیین عدم و شدن پاره پاره تجربۀ  مشروطه شکست از بعد که بود بستري شود تبدیل گرا ملی

 این زعم بود؛به ساخته عیان را زبانی-قومی  سوژگیِ پراکندة مواضع میان ها بنديمفصل سایر پذیري

 ایرانی واحد اصل دولت، داراي یا دین جمله اجتماعی، از پارچگییک عناصر سایر روشنفکران دست

 ابن هویت و ایرانیت یک طلب در نیز شادمان  نبودند.) اسالم از پس و پیش(تاریخی  تمامیت در

 فارسی زبان استعارة با را سوژگی مواضع پراکندگی و قومی و زبانی گوناگونی داشت قصد ملی

 . بخشد انسجام

 یابی هویت ابزار را زبان که افرادي "اجتماع سرگذشت و ادبیات داستان" کتاب در مسکوب

 را فارسی انزب که اقبال عباس مانند کارانی محافظه اول: کند می تقسیم دسته سه به دانستند می

 را بیگانه، خود هجوم رغم به تاریخ طول در که دانستند می ملیت به خدمت مایۀ و تاریخی اي پدیده

 از را فارسی زبان داشت سعی که فروغی محمدعلی همچون روهایی میانه دوم. است کرده حفظ

 نبود این بود او نظر مورد که زدایشی کند، اما پیشبینی را آینده خطرات و بزداید گذشته انحرافات

 سوم. بود فارسی زبان روانی و بالغت دنبال به کند، بلکه پاك را انگلیسی یا عربی واژه هرگونه که

 لغت هر از را فارسی زبان زدودن سوداي و بودند پاك زبان دنبال به که کسروي مثل تندروهایی

راد،  زمانی و 18: 1384مسکوب،( پروراندند می سر در شده افزوده آن به تاریخ طول در که اي بیگانه

 شادمان نظر از فارسی زبان. داد جاي  دوم دستۀ در توان می را ). شادمان5: 1396گوکی،  کمالی

 مقاومت براي کهن ملت نیازِ یک است، تجلی هویتی تاریخی محتواي باارزشترین و ترین سنگین

 عامل و وسیله بزرگترین بدأم« غرب فراگیر تمدن با مواجهه در شدگی مغلوب برابر در فرهنگی

 خاطر از پریده بیرون فکر یعنی لفظ تواند می که ست ترقیات، الفبا و انقالبات و تحوالت جمیع

 اندیشۀ و فکر مظهر ترین). کامل290: 1331شادمان،» (کند نشین کاغذ و آورد دام به را انسان

 ارتباطی در کل یک صورت به را نآ حامالن است اقوام، قادر و ملل سایر با تمایز در که ایرانی
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 فارسی زبان مؤلفه بر پافشاري در وي. ببخشد هاآن به تاریخی و نمادین هویتی و دارد نگاه همبسته

 فارسی که اند غافل نکته این از ها حوزه این« که دهد می قرار مداقه مورد را علمیه هاي حوزه حتی

» نویسند نمی کتاب فارسی به چرا دانند می ار نکته این اگر عربی. و نه است ایشان ملی زبان

 ).638:  تا شادمان، بی(

 که کس هر و است تفکر روش و مفاهیم تولید شرط الزمترین و نخستین  حال عین در زبان

 هر از پیش و گرداند، نخست خود مسخر را غرب تمدن عملی و عقالنی، علمی روش و راه بخواهد

 گویند می سخن پیشرفت و اصالح از دائم که ما خواص اکثر. «دبدان خوب را فارسی زبان باید چیز

 و ایران در علم زبان ظهور از قبل و فرنگی علم زبان و فرنگی علم به آشنایی بی که دانند نمی مگر

 شود کرده آنچه و است ترهات شد گفته چه فنون، هر و علوم دقایق بیان براي فارسی شدن پرورده

(شادمان، » بود؟ تواند می هم علم عالم، زبان شعر خوبترین رسی، زبانفا آب؟...آیا بر نقش همه

 مستعد و قابل فارسی مثل زبانی کند می ذکر و است مثبت سوال این به شادمان ) پاسخ266: 1332

 مثال شاهد. برسد کمال درجه به شعر مانند نیز فنون و علوم شعب تمام دقائق بیان در که است آن

 به کرد می تألیف فارسی به را التنجیم صناعه الوائل التفهیم کتاب« که است رونیبی ابوریحان نیز او

