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گفتمان ضد استعماري، ضد امپرياليستي و ضد استكباري و 
  1گراي بازتابي شخصيت سنت

  

  كرامت اهللا راسخ
  

 )15/09/98، تاريخ پذيرش29/06/98(تاريخ دريافت
  

  چكيده
در ارتباط با سه گفتمان » ي بازتابيگرا سنتشخصيت «ي ريگ شكلهدف مقاله توضيح فرآيند 

د استكباري است. اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي انجام ضد استعماري، ضد امپرياليستي و ض
طبقه متوسط جديد است. طبقه » ي بازتابيگرا سنتشخصيت «گرفته است. نماينده اجتماعي 

در بستر جامعه ايراني با اين  جيتدر بهمتوسط جديد گروه اجتماعي است كه از اوايل قرن نوزدهم 
ي اين ها افتهغييرات جديد با الهام از جوامع غربي باشد. يهدف شكل گرفت كه نماينده اجتماعي ت

كه اين گروه برخالف انتظار نماينده اجتماعي تحوالت جديد نشد، بلكه با  دهد يمپژوهش نشان 
تغيير ذهنيت و پذيرش الگوي رفتار اجتماعي و سياسي متمايز به شخصيت اجتماعي فرهنگي 

ضد . مبارزات شود يممعرفي » ي بازتابيگرا سنتشخصيت «خاصي تحول يافت كه در اينجا با عنوان 
ي و ضد استكباري در ارتباط با سه روند گفتمان سازي، ايدئولوژيك شدن ستياليضد امپري، استعمار

، »گرايي ملي«ي از جهان در محيط سياسي ا عمدهداري در بخش  تفكر سياسي و استقرار نظام سرمايه
بر پيدايش اين شخصيت تأثير بنيادي گذاشت. نتيجه » سياسي ييگرا اسالم«و » انقالبي گري چپ«

ي از آن ا انهيخاورماصلي آن داللت دارد: ساختار اجتماعي جوامع  برفرضكلي حاصل از اين پژوهشي 
  منجر شد.» يي بازتابيگرا سنتجامعه «ميانه ايران در مسير متمايز تغيير كرد و به پيدايش 

  
ي بازتابي، مبارزه ضد استعماري، مبارزه ضد گرا تسنايران، شخصيت  مفاهيم اصلي:

  امپرياليستي، مبارزه ضد استكباري.
 

» شناسي سياسي گرايي بازتابي در عصر رضاشاه از نگاه جامعه سنت«اين مقاله مستخرج از طرحي پژوهشي با عنوان .  1
  است.

.  دانشيار جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرمKrasekh@gmail.com  
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  مقدمه
جوامع غربي در چند قرن گذشته در معرض تغييرات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
بنيادي قرار گرفته است. اين تحوالت ريشه در تاريخ اين جوامع دارد، تاريخي كه منشأ آن به يونان 

طوري كه  تغييرات اساسي در اين جوامع شد به ساز نهيزم ها يدگرگونردد. اين گ يبرموم باستان و ر
توجه كافي به  كه آنالگوبرداري و تقليد برآمدند بدون  درصددجوامع ديگر بشري، حيران ماندند و 

ع شروط تاريخي و فرهنگي اين تحوالت داشته باشند. الگوبرداري و تقليد در كشورها و جوام
ي بسيار ها شكلي بنيادي فرهنگي و ساختارهاي متمايز اجتماعي ها تفاوتگوناگون با توجه به 

مدعي است كه فرآيند و نتايج حاصل از  زنشتاتيا). ساموئل 1987 1متفاوتي پيدا كرد (ايزنشتات،
ي ها شكلاين تحوالت حتي در جوامع غربي نيز متفاوت بوده است و ما در اين جوامع نيز با 

.  واكنش دهد يم» مدرنيته چندگانه«هستيم. او به اين گوناگوني عنوان  رو روبهمدرن شدن  وناگونگ
كم از اين تغييرات با آغوش باز  در جوامع اسالمي به اين تحوالت عموماً خصمانه بود يا دست

، ها نظام 2است چراكه به تعبير نيكالس لوهمن فهم قابلتا حدودي  ها واكنش گونه نيااستقبال نشد. 
). اگر از اصل 1997(لوهمن،  كنند يمي اجتماعي، در تمايز تعريف و هويت پيدا ها نظام خصوص به
. گردد يبرمتمايز بگذريم، بخشي از تعارض اسالم با جهان مدرن غربي به ماهيت اين دو  دهنده تيهو

ظرفيت رسالتي جديدتر و از  –يهودي و مسيحي  –اسالم در مقايسه با دو دين ابراهيمي ديگر 
جهاد «و نهي از منكر و شكل عملي آن  معروف امربهبا اصول  كه آننيرومندتري برخوردار است ضمن 

ادعاي انحصاري حقيقت را دارد، حقيقي كه بايد پذيرفته و در غير اين صورت » في سبيل اهللا
). 1384كهايمر، آدورنو، تحميل شود. اين ادعا را با محتوا و اهدافي كامالً متفاوت مدرنيته دارد (هور

در » حقيقت«با ادعاي در اختيار داشتن » مدرنيته غربي«ي مانند ا دهيپداست كه  فهم قابلبنابراين، 
، شوددر جوامعي اسالمي تلقي  دهنده تيهوتفسير جهان و هستي، تهديدي براي تمايزات موجود و 

: 1369ند مشاهده نشد (مور، ) ، چين يا ه1994واكنشي كه در اين سطح در ژاپن (ايزنشتات، 
  ).346- 287؛ 286- 224؛ 223- 177

ي نيز شناخت جامعهدرگيري مسلمانان با غرب عالوه بر جنبه نظري و اعتقادي از سويه تاريخي و 
يافت و از ظرفيت باالي  ظهوري ا لهيقبي ا جامعهاسالم در  ).1380،صفي، لوآيبرخوردار است (

و  ها يلشكركشو جوامعي كه در جريان  ها نيسرزم. بسياري از )1380تهاجمي برخوردار است (سالم،
دين غالب پذيرفتند (علي،  مثابه بهدين اسالم را  زور باي مسلمانان داوطلبانه يا ها ييگشا جهان
از  ها آن)، برخي عناصر ساختارهاي اوليه جوامع خود را حفظ كردند. اين عناصر حتي بر تصور 1367

 
1. Eisenstadt 
2. Luhmann  
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الم ايراني با اسالم عثماني با اسالم بربرهاي شمال افريقا فرق دارد و جلوه . اسگذاشت ريتأثاسالم 
، ها تفاوتاين  رغم به ).1373(كُربن،  شود يمديده  ها آندر اعتقادها و مناسك  وضوح بهاين تفاوت 

كه جلوه بارز آن در  اند كردهاين جوامع هسته رسالتي و جهادي اسالم را دروني و حفظ 
جزيره عربستان نبود.  شبه ها آنكه عرب نبودند و خواستگاه  شود يمسلماناني ديده هاي م لشكركشي