 هم علمی مطلب  خط یک است عالم علوم گنجینۀ اکنون که فرنگی مهم هايزبان از یک هیچ

 فرهنگستان را فرنگی علم و تمدن تسخیر لوازم از یکی ). او267: 1332شادمان،» (شد نمی نوشته

 ضروري کلمات سازي لغت اصول مطابق« معانی خلق و اصطالحات و لغات آوري عجم با که داند می

 به معترض فردوسی، که آمیز ستایش تکرار با ). شادمان67: 1326شادمان،» (بیفزاید فارسی بر

 خودباورانه ایرانی، بازتعریفی هویت و فرهنگ از شاهنامه سرودن با و بود عرب وفرهنگ زبان سیطره

 و فارسی زبان در جو سلطه غرب با مواجهه در را ایرانی هویت وار فردوسی کند می داد، سعی ارائه

 فکر جمال و کمال گاه جلوه فارسی شعر«که تذکار این با او. باززاید و بازجوید فارسی شعر خاصه

 فارسی شعر کالسیک فرم به اش تعرض و نو شعر جدید موج ). با 264: 1383میالنی،» (است انسانی

 بخت و جهل مدد به«داند.  می زدگیغرب و خودباختگی مدلول را نو شعر و خیزد برمی فتمخال به

 که نویسند می نو شعر یعنی کوتاه و بلند و سیاه و سفید شعر که داریم گستاخ ناشاعر هزار واژگون

 توسط غربی ادبی هاي فرم از تقلید ). شادمان179الف،  1332شادمان، » (نادرست و زشت و است بد

 ادبی انقالب داعیۀ که داند می غرب سلطۀ و نفوذ هاي مدلول از را جعلی نویسندگانِ متجدد و شعرا

 از یکی: «است ایران فرهنگی عظیم هاي وقته و سلبِ عناصر در شان بنیادي گیري جهت اما دارند

 این و کورکورانه تقلید این و پریشان خیاالت این ایران جوانان از بعضی فکر آشفتگی موجبات

 فکلی این سعدي، خالصه و فردوسی نمودن مقدار بی و فارسی نثر و شعر کردن ضایع در کوشش

 انقالب محتاج ) ایران86:  1326شادمان،...» (اند کرده نام ادبی انقالب غلط به را آن که است بازي

 به روانی و یخوب در« را فارسی که خودآگاهی عاملیت سوژة به فکلی؛ بلکه دست به نه اما است ادبی
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 مسعود قصاید به متانت در و حافظ غزل به بالغت در و سعدي شعر به فصاحت در و فردوسی گفتۀ

» برساند الملک نظام خواجه و غزالی و بیهقی نثر به گیرندگی و سادگی در و ناصرخسرو و سعد

 ). 92:  1326شادمان،(

 است اي رفته دست از چیز به شتطلبِ بازگ در شادمان گفت توان می شد ذکر آنچه به توجه با

 و جمود دچار ها فکلی و ها زدهغرب خردي بی اثر آن، بر خرد و گوهر که زبانِ کالسیک  فارسی نام به

 وقتۀ زبان.». است روشن خوب دارد فکر اندکی که هر بر زبان و فکر میان رابطه. «است شده تباهی

 ایرانیان هویتی یافتگی قوام و خردورزي اتموجب که است ذاتی به قائم و اصیل جوهر بازشناسی

 دو و عربی به آن فضالي همه که است بزرگ روزي ایران: «است نابودي حال در اما است شده می

 را زبانی هیچ که یافت نتوان هم یکی ایشان جمع در ولیکن باشند آشنا خوب دیگر مهم زبان سه

 سال در فرنگی تمدن تسخیر کتاب در چند هر ). شادمان68: 1326شادمان،» (بداند فارسی از بهتر

 آموختن 44 سال در بنیادگرایانه دیدگاهی با اما داند می ضروري فضال براي را زبان دانستنِ چند 26

 عاقالنه آیا:«شود فارسی زبان اعتالي موجب کهآن مگر داند نمی مجاز همگان براي را غیر هاي زبان

 چهار مفهوم ادراك از ایرانی، عاجز نامستعد هر و مادرش و پدر خواست به ایرانی بچه هر که است

 دان انگلیسی خود خویشاوندان و دوستان گفته به و خویش نفسانی خواهش عادي، به لفظ هزار پنج