مسلمانان و اعراب در صدر اسالم و در همان قرن اول هجري شمسي به دو امپراتوري قدرتمند 
 جيتدر به. ايرانيان را شكست دادند و ايران را آورند هجوم - ايران و روم شرقي –منطقه خاورميانه 

محاصره قسطنطنيه (استامبول فعلي) موقتاً موفق به فتح پايتخت روم  رغم بهردند ولي تسخير ك
شرقي نشدند، بنابراين درگيري اسالم با غرب تاريخي به درازي ظهور اسالم دارد. مسلمانان در 

پيش رفتند(ياري، نعمتي،  قاره شبههندوستان هجوم بردند و تا قلب اين  قاره شبهي بعد به ها قرن
هاي غيرمسلمان موجود در اين منطقه از دنيا  ). بنابراين، تمام جوامع و فرهنگ1975 1؛ امام،1388
  ي رسالتي و جهادي مسلمانان شدند.ها جنگدرگير 

در عصر جديد از  ها آناگرچه درگيري مسلمانان با غرب سابقه تاريخي دارد ليكن مجادله 
هاي اسالمي هجوم  هجومي است و به سرزمين كيفيتي متفاوت برخوردار است. غرب اين بار نيروي

هم نه با استفاده از ابزار نظامي صرف. مسلمانان درگذشته با هويت اسالمي به  آورد و آن مي
هاي زباني، ديني و مذهبي ساكن اين منطقه از دنيا هجوم  مسيحيان، يهوديان و ديگر هويت

شود.  با مسلمانان درگير مي» انسان«تر  زاعيتر و انت بردند، اكنون مدرنيته غربي زير عنوان كلي مي
مسلمانان ناچار هستند براي مقابله با غرب به سنگر گذشته پناه برند و درگيري با غرب را تا حد 

). ساختن 1389امكان مانند گذشته مبارزه با مسيحيان و درنهايت يهوديان تفسير كنند (لوئيس، 
ي صليبي ها جنگ ازجملهبا مسيحيان درگذشته  ي مسلمانانها جنگاسطوره و حتي افسانه از 

، استانفورددر خدمت اثبات اين ادعا قرار دارد ( 15) و فتح قسطنطنيه در قرن 1371(رانسيمان، 
). مسيحيت و يهوديت بدون شك يكي از عناصر اصلي سازنده فرهنگ و تمدن جديد غربي 1370

ن ماهيت مذهبي صرف ندارد و اين را است ليكن اين درگيري برخالف تصور بسياري از مسلمانا
وضوح مشاهده كرد.  ي سياسي و نه مذهبي در يك قرن گذشته بهها يريدرگدر تأثير  توان يم

در يك قرن گذشته بيشتر ماهيت  ) 77- 96: 1383درگيري اعراب و اسرائيل (ولداني جعفري، 
در  جيتدر بهگيري سياسي سياسي دارد تا مذهبي. يهوديان در ذهنيت مسلمانان به دليل همين در

 قرن بيستم جايگزين مسيحيان در باور به توطئه مسيحي يهودي عليه اسالم و مسلمانان شدند.
. مهدي قلي خان گردد يمسابقه پيدايش اين نگرش به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بي 

 
1. Imam 
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هستند كه در معني عبري  نه به دل پيرو مذهبي و مدعيان تربيت امروز، به قول« :سدينو يم تيهدا
  .)201: 1368، هدايت» (كدام است و در صورت هلني و عندالوقايع هيچ

هاي اجتماعي،  ، جنبشها جنگدرگيري مسلمانان با غرب پيامدهاي بسياري داشته است: 
ي خياباني و غيره. ايران در اين ها شورشهاي مدني،  هاي سياسي، ناآرامي كودتاهاي نظامي، انقالب

استثناء نيست. جنبش تنباكو، انقالب مشروطيت، ظهور رضاشاه و اقدامات اصالحي در عصر او، ميان 
انقالب  شاه «، اصالحات ارضي و »نهضت ملي شدن نفت«تأسيس حزب توده، تأسيس جبهه ملي و 

ظهور  - ش. گرفت 1340عنواني كه اصالحات محمدرضاشاه پهلوي در اوايل دهه  - » و مردم
 توان يمرا  1357به كنشگر اجتماعي سياسي و حتي انقالب اسالمي در سال مثا روحانيون به

درازمدت  ها يريدرگپيامدهاي مستقيم يا غيرمستقيم تماس و درگيري ايرانيان با غرب دانست. اين 
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته است، بلكه بر روان  افزاري در حوزه فقط پيامدهاي سخت نه

هاي خاص اين تأثير را تحت عنوان  اي تأثير اساسي گذاشته است. يكي از جنبه نهانسان خاورميا
گرايي بازتابي و پيدايش  در اين مقاله با توجه به تحول سنت به سنت» گراي بازتابي شخصيت سنت«

ضد «، »ضد استعماري«شخصيت خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي در فرآيند مبارزه 
. بهتر است در آغاز روشن شود كه منظور از ميكن يمبررسي » ريضد استكبا«و » امپرياليستي

  ). 1397چيست (راسخ، » گرايي بازتابي سنت«
آن اين مقاله آن است كه جوامع سنتي خاورميانه در جريان  تبع بهفرض اصلي اين پژوهش 

، بلكه نددشن» مدرن«نوسازي با الهام از جوامع غربي و با مضمون و معيارهاي موجود در اين جوامع 
قرار گرفتند. سنت در اينجا با تأسي » سنت بازتابي«در مسير تاريخي نسبتاً طوالني تحول سنت به 

. شود يم) تعريف 580: 1980، 1(وبر» اعتقاد به مصونيت چيزي كه همواره بوده است«به ماكس وبر 
 3)، آليدا آسمن1958(پيپر،  2نظران ديگر مانند جوزف پيپر سنت با اين تعبير و استناد به صاحب

) و مارتين 2004(ديتمن،  5ديتمن كارستن )،1981(شيلز،  4)، ادوارد شيلز1999(آسمن، 
)،  گاهي ابزار اقتدار ديني و مذهبي، گاهي عنصر فرهنگي و 1986هاگن،  (گريفن 6هاگن گريفن

ات است. آنتوني گيدنز، اولريش بك و اسك گاهي عنصر فكري در خدمت تفكر سياسي و فلسفي
) 1995برونس،  (شمالتس 8برونس )، رينر شمالتس1996در اثري مشترك (گيدنز، بك، الش،  7الش

 
1. Weber 
2. Pieper 
3. Assmann 
4. Shils 
5. Dietmann 
6. Greiffenhagen 
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) 1996، 1993و اولريش بك در دو اثر ديگر خود (بك، » دموكراسي بازتابي«در اثر خود موسوم به 
، را واكنش آگاهانه، ناآگاهانه و حتي پيش بازتابي به عوامل دروني و بيروني شخصي» بازتاب«

بر اين اساس واكنش عناصر » گرايي بازتابي سنت. «كنند يماجتماعي و غيراجتماعي تعريف 
شناختي، معرفتي، فكري، فرهنگي و اجتماعي در جوامعي با ساختارهاي متفاوت از غرب در برابر 

  شود. شناخته مي» مدرنيسم«يا » مدرن«هايي است كه با صفت  دگرگوني
  

   شناسي پژوهش روش
و بر اساس روش تحليلي منبعث از جامعه شناسي  اي آن كتابخانهروش  كيفي است، نوع پژوهش

). 306- 261: 1394، در: كسلر، 2اجرا شد (اشپون 1تاريخي جديد چارلز تيلي و مايكل مان
ي فوق از ويژگي خاص خود شناخت روشي اين پژوهش ضمن تأسي به رويكردهاي شناس روش

به رويكردهاي  اتكادر اين مقاله نه با » ي بازتابيگرا سنتصيت شخ«برخوردار است. فرآيند پيدايش 
نظير كاري كه تئودور آدورنو و همكارانش در ارتباط با  - ي اجتماعي شناس روانموجود در حوزه 

رفتار انتخاباتي مردم انجام  دربارهيا پل الزارسفلد در برخي كارهاي خود » شخصيت اقتدارگرا«
كه تالش شده است فرآيند  بيترت نيا بهاست؛  گرفته انجامي شناخت جامعهي بلكه با زيربنا - اند داده
طبقه  –ي شخصيتي اجتماعي فرهنگي سياسي در ارتباط با تحول طبقه اجتماعي خاص ريگ شكل

ي مسبوق به سابقه شناس جامعهتوضيح داده شود. البته اين كار در حوزه  - متوسط جديد در ايران
ين كار را در اواخر قرن نوزدهم در ارتباط با طبقه كارگر انجام داد و هم 3است. موريس هالبواكس

تالش كرد، نگرش و الگوي رفتاري طبقه كارگر را با استناد به جايگاه طبقاتي آن توضيح دهد 
). اين كار در مقايسه با كار هالبواكس نيز از نوآوري 246- 233: 1393، 1ج ، در: كسلر، 4(كرمر

  ت.خاص خود برخوردار اس
ي و نيب جهانبا » ي بازتابيگرا سنت«فرآيند پيدايش شخصيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي 

در ارتباط با  ها يدئولوژياي و نيب جهاني مرتبط و الگوهاي رفتار سياسي منبعث از اين ها يدئولوژيا
سه گفتمان ضد استعماري، ضد امپرياليستي و ضد استكباري و سه جريان اجتماعي سياسي 

پيدايش و رشد دو كنشگر  درروند» يي سياسيگرا اسالم«و » انقالبي گرايي چپ«، »گرايي ملي«
و  شود يمتوضيح داده » كارگزار سياسي مثابه بهروحاني «و » طبقه متوسط جديد«اجتماعي سياسي 

تغيير  دربارهي پژوهش بعدي ها پرسشكه  شود يمپرسش در انتهاي مقاله مطرح  24 تيدرنها
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ي ها شباهتي اين سه گروه نيب جهانعمومي در يك قرن گذشته با اين فرض است كه ساختار حوزه 
متفاوت است. اساس اين ادعا رويكردهاي  ها آني ها يدئولوژيابسياري با يكديگر دارد، ضمن آنكه 

اجتماعي » ميدان«و » محيط«ي تحت تأثير نيب جهاني معرفت است كه شناس جامعهمطرح در حوزه 
: 1394ممكن است از عوامل بيروني نيز تأثير بپذيرند (كنوبالخ،  ها يدئولوژيان آنكه قرار دارد، ضم

كه نخست خصوصيات  بيترت نيا بهاست،  شده ميتنظساختار مقاله بر همين اساس  ).165- 147
ي نيب جهاناست.  شده دادهي بازتابي مطرح و سپس فرآيند گفتمان سازي توضيح گرا سنتشخصيت 

 بركنش رگذاريتأثعامل  نيتر مهمماعي تحت تأثير مبارزه با غرب قرار دارد كه هر سه گروه اجت
يي و گرا چپيي، گرا يمل( ها آنسياسي در يك قرن گذشته در ايران بوده است، ضمن آنكه ايدئولوژي 

 ي جهاني با يكديگر فرق دارد.دار هيسرمايي) تحت تأثير فرايند پيدايش نظام گرا اسالم
  

  ي بازتابيگراي شخصيت سنت
خصوص در يك قرن  مستمر جوامع اسالمي با كشورهاي غربي به يكي از پيامدهاي درگيري

در جوامع اسالمي است. اين » شخصيت اجتماعي سياسي فرهنگي مبارز و انقالبي«گذشته پيدايش 
) تفكر سياسي او از 2است؛ » خواه انقالبي و آرمان) «1: شود يمشخصيت با چند ويژگي متمايز 

هاي مختلف  ) با غرب به داليل و شكل2هاي الزم براي ايدئولوژي زدگي برخوردار است  فيتظر
) 5 ) مهارت استفاده كاركردي و كاربردي از مبارزه با غرب دارد؛4) اقتدارگرا است؛ 3مخالف است؛ 

ن هاي غيرمنطقي بودن قرار دارد، بنابراي الگوهاي رفتار اجتماعي و سياسي او تحت تأثير ويژگي
ارتقاء خصوصيات منفي انساني تا سطح  ) از مهارت الزم براي6توز و دشمني ورز است؛  لجباز، كينه

ي ارزشي مانند ها عنوانالگوي رفتار سياسي برخوردار است، درنتيجه فردي با اين خصوصيات با 
وصوف و غيره م» خواه آرمان«و » گرا ملي«، »دوست وطن«، »ناپذير سازش«، »انقالبي«، »مبارز«
وگو با اهداف  اندازه كافي برخوردار نيست و در صورت لزوم در گفت وگو به ) از مهارت گفت7؛ شود يم

ي و گفتمان سازي او تحت تأثير وضعيت فقدان مهارت ساز مفهوم) 8شود؛  درگير مي ديگري
بي را فرهنگ غر زكنندهيمتماويژگي  بروبمارتين  كه يدرحالوگو قرار دارد،  درگيري او در گفت
  ).1932 1؛ بوبر،77-70: 1380(مهرگان،  دهد يموگو تشخيص  توانايي آن در گفت

طرح اين نظريه در شكل فوق ادعايي بيش نيست و دو مشكل بنيادي دارد: يكي مباني نظري و 
ي اصلي و ها پرسششده موثق، طرح  ي شناختهها روششناختي. اين ادعا بايد با استفاده از  دوم روش
هاي تحقيق و انجام مطالعات تجربي بر اين  ي در قالب فرضيهها پرسششي و ارائه اين فرعي پژوه

اي درباره شخصيت  طور نيست. البته مطالعات گسترده اساس مطرح شود كه در اين نوشته اين
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مطالعه آدورنو و همكاران او درباره  ها آنگرفته است كه يكي از مشهورترين  اجتماعي سياسي انجام
) كه انعكاس آن در اثر مشترك او با ماكس 1950و ديگران،  1است (آدورنو» قتدارگراشخصيت ا«