   خاص تلفظ انگلیسی، استعداد وسیعِ مشکلِ دیوانه زبان شود؟ آیا خوان آلمانی و گو فرانسه و

 فارسی داشتن نگاه زاینده و زنده و ملی فرهنگ میراث بر افزودن رايب را خارجی خواهد؟... زباننمی

 سوژه تاریخی حضور کوشد می توان گفت شادمانمی ). بنابراین558: 1344شادمان، » (آموخت باید

 فقط موقعیت هستمند سوژه. کند بازسازي فارسی زبان در را بنیانِ جامعه اخالقی-هنجاري نظم و

 سوژه خرد و گفتار و کردار بروز موقعیت زبان، تنها زمین. شود می ترسیم هک است فارسی زبان در

 مشق او. شود می ممکن نوشتن عمل طریق از ایجابی و مند موقعیت کنش چنین استقرارِ در. است

 فرهنگ و تاریخی گذشتۀ با اتحاد در خردورز و خودآگاه سوژة ظهورِ دوبارة و بروز عامل را فارسی

 بر "دیگري"علمِ  که چند هر و گیریم قرار تاریخ مدار در مجددا شود می باعث که زبانی. داند می ملی

-می حکومت ما بر هاآن علم« شد خواهد "دیگري"علمِ  فرمانرواي ما زبان  اما کند می حکومت ما

 ». هاآن علم بر ما زبان و کند

 

 هژمونی؛ ملیت و علمانیت:

 نه دانست سیاسی هاي بندي مفصل باید را هژمونیک هاي انتقال« موفه و الکالو نظر طبق

گفتمان مقاومت فرهنگی شادمان گرچه شوند، اما  می تعین»  سیاسی حوزه از بیرون که هستارهایی

بخشید و مفصلبندي میانِ عناصر مختلف  با استعارة زبان فارسی فرم معینی از جامعه را انسجام می

کرد اما پیش از هر چیز خواستار نوعی ویژگی ضروريِ اخالقی، و  یستیز و تخاصم با غرب را اداره م
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ها بود تا با رجعت به اصالت و هویت، از سلبیت و ناتوانی در برابر تسخیر  نه سیاسی، از سوي سوژه

اي  گرایانه گرایانه و ادب غرب به ایجابیت و خودباوري برسند. عالوه بر این شادمان با مختصات خرد

زده کند و آن را در برابر سوژة حقیر غرب ها) ترسیم می ها و قزوینی سوژه متعالی (فروغی که در نماد

گرایانه و تک بعدي از اصالت و هویت در سرزمینی که تنوع  دهد و با رویکردي نخبه (فکلی) قرار می

مانِ است، قابلیت دسترسی و اعتبارِ گفت قومی زبانی یکی از تخاصمات اجتماعی همیشگی آن بوده

 شادمان گرایانۀ گفتمانِ زباندیگر  سویی از اما دهد.اش را تقلیل می خود و در نتیجه هژمون شدن

 را بنديِ سیاسی مفصل و است شده بندي صورت ناسیونالیستی گفتمانی نظم مجموعه زیر در چون

 به نظرم این دارد، از هستند اش نمایندگی مدعی گروه این که منافعی با خود نهانی مضمون در

 او گفتمان ضعف استعاري. است کرده اي بایسته و شایسته کمک گرا ملی نظمِ گفتمانی شدن هژمون

عنوانِ  به بدیل بی اسطورة مقام در فارسی زبان که کرد ارزیابی توان می گونهاین را شدن هژمون در

 آشکارسازي چند هر فارسی زبان استعارة. شود عام امر نمایندة نبود قادر بودگیِ معین خاص یک

 تجدد و تخاصمات سنت از بحرانِ عمیق یک به مناسب پاسخی اما بود هویتی تمناي نوعی باشکوه

 و جانبه چند کنندگی متنوع، قابلیت تعیین اقوام ها وزبان با کشوري در آن بر عالوه نبود، و

زبانِ  از گرایانه سنت روایت با او.  نداشت نیز را مطالبات مختلف درونی و جوشیِ تضادها هم

 در را فارسی زبان و نگریست می تحقیر و تردید دیدة با را زبانی نوآوري و ابداع گونه فاخرفارسی، هر

 طرد با شکل هر به آن حدود از تعدي که کرد می تعریف چنان اش اسناد سنت زبانی و نظامِ تصورات