 شود يمشده است ديده  كه به فارسي نيز ترجمه» ديالكتيك روشنگري«هوركهايمر تحت عنوان 
شناسي اجتماعي و  )، ليكن هدف در اينجا وارد شدن به عرصه روان1384(هوركهايمر؛ آدورنو، 
گيري اين  اعي سياسي فرهنگي خاص و بررسي بستر فردي و اجتماعي شكلتحليل شخصيت اجتم

شخصيت نيست. هدف اين مقاله گشودن باب پژوهش در اين زمينه با اين ادعا است كه تقريباً تمام 
نوعي و  سياست ورزان ايراني چپ و راست، ملي و غير ملي و حاكم و محكوم در يك قرن گذشته به

: از رضاشاه تا محمدرضاشاه، از محمد مصدق تا مسعود اند بودهرخوردار تا حدودي از اين صفات ب
ي فدايي خلق تا ها كيچررجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران تا حميد اشرف رهبر سازمان 

نورالدين كيانوري رهبر حزب توده. اين نوع شخصيت اجتماعي سياسي فرهنگي در بين سياست 
شده است، سياست ورزاني كه هر نوع  قرن گذشته همواره مشاهده اي نيز در نيم ورزان خاورميانه

در اين منطقه از دنيا بسيار دشوار است. اين شخصيت  ها آنتوافق بين صاحبان قدرت با حضور 
كه خاستگاه  طوري دارد، به يي روحي و رواني فراتر از تعلقات اقتصادي، اجتماعي و سياسيها يژگيو

وجو كرد (باخ، در:  ها جست»نشست ته«گي يا به قول ويلفردو پارتو در آن را بايد در رسوبات فرهن
فرانسوي ايتاليايي  شناس جامعهپارتو  لفردويومفهومي از  ها نشست ته). 90- 73: 1393، 1كسلر، ج 

عناصر عمدتاً تاريخي، اجتماعي و فرهنگي هستند كه در طول تاريخ ساخته  ها نشست تهاست. 
 منشأ از ديدگاه او ها نشست ته. گذارند يمجهان تأثير  دربارهتار و نگرش فرد و بر فكر و رف شوند يم

دين هستند. فرض اين نوشته آن است كه فرايند پيدايش اين  ازجملهي انسان رمنطقيغتفكرات 
شخصيت در ارتباط با تحول مناسبات اجتماعي در يك قرن گذشته در ايران قرار دارد و از آن 

نام برد، يعني شخصيتي كه درروند تحول سنت به » گراي بازتابي شخصيت سنت«عنوان  به توان يم
ظاهر سياسي ريشه در عمق مناسبات  سنت بازتابي در يك قرن گذشته شكل گرفت. اين فرآيند به

دارد، اگرچه در وهله نخست ظهور سياسي پيدا كرد و در اين نوشته نيز  و فرهنگي ايران اجتماعي
ضد «و » ضد امپرياليستي«، »مبارزه ضد استعماري«ستناد به سه مقوله در همين حوزه و با ا

. اين مبارزات تحت تأثير سه فرآيند گفتمان سازي، ايدئولوژيك شدن شود يمبررسي » استكباري
، »گرايي ملي«داري در پيوند نزديك با سه جريان مبارزاتي  تفكر سياسي و استقرار نظام سرمايه

طبقه متوسط «و عنصر اجتماعي سياسي اين سه جريان يعني » سياسياسالم «و » چپ انقالبي«
  شكل گرفت.» روحانيون سياسي«و » جديد
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  گفتمان سازي
شخصيت «فرآيند گفتمان سازي سياسي در ايران در يك قرن گذشته تحت تأثير ظهور 

رز اين نوع تبع آن مبارزه مسلمانان با غرب قرار دارد. از خصوصيات با و به» گرايي بازتابي سنت
گفتمان سازي، بازتابي بودن آن است، يعني گفتمان محصول تضارب آراء و درگيري ذهني در جامعه 

. فقدان دستگاه نظري و شود يمبرساخته » تصاحب گفتمانيِ مقوالت غربي«نيست، بلكه عمدتاً با 
ي ها انگفتمسبب شده است تا  »برساختي«و » غرب خودساخته«مفهومي الزم براي مقابله با 

تحت تأثير رسوبات ذهني موجود در جامعه و از  سو كسياسي در ايران در يك قرن گذشته از ي
غربي در اين  شده شناختهاز غرب ساخته شود. مقوالت  شده جعلسوي ديگر با استفاده از مفاهيم 

مفاهيمي مانند  كه يطور بهشود  مي سازگارفرآيند تصاحب و با ذهنيت بازمانده از گذشته 
، »عدالت اجتماعي«، »نابرابري«، »ارتجاع«، »پيشرفت«، »استثمار«، »استعمار«، »امپرياليسم«
و ساير » يستيونيضد صه«و » ضد يهودي ها شيگرا«و حتي » دموكراسي«، »ملت«، »انقالب«

و مضموني متفاوت  زنديآم يممفاهيم مشابه با منشأ غربي با باورهاي سنتي موجود در اين جوامع 
ي نظام ها بهجدا و  ها آني از بستر اجتماعي سادگ به توان ينم. مفاهيم و مقوالت را كنند يمپيدا 

، عالوه بهشوند.  خوش تفسير و تعبير مي در مسير انتقال دست ها آناجتماعي ديگر منتقل كرد. 
 ).165- 137: 1390مفاهيم به قول كارل مانهايم از خصوصيت نيتمندي برخوردار هستند (كنوبالخ، 

. هدف انتقاد و طرح مفاهيم در جوامع شود يمنيز  ها آناين خصوصيت شامل تعبير و تفسير از 
صنعتي در بيشتر موارد اصالح و بهبود اجتماعي در اين جوامع است. امانوئل والرشتاين معتقد است 

رك كه وجوه مشت طوري كه حتي نظريه سوسياليسم نيز در بستر تفكر ليبرالي غربي شكل گرفت، به
). اين در حالي است كه هدف از 239: 1394اين دو مكتب رقيب بسيار است (بوريس، در: كسلر، 

طرح اين مفاهيم و مقوالت در جامعه ايران مقابله و مبارزه با جوامع غربي است. اين نيت سبب 
در معرض تعبيرها و تفسيرهاي گوناگون قرار گيرد،  ها آنتا شكل و حتي محتواي  شود يم
يا  شود يم» مستضعف«و به دنبال آن » زحمتكش«نخست » پرولتاريا«كه مثالً  ريطو به
 فقط نه. اين تحول شود يم» مستكبر«و به دنبال آن » ي استعمارگرها دولت«نخست » امپرياليسم«

. هدف شود يم، بلكه سبب تغيير محتوا و حتي نيتمندي آن دهد يمشكل ظاهري مقوله را تغيير 
» رستگاري«، نخست بهبود زندگي بشر، سپس مبارزه با دشمن و درنهايت كند يمكسي كه انقالب 

با مناسبات اجتماعي  بيترت نيا به. گفتمان غربي شود يمآن جهان با مضمون ديني و رفتن به بهشت 
ديني و » رستگاري«كه با مناسبات اجتماعي در جوامع غربي بنيادي فرق دارد.  شود يمسازگار 

، در حالي كه رديگ يمم فردي جاي بهبود نظام اجتماعي در اين دنيا را مذهبي در سطح نظا
. اين دهد يمعقالنيت و خردورزي كه اساس تفكر جديد است جاي خود را به تعصب و عصبيت 

) 1362، زيرا عصبيت با تعبير ابن خلدون (ابن خلدون، رسد يمتبديل گاهي ضروري به نظر 
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تا نظام از انسجام منطقي برخوردار شود. اين تحول  شود يمتي ترتيب جايگزين خردورزي كان اين به
ناپذير است تا رفتار سياسي خشن، بدون منطق با نيت ويراني اين دنيا در خدمت  نظري اجتناب

رسيدن به رستگاري آن جهاني از نوع طالبان در افغانستان يا داعش در عراق و سوريه، هدف 
با اين  ناچار بهتلقي و رفتار سياسي » مترقي«گيرد و » بانقال«اجتماعي و سياسي شود و عنوان 

تفكر سازگار شود. كشتن خود و ديگران با انتحار در اين چهارچوب است كه هدف مبارزه سياسي و 
  .شود يماعصاب و شيوه كار سياسي  جييتهدر همان حال ابزار تحريك و 

  
  ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي

ي ها رساختيزي در كشورهاي غربي كه از دار هيسرماقرار نظام است تيدرنهاانقالب صنعتي و 
 ضد نظاماجتماعي الزم مانند انگلستان براي اين تحول برخوردار نبودند، سبب تقويت جنبش 

). 240- 236: 1394سوسياليستي به تعبير امانوئل والرشتاين در اين جوامع شد (بوريس، در: كسلر، 
در برابر معضل جديد تحرك اجتماعي افقي  بيترت نيا بهست. دنيا آلمان نمونه مثالي چنين تحولي ا

» توده انبوه«به شهرهاي بزرگ قرار گرفت. مهاجرت » توده انبوه«مهاجرت  ازجملهبه اشكال مختلف 
ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي و به  دهيپددر سطح جامعه با  ها آنبه شهرهاي بزرگ و پراكندگي 

ي همراه شد. ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي و فراهم شدن ا تودهبسيج  دنبال آن فراهم شدن امكان
فاشيستي در ايتاليا،  انقالبي مانند ا تودهي عظيم ها انقالب ساز نهيزمي ا تودهامكان بسيج 

نتيجه  توان يمبنابراين ؛ در آلمان و كمونيسم روسي شد ها ينازاز نوع حكومت  گرا يملسوسياليسم 
از » ها توده«شدن تفكر سياسي و به دنبال آن فراهم شدن زمينه براي بسيج  گرفت كه ايدئولوژيك

تمام جوامعي است كه در معرض تغيير ناگهاني نظام سنتي ماقبل  زكنندهيمتماخصوصيات 
  .رنديگ يمداري قرار  سرمايه نظام بهي دار هيسرما

ن گذشته به انواع مختلف جوامع خاورميانه نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و در طول نيمه قر
؛ اگرچه شكل اين تحول با توجه به سطح توسعه اجتماعي اند قرارگرفتهدر معرض چنين تحولي 

متفاوت است. شكل بروز آن در ايران انقالب اسالمي، در افغانستان ظهور طالبان، در عراق پيدايش 
. شروع ش 1340ان از دهه داعش و در تركيه استقرار حزب عدالت و توسعه بود. اين تحول در اير

اي بود كه براي مقابله با  محرك اصلي اجتماعي اين تحول در ايران درست طبقه كه نياشد. جالب 
خصوص، فرآيند ايدئولوژي زدگي تفكر سياسي  شده بود: طبقه متوسط جديد. به اين وضعيت تربيت

شد. اين استقبال بدون دليل  رو روبهي در ايران ريگ شكلدر حال » طبقه متوسط جديد«با استقبال 
 طور همان، عالوه بهيران در اين عصر هنوز كامالً روشن نبود. انبود. مرز بين ايدئولوژي و مذهب در 

ي دارد. خواه آرمان). ايدئولوژي ارتباط نزديك با 1380كه كارل مانهايم نشان داده است (مانهايم، 
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تبع آن شخصيت  بقه متوسط جديد و بهخصوصيت ط نيتر مهمي خواه آرمانايدئولوژي زدگي و 
گراي بازتابي در اين عصر در ايران در مسير تحول بدگماني به غرب به الگوي فكري، رفتار  سنت

  ي گوناگون مبارزه با غرب است.ها گفتماناجتماعي و سياسي و پيدايش 
و از سوي ديگر محتوا و ماهيت مرامي و ايدئولوژيك يافت  سو كاز ي بيترت نيا بهمبارزه با غرب 

، »مذهبي«، »ديني«ي گوناگون ها عنوانو تحت  كرد دايپي مختلف مذهبي و سكوالر ها شكل
مصداق تشكيالتي و سازماني » كمونيستي«و » سوسياليستي«، »دموكراتيك«، »ملي«، »خلقي«

اين الگوي فكري برساختي تعريف شد كه بايد بر آن غلبه كرد؛  در چهارچوب» جهان غرب«يافت. 
در صورت فقدان امكان غلبه موقتاً با آن مصلحتي همزيستي داشت تا فرصت مبارزه با آن فراهم 

در نيمه دوم قرن بيستم نمايندگان گوناگون اجتماعي و  خصوص بهشود. اين تفكر اجتماعي سياسي 
 ي راست تا چپ نمايندگانها فيطاجتماعي بسياري در اين جوامع در  هاي و گروهسياسي پيدا كرد 

اجتماعي اين گفتمان شدند. البته شكل مبارزه با غرب با توجه به معيار دستگاه مفهومي و گفتماني 
ي مختلف گرفت. سه دستگاه مفهومي، گفتماني و ها عنوانمتفاوت بود و  فكر صاحبگروه اجتماعي 

و » امپرياليسم مبارزه با«، »مبارزه با استعمار«مبارزاتي در اين فرآيند از اهميت خاص برخوردار شد: 
در ارتباطي متقابل قرار گرفتند و مكمل يكديگر شدند  جيتدر بهاين سه گفتمان ». مبارزه با استكبار«

 جهيدرنتپيوند خوردند، » سياسي اسالم«و » چپ انقالبي«، »ييگرا يمل«و با سه مرام سياسي 
ه اين موضوع كه خصوص با توجه ب ي پيدا كردند، بهشناخت جامعهاهميت اجتماعي، سياسي و 

موفق  ها گروهبود. اين » طبقه متوسط جديد«خاستگاه طبقاتي بدنه اجتماعي هر سه جريان سياسي 
ي ليبرالي معتدل مبارزه با غرب را به حاشيه راندند و تاريخ اين منطقه از دنيا را در ها گفتمانشدند 