 کار به را فرنگی تمدن تسخیر مانند تعبیري اگرچه او« قولِ فیرحی به شد، ومی مواجهه او حذف و

 به نتوانست آن نقد هرگونه از هراسناك که است سنت مثابه به فارسی زبان دلبسته برد، آنچنان می

 ). 136-135:  1396حیدري، /فیرحی(بپردازد  بحران هاي ریشه تبیین

 

 نتیجه گیري: 

هر چه نقاط تخاصم در یک  طبق چارچوب نظري این تحقیق یعنی  نظریه الکالو و موفه،

تري داشته باشد نظام حقیقت آن گفتمان، تضادها و  گفتمان بیشتر ساخته شود و تعین چند جانبه

هاي پراکنده بیشتري را پوشش خواهد داد .شادمان در شمایلِ روشنفکري  مبارزات و جنبش

یتی است و به نحو هو-اش بیش از هر چیز معطوف به امر فرهنگی کار، ساختار گفتمان محافظه

است. و اگر چه نام کتاب   گرفته اقتصادي را نادیده-هاي سیاسی ها و مدلول چشمگیري تخاصمات وقته

اي تجددگرایانه  در فرایندي از اخذ  کند به پروژه او تسخیر تمدن فرنگی است و ذهن را معطوف می

آمده از یک تزلزل هویتی در هاي مدرن غرب اما نقاط تخاصم در گفتمان شادمان بر و جذبِ وقته

شناسی در گفتارِ تسخیر تمدن فرنگی بیش از هر  هاي خودي است در فرایند غربگرایی؛ و غرب سوژه

اي از الزامات تجدد.  الذکر است تا وقته اي ضروري براي  جلوگیري از بحران هویتیِ فوق چیز وقته
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از تغییرات تدریجی و انتقاديِ درونی در هاي تجدد در ایران برآمده  دانیم شاخصه طور که میهمان

محیط و مکان زیست نبودند، الگوها و مفاهیمی ناهمزمان و ناتمام بودند که در صدوپنجاه سال 

گذشته تکه تکه و گسیخته به جامعه پیشامدرن ایران ورود پیدا کردند. از این رو مشکالتی رقم زده 

پارچگی  ملی بود. مواجهه با تجدد و رِ یکوجوي عناصشد که مهمترین آن مسألۀ هویت و جست

گرفت و در دوره پهلوي به یک مدرنیزاسیون آمرانه بدل شد،  تقلید از غرب هر چه بیشتر شتاب 

شان پیوستگی نداشت.  "موقعیت"و  "مکان"آشنا کرد که با  "هایی ه استعار"و  "زمان"ها را با  سوژه

آمده از  هایی را در پی داشت که بر ها و نگرانی کنشاین تخطی از نظم و تصور اجتماعی پیشین، وا

هاي شدید هویتی بود که به یکباره سوژه را در  مکانی و تغیییرات و شکاف- عدم تجانس زمانی

مدرنیته قرار داد که جستجوي هویت و بازگشت به اصالت و گفتگوهاي -موقعیت معلقی از سنت

کران این دوره نسبت به آن بوده است. به خوبی ترین واکنشِ گفتمانی روشنف پیرامون آن، غریزي

اي برآمده از وضعیت متزلزلِ  توان تصور کرد که چگونه اضطراب و ترس و ناامنی به عنوان پدیده می

زمانی، زنگ خطر را براي بسیاري از روشنفکران و اندیشمندانِ نسلِ دوم و در دوره  تعلیق و بی

به نوعی شیوه زندگی جامع و قاطع در گذشته در  باشد. پیوستن پهلوي  به صدا در آورده

بنديِ مجدد  شد. مفصل ها می ها و نگرانی هاي اصالت و بازگشت، موجب تخفیف این  تشویش گفتمان

هاي سنت در تصورِ اجتماعیِ جامعۀ متمایل به تجدد و بروز انزجار نسبت به آنچه از غرب و  وقته

هاي ناشی از تعلیق و گذار به  ها و نگرانی برآمده از واهمهبسته شده بود، بیشتر  مآبی صورت غربی

چون و چراي سنت.  عالوه بر این واکنشِ  سوي چیستیِ نامتعینِ تجدد بود تا باور به حقانیت بی

درونی و غریزي، چند عامل دیگر در تشدید طرد و ستیز با غرب هر چه از مشروطه دورتر شدیم 

هاي روشنگران قرن هجدهم  تأثیر تجربه انقالب فرانسه و ایده مؤثر بود. روشنفکران مشروطه تحت

هاي معرفتیِ تجددگرا پرداخته بودند؛  بندي گفتمان همچون روسو، دیدرو، مونتسکیو، ولتر به صورت

اما در دوره بعدي و عصر پهلوي به تدریج فیلسوفان آلمانیِ منتقد مدرنیته محبوبیت بیشتري یافتند 

هایدگر و ریکله و ... جنبشِ تخاصمی علیه مدرنیته را از دلِ غربِ مدرن به  و ترجمه آثار یونگر،

ها و  مدرنِ ایرانی فرود آورد.  این را اضافه کنیم به نفوذ اندیشه وسط تزلزالت فکري روشنفکرانِ شبه

هاي مارکسیستی و چپِ ضد امپریالیستی از یک طرف، و هم آن گرایش دینی که در مخالفت با  ایده

. این همه با هاي دینی بودوذ فرهنگی غرب از انقالب مشروطه به بعد خواستار بازگشت به اصالتنف

هاي ناسیونالیسمی در دوره پهلوي و زمانۀ سیدفخرالدین شادمان، موجب پروار رواجِ افکار و گرایش

 گرا شدند. ستیزِ و اصالت شدن فزایندة گفتمان غرب

پس از مشروطه تا به امروز ، شادمان در میانه و حدفاصلِ  هاي اصالت از در زنجیرة این گفتمان

حلقۀ رابطی میان ملکم خان، تقی زاده از یک سو و اسدآبادي «ستیزي ایستاده است غربگرایی و غرب

کند  در رجعت به خویشتن نیز شادمان راه افراط و تفریط را نکوهش می». و آل احمد از سوي دیگر
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کند و نه  جوید، نه اسالم را مثل باستانگرایان حذف می تمامیت آن میو منزلت تاریخ ایران را در 

شکوه ساسانی را همچون سرامدانِ دینی طرد. پرسشگري مجدد از کیستی خود را شادمان در 

زند که گفتمان ناسیونالیستی در عرصه فرهنگی اجتماعی هژمون است و گفتارهاي  اي رقم می زمانه

و هویت سوژه  "خود"شوند؛ اما با این تفاوت که او  بندي می مانی صورتاو  نیز ذیلِ چنین نظم گفت

کشد.  کند و مرزي بین ایران پیش از اسالم و بعد از آن نمی را صرفا به گذشتۀ باستانی منتسب نمی

که تمدن چهارده قرنه دوره اسالمی و « روي سخن او در کتاب تسخیر تمدن فرنگی با کسانی است 

دارند و در آبادي و زیب و زیورش  زده قرنه پیش از آن هر دو را به جان دوست میایران و تمدن یا

).  13: 1326(شادمان،» چندان بکوشند که در همۀ روي زمین از آن خوبتر و نیکوتر کشوري نباشد

گردد.  نقطۀ عطف گفتمانِ شادمان به همین  سراسرنگري تاریخی و فراروي او از باستانگرایی باز می

هاي دو گفتمان  بندي عناصري از وقتهر چه در تالشی ستودنی سعی کرده است با مفصلاو اگ

هویتی تعادلی از -باستانگرا و اسالمگرا و قرار دادنِ دال زبان فارسی به عنوانِ کانونِ وحدت تاریخی

لِ مذهبی ایجاد کند، اما قوامِ گفتمانی او در تبدیل کردن زبان به یک دا- هاي ملی جنسِ گفتمان

جاییِ بیش از پیشِ کنندگی بخشیِ و اندیشگی به آن، موجب جابه اي و القايِ خاصیت تعین اسطوره

بحران از چگونگیِ گذار به تجدد، به بحرانِ هویت و رفع آن از رهگذر اسطوره زبان فارسی شده است. 