  ند.نيمه دوم قرن بيستم ميالدي و دو دهه اول قرن بيست و يكم رقم زد
مبارزه «و » مبارزه با امپرياليسم«، »مبارزه با استعمار«نمايندگان اجتماعي سياسي سه جريان 

تدريج به اهميت كاركردي و كاربردي مبارزه با غرب براي تصاحب قدرت سياسي پي  به» با استكبار
و » تصاحبِ گفتماني مقوالت غربي«كه اين ويژگي در كنار كسب مهارت براي  طوري بردند، به

شخصيت «و به دنبال آن  ها انيجراز خصوصيت متمايزكننده و مشترك اين » ايدئولوژي زدگي«
هاي  حساب در تسويه توان يمترتيب آموخت كه از مبارزه با غرب  اين شد. او به »گراي بازتابي سنت

 داخلي، تالش براي تحكيم جايگاه فردي و گروهي و درگيري براي تصاحب قدرت سياسي استفاده
كرد. اين فرايند در ايران از نيمه اول قرن نوزدهم و عصر فتحعلي شاه قاجار و به دنبال آن محمدشاه 

هايي مانند ميرزا آغاسي شروع شد  خان اميركبير باشخصيت ها و سپس ميرزا تقي مقام و درگيري قائم
ت )، نهض1360) و در جنبش تنباكو (آدميت، 1394؛ راسخ، 1988؛ 1367؛ 1357(ناطق، 

مشروطيت، مبارزه براي ملي شدن نفت، تشكيل حزب توده، مبارزه روحانيون در چهارچوب وقايع 
هاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق ايران و ديگر  ، تشكيل سازمان چريك1342خرداد 
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ترتيب مبارزه با غرب  اين هاي مبارزه در اواخر عصر محمدرضاشاه پهلوي ادامه پيدا كرد و به سازمان
هيت جنبشي و نهضتي پيدا كرد. اين تحوالت در ارتباطي نزديك با استقرار نهايي نظام ما

  ي در غرب تحقق پيدا كرد.دار هيسرما
  

  يدار هيسرمانظام 
خصوص فرآيند ظهور نظام  اين تحول چهارگانه در ارتباط نزديك با دگرگوني جوامع صنعتي و به

خصوص اشاعه  ك و مرامي شدن مبارزه با غرب بهي تحقق پيدا كرد. ايدئولوژيدار هيسرماجهاني 
، »استعمار«لنينيستي از مبارزه مرامي با غرب سبب شد تا مقوالت  - تعبير ماركسيستي 

ي تفسير شود. نظام دار هيسرماناپذير با نظام  در ارتباطي اجتناب» استكبار«و » امپرياليسم«
جوامع بشري در دو قرن گذشته داشته  داري بدون شك تأثير فراواني بر تحوالت تاريخي سرمايه
بنابراين، مطالب ؛ اين نظام است» ذاتي«زعم بسياري از خصوصيات  به» استعمار«و » استثمار«است. 

در  ها انسانباال به معناي نفي نقش سازنده يا مخرب اين نظام بر مناسبات اجتماعي و روابط بين 
تبع آن  داري و به پيامدهاي ظهور نظام سرمايهيافته نيست.  توسعه و حتي توسعه كشورهاي درحال

امپرياليستي به همين دليل موضوع نقدهاي بنيادي در جوامع غربي بوده است: از نقد بنيادي كارل 
ديالكتيك «گرفته تا نقد اساسي تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر در  ها ستيماركسماركس و 
  وشنگري است.كه درواقع نقد تفكر حاكم بر جنبش ر» روشنگري

ي در مسير تحول دار هيسرمايكي از پيامدهاي قرار گرفتن ناگهانيِ جامعه سنتي و ماقبل 
ي ضروري اين تحول برخوردار نيستند، سست شدن و ها رساختيزانه در جوامعي كه از دار هيسرما

ين شدن جامعه و از ا» اي ذره«حتي گسستن پيوندهاي سنتي و تعلقاتي طبقاتي و به دنبال آن 
 طور هماناي و خلقي با عناوين گوناگون است،  هاي توده طريق فراهم شدن زمينه براي ظهور جنبش

 توسعه درحالكه در كشورهاي آلمان و ايتاليا شكل كالسيك آن و در بسياري از جوامع انقالبي 
لمي هاي ع هاي گوناگون موضوع بررسي از نگاه ها جنبش. اين شود يمشكل مختلف كنوني آن ديده 

متحده در جريان  هاي آلماني در اياالت . پژوهش شخصيت اقتدارگراي گروه پژوهشي تبعيدياند بوده
ي هانا ها كتاب) يا 1353(فروم، » گريز از آزادي«كتاب اريك فروم تحت عنوان  1جنگ جهاني دوم،

 
ها بود كه نتايج آن  ) درباره شخصيت اقتدارگرا محور اصلي اين مجموعه پژوهشBerkeley Projectپروژه بركلي (.  1

ستيزي نامحسوس بود با گروهي از  گيري سامي و اين مطالعه را كه هدف آن اندازهانتشار يافت. آدورن 1950در سال 
 Public Opinion Study» (گروه مطالعه افكار عمومي«شناسان اجتماعي با گرايش روانكاوي تحت عنوان  روان

Group مشترك با ) انجام داد و با توجه به چارچوب عمومي نظري و اجتماعي اين پروژه آن را در قالب طرحي
شد، كتابي كه » ديالكتيك روشنگري«گذاشت كه فصل پنجم كتاب » ستيزي عنصرهاي سامي«هوركهايمر تحت عنوان 

  ).1384منتشر شد (هوركهايمر، آدورنو،  1947با همكاري هر دو آماده و در سال  1944تا  1941هاي  بين سال
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ي از انبوه كوچك نمونه) 1377(آرنت، » انقالب«) و 1363(آرنت، » توتاليتاريسم«آرنت تحت عنوان 
داري در جوامعي كه  گيري تحول نظام سرمايه آثاري هستند كه در جوامع غربي در نقد فرآيند شكل

از بسيار از مزاياي استقرار  افتهين توسعه. جوامع اند شده  چاپي الزم برخوردار نيستند ها رساختيزاز 
نيز به دليل فقدان  داري در جوامع غربي برخوردار نيستند، ليكن اين جوامع نظام سرمايه

شدن باشندگان » اي ذره«داري در معرض  ي الزم براي تحولي آرام به نظام سرمايهها رساختيز
توسعه است.  شمسي يك نمونه بارز در ميان جوامع درحال 1340. ايران دهه رنديگ يماجتماعي قرار 

ي از مسقط الرأس خود بسياري از مردم در اين مرحله به دليل تحوالت سريع و تحرك اجتماعي افق
يا به قول » ي اجتماعيها ذره«. اين شدند يمو شهرهاي غريب پراكنده  ها مكانكنده و در بستر 