ت، زبان فارسی را عنوان متفکري با گرایش ناسیونالیسمی که در پی یافتن عناصر هویت ملی اساو به

کشد و تا آنجا  اي گفتمان خود برمی در مقام مهمترین دالِ هویتی و ملیت ایرانیِ تا جایگاه اسطوره

-رود که با تبدیل کردن زبان به یگانه تصوراجتماعی از ملیت، گسست از آن را دلیلی برمی پیش می

هویت، ناتوان، مقلد به مظاهر تمدن  ها به وضعیتی متزلزل، بی جایی سوژهشمارد براي انتقال و جابه

غرب و نامتعین که جز با رجعت به زبان فاخر کالسیک به عنوان زبانی ملی قادر نیستند  وضعیت 

-گی و نابهنجاري و پراکندگی  به انتظام و یگانگیِ هویتی برسانند. اما این قاعده سوژگی خود را از بی

هاي  فراگیر اجتماعی برخوردار است که بتواند وضعیت که چرا زبان فارسی به تنهایی از چنین قدرت

- سوژگی پراکنده را با یک تعینِ همه جانبه در یک موقعیت سوژگیِ واحد در مفهوم ملت  به یک

کند. از طرفی شادمان به  پارچگی برساند هیچ دلیلی جز عصر باشکوه شعر و ادب فارسی ارائه نمی

کند از  ارسی به عنوان عنصر وحدت بخش است توجه نمیمشکالتی که بر سر راه عاملیت زبان ف

قومی مانند _هاي هویتیجمله اینکه چگونه باید زبان فارسی را در بستر جغرافیایی متشکل از زبان

هاي زیادي از جغرافیاي ایران است به یک تصور عام  عربی،کردي،ترکی که خاستگاه هویتی بخش

که چرا زبان فارسی بیش از هویتی تبدیل کرد، و این ساز وحدت بخشِ پارچهاجتماعی و عنصر یک

سایر عناصر ملت ساز از جمله دین و دولت واجد آن الزامات خودانگیختگی به عنوان یک منطق 

زبانی است. ارتقاي زبان -نمادي براي ایجابیت بخشی به نیروها و گروه هاي مختلف و متخاصم قومی

ورزي از سوي شادمان به عنوان یگانه راه حل براي مواجهه با  هفارسی به عنوان نماد هویتی و اندیش
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سیاسی آن پدید آمده،  -هاي تجدد و تنازعاتی که با سلطۀ غرب و نفوذ فرهنگی ها و چالش دشواري

رهیافت شادمان دربارة «طور که بروجردي گفته است پیش از هر چیز نمایانگر آن است که همان

هایی را که تجدد ها و چالش سرشت چند بعدي و حجم انبوه دشواري زبان حکایت از آن دارد که او

 )102: 1394بروجردي،»(بود. با خود همراه آورده است درنیافته

در نهایت آنچه مسلم است این است که نقش آفرینی شادمان در انتقالِ هژمونیک همه  با این   

تیزانۀ روشنفکران معاصر نه تنها قابل س ِ اصالت و غرب هویتی از امر فرهنگی به سیاسی در گفتمان

انتقادي در  سازي و غرب بومی  گیري گفتمان توان آغازگر شکل اغماض نیست بلکه اساسا او را می

هاي چندگانه که  هاي هویت و اصالت پاسخی بود از پاسخ ایران دانست. گفتار او در زنجیرة گفتمان

زدگیِ دهۀ پنجاه با پاسخِ ایدئولوژیک فتمانِ غربآغاز و در گ "کیستیِ من"در مشروطه با پرسش از 

تمام شد. حلقۀ واسط این تطور و انتقالِ هژمونیک صد ساله از گفتمانِ هویت  "رجعت به خویشتن"

هاي  گرا، کسی نیست جز سید فخرالدین شادمان که با برداشت باستانگرا به گفتمان هویت شیعی

فارسی، گرچه بذرِ هویت را به هدف حفظ ایران در برابر سلطۀ  هاي فرهنگ و زبان رومانتیک از ارزش

کارد اما در نهایت در زمینِ ایدئولوژي و گفتمانِ شیعیِ رجعت به خویشتنِ  غرب بر زمینِ زبان می

 نشیند. علی شریعتی است که این بذر به حاصل می

 

 منابع:

 .100- 102، صص65و66شماره ، ، فردوسی»شادمان و اندیشه تجدد«)، 1380ابوالحسنی، جواد (

 ، وبالگ انسان شناسی و فرهنگ.»مروري بر جریان روشنفکري در ایران«)، 1397راد، سعید ( اسالمی

ترجمه مجید مرادي  اسالم سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد،)، 1397السید، رضوان (

 رودپشتی، قم: دانشگاه مفید.

 ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی. مدرن،تاریخ ایران )، 1397آبراهامیان، یرواند (
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