فارغ از تعلقات  ها»مترو پل«) در غريبستان ها و 1950، 1(رايزمن» توده انبوه«ديويد ريزمن 
ي شدند ا تودهي ها انقالب يها كورهي و مواد خام ا تودهي ها جنبشي، جذب تيهو يباجتماعي در رنج 

  .داد يمو غيره هويت » مبارزه«، »انقالبي«تحت عنوان  ها آنمربوطه به » ايسم«كه فارغ از نام 
ايران مانند چند كشور ديگر خاورميانه در دهه ششم قرن بيستم ميالدي در معرض چنين 

ي بدون هويت و ها توده براي استفاده ابزاري از بيترت نيا بهتحولي قرار گرفت و محيط اجتماعي 
ي مناسب شد. ا تودهي عظيم ها جنبشدر خدمت شكل دادن به  روح يبپراكنده در سطح شهرهاي 

ي اجتماعي و سياسي بايد شعار مناسب براي جذب اين نيروي عظيم اجتماعي در خدمت ها گروه
ر است و از . توده انبوه براي كسب هويت آماده خطكردند يمبرد مقاصد سياسي خود مطرح  پيش

دستگاه  كه نيابرخوردار است، فارغ از  دهنده تيهوظرفيت بااليي براي جذب در هرگونه سازمان 
دهنده  عنوان سوسياليسم، كمونيسم، فاشيسم يا اسالمي داشته باشد؛ فقط جريان هويت دهنده تيهو

. اين گروه در بايد شعاري مطرح كند كه با زمان و سليقه اين توده در عصري مشخص سازگار باشد
 بيترت نيا بهشود و  مي» كنشگر اجتماعي«داري  سرمايه نظام بهمرحله گذار نظام سنتي فئودالي 

ضد «ي اول قيطر بهو » داري ضد سرمايه«، »مبارزه ضد استعماري«ها در  امكان استفاده ابزاري از آن
استقرار نظام انقالبي را  فراهم و وظيفه شورش در مرحله مبارزه و سركوب در مرحله» امپرياليستي

ضد «بندي به مرام  ي ملي در ايران به دليل خاستگاه طبقاتي و پايها انيجرشود.  مي دار عهده
 1340از نوع محمد مصدقي نتوانستند پيوند زنده و خالق با اين گروه اجتماعي در دهه » ياستعمار

ي مكتبي و مرامي و به دنبال آن ها لبقابرقرار كنند. حزب توده نيز در وهله اول به دليل اسارت در 
نتوانست » مبارزه ضد امپرياليستي«تعهد به حفظ منافع و مصالح اتحاد جماهير شوروي در قالب 

موردنظر خود در ايران بسيج كند (شيرازي، » سوسياليستي«را در خدمت استقرار نظام » انبوه توده«
» توده انبوه«و چپ در ايران براي برقرار ارتباط با  گرا يملي ها انيجردليل ناتواني  نيتر مهم). 1386

 
1 Riesman 
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بار كرده بود. خاستگاه طبقاتي  ها آندوديتي بود كه تاريخ بر شانه محدر كنار خاستگاه طبقاتي، 
تحت تأثير رشد عقالنيت در جامعه ايراني ناشي از تماس با  ها آنطبقه متوسط جديد و مرام  ها آن

توده «در درك تفكر غيرمنطقي  ها آنصيت سبب سلب مهارت جوامع صنعتي غربي بود. اين خصو
انبوه «گرا نتوانست با  يي در ايران نمونه بارز اين ناتواني است. جريان مليگرا يملبود. جنبش » انبوه
و » نهضت ملي شدن نفت«ش ارتباط خالق داشته باشد، ولي نقش مهم در 1340در دهه » توده

اي بر ظهور اسالم سياسي در يك دهه  ش داشت كه مقدمه1320در دهه » مبارزه ضد استعماري«
  بعد بود.

  
  گرايي و مبارزه با استعمار ملي

و ماكس وبر در چهارچوب » سرمايه«كه كارل ماركس در كتاب  طور همانداري  نظام سرمايه
تحوالت بنيادي در  ساز نهيزم، دهند يمنشان » داري روح سرمايه ميسپرتستانتاخالق و «نظريه 

ندگي بشر در سرتاسر دنيا شد. يكي از پيامدهاي اين تحول رشد اقتصادي، انقالب صنعتي و به ز
ساالري  مهم ديگر آن پيدايش دستگاه ديوان امديپ). 1998، 1دنبال آن رفاه اجتماعي است (كسلر

ي دستگاه ريگ شكلگسترده است. ماكس وبر به همين دليل يكي از خصوصيات عصر مدرن را 
- 12: 2019 2كه از ويژگي عقالنيت برخوردار است (سرپا، فريررا، داند يمخاص اين نظام  بوروكراسي

داري آشنا شوند با  سرمايه نظام بهكه  جوامع خاورميانه بيش از آن ازجمله). جوامع ديگر 18
ي ها يآزادخصوص تأمين معيشت، رعايت حقوق فردي و  پيامدهاي آن آشنا شدند. اين پيامدها به

يبرالي براي جوامع گرسنه و استبدادزده خاورميانه در قرن نوزدهم جذاب بود. نمايندگان سياسي ل
) و ميرزا ملكم خان در آغاز جذب 83: 1383طبقه متوسط جديد مانند حسن تقي زاده (بهمنيار، 

 توان از فرنگ آورد طوري كه تلغرافيا را مي همان«برآمدند: » اخذ تمدن غربي« درصدداين پيامدها و 
(ميرزا » توان اصول نظم ايشان را اخذ كرد طور نيز مي و بدون زحمت در طهران نصب كرد، به همان

  ).13: 1327ملكم خان، 
يكي از پيامدهاي اوليه رويارويي ايران با غرب در قرن نوزدهم، تالش براي اصالح نظام 

جوامع غربي، قبل از  ازجملهي و بوروكراسي در سرتاسر دنيا، ساالر وانيدي بود. دستگاه ساالر وانيد
محدودتر و حتي در مقايسه با كشورهاي  مراتب بهعصر جديد محدود بود. اين دستگاه در ايران 

.ش) سبب تغيير اساسي در ه 1285- 1284نبود. انقالب مشروطيت ( توجه قابلآسيايي مانند چين 
ني در اين عرصه در .ش) تغيير چنداه 1320- 1304اين زمينه نشد و تا ظهور رضاشاه پهلوي (

 
1. Käsler 
2. Serpa/Ferreira 
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معتقد  انيآبراهام). يرواند 126- 102: 1376اشرف؛ بنوعزيزي، وضعيت كلي كشور اتفاق نيافت (
ها و  نظمي از مستوفيان تقريباً خودمختار، منشي مجموعه بي«است كه دولت مركزي تا اين عصر 

مبدل به هفده ، 1320مجموعه تا سال «، اين رضاشاهبا ظهور  كه يدرحالبود، » منصبان صاحب
در اين عصر، شمار  ).130: 1389(آبراهاميان، » بگير شد وزارتخانه كامل با نود هزار كارمند حقوق

نفر،  210000نفر به  7000، تعداد دانش آموزان مدارس ابتدايي از 2336به  83از  مدارس ابتدايي
نفر رسيد  21000به  5000ها از  و تعداد دانش آموزان دبيرستان 241به  85ها از  شمار دبيرستان
فقدان طبقات اجتماعي آگاه و كارآمد بر دو ستون  جهيدرنت). دولت رضاشاه 157(همانجا، ص. 

ريزي شده بود: ارتش و بوروكراسي. ارتش در دوران حكومت وي ده برابر و بوروكراسي  اساسي پي
 22000گرفتن رضاخان و در آستانه قدرت  1300هفده برابر رشد كرد. شمار نفرات ارتش در سال 

و در آستانه بركناري او از  1320نفر نيروي پراكنده عمدتاً آموزش نديده بود. اين رقم در سال 
اصالحي رضاشاه زمينه تغيير بنيادي مناسبات  نفر رسيد. اين اقدامات 180000سلطنت به 

 برده نام» جديد طبقه متوسط«ي شد كه از او گاهي تحت عنوان ا طبقهاجتماعي در ايران و ظهور 
 1در مملكت عثماني (شوس، وايس، ويپل، توان يم). فرآيندي مشابه را 1353(اشرف،  شود يم

) حكمران عثماني مصر 1849- 1770قبل از ايران و از عصر محمدعلي پاشا ( قرن مين) حتي 2008
ومت ميالدي بر اين كشور حك 1849تا  1805مشاهده كرد كه مستقل از حكومت مركزي از سال 

  ).2008 2كرد (فامي،
نيروي انساني الزم براي گسترش دستگاه ديواني در ايران مانند مملكت عثماني عمدتاً از دو 
طريق انجام گرفت: فرستادن محصل به خارجي براي تحصيل و تربيت گروهي در داخل كشور. دولت 

در بستر حوادث محو  چند محصل به خارج فرستاد كه 1811ايران در چهارچوب اين تدابير در سال 
ميرزا صالح شيرازي يكي  )، گروهي ديگر به انگلستان اعزام شدند.1815شدند، ليكن چهار سال بعد (

اي باقي  سفرنامه دراز اعضاي اين گروه بود كه شرح اين سفر و چگونگي زندگي خود در انگلستان را 
 3دگي و تحصيل كردند (راسخ،در انگلستان زن چهار ماهاين گروه حدود سه سال و  گذاشته است.

» كاروان معرفت«يي مانند ها عنوان)، 1347). محتواي اين سفرنامه (ميرزا صالح شيرازي، 2000
؛ 1385(ناتل خانلري،  اند نوشتهآن  درباره) كه به اين سفر داده شد و مطالبي كه 1332(مينوي، 

فنون  ادگرفتنشريك بودند كه با ي كه بسياري در اين توهم ميرزا صالح دهد يم).نشان 1330افشار، 
صنعت غربي بدون در نظر گرفتن شروط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و  واردكردنجديد و 

. ميرزا صالح تحت تأثير همين فكر با رديگ يمسعادت و نيكبختي قرار  جادهتاريخي آن، ايران در 
 
1. Schuß/Weiss/ Wippel 
2. Fahmy 
3. Rasekh 
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شد كه عمدتاً منويات » كاغذ اخبار«ي شدن به ايران آورد، ول» رسانه«خود صنعت چاپ را به اميد 
 گونه نياكه  دهد يمديگر تاكنون نشان  ها تالشي ميرزا صالح و ها تالش. كرد يمملوكانه را منعكس 

عموماً بر بستر ناآگاهي از تحوالت تاريخي و فرهنگي در غرب و ناديده گرفتن شكاف بين  ها كوشش
). بنابراين، اين گروه در 1978 1است (فراگنر، گرفته جاماناي و ايراني  دنياي غربي و جهان خاورميانه

گروه اجتماعي شد كه يك  دار عهيطلتحقق اهداف خود شكست خورد، ناكام ماند و افسرده شد،ليكن 
ناميده شد و همراه با روحانيون سرنوشت ايران در قرن بيستم را » طبقه متوسط جديد«قرن بعد 

سرتان را به : «سدينو يم الدوله نيام دوستشبه  صالياستچاري و رقم زد. ميرزا ملكم خان از روي نا
لوح چرا به اين شدت از اوضاع ايران  الملك ساده كشيد كه: اي ناظم دهيد و آهي مي تأسف حركت مي

جا ايران  خواهيد به من جواب بنويسيد اين است كه اي رفيق اين خبر هستيد؟ مضموني كه مي بي
  ).153: 1340(آدميت، » رقصند سلسله مي ست، صد باد صبا اينجا بيجا ملك اسالم ا است، اين

). 492: 1380از سلطنت خلع شد (مكي،  ها يسيانگل.ش. با فشار ه 1320رضاشاه در شهريور 
به نظارت نشست و ارتش واكنش اندك نشان داد. دستگاه عريض و طويل ديواني كه  بافاصلهجامعه 
كار خود ادامه داد. سياست ورزان فعال و ساكت عصر رضاشاه  بود، به شده سيتأسرضاشاه  در عصر

ي از كنار نشدن وصفكه آمدن و رفتن رضاشاه مطرح شود. همه با آرامش  وارد صحنه شدند، بدون آن
تمدن «، »ايران«، »تمدن«، »پيشرفت«، »ملي«، »ملت«ي مطرح در عصر رضاشاه مانند ها گفتمان
ارتش ملي و دستگاه ديواني سرتاسري تأسيس كرد، ايران را با و غيره گذشتند. رضاشاه » باستاني

كرد  2»سرزمين قلمروي«مركزگريز قومي، زباني، مذهبي و به معناي امروزي  هاي جريانسركوب 
فيزيكي مانند جاده و حتي خط آهن و تعداد زياد  هاي زيرساخت). در عصر او 1379(نقيب زاده، 

و ايران با شاخص كميت انقالب آموزشي را تجربه كرد. پرسش  كارگاه و كارخانه توليدي تأسيس شد
قلمداد شد » انگليس نوكر«اين است: چرا واكنشي در جامعه پس از بركناري او ديده نشد و حتي او 

را بركناري او تعيين  مذاكره رقابليغتنها شرط  ها يسيانگلو اين ادعا پذيرش عمومي يافت اگرچه 
پايگاه  رفت يمعصر رضاشاه كه انتظار  كرده ليتحص هاي گروهعه چه بود؟ ي جامتفاوت يبكردند. علت 

اجتماعي نظام او باشند، انبوه به صفوف احزاب جديد ضد رضاشاه مانند حزب توده ايران و 
و بعداً جبهه ملي پيوستند كه آشكار و پنهان ضد نظام سلطنت پهلوي بودند و  گرا يمل هاي جريان

يي از خاك ايران توسط ارتش اتحاد جماهير شوروي ها بخششغال در مورد حزب توده از ا
و فعالً  شود يمي كوتاه به علل ا اشاره) 65- 63: 1386(شيرازي،  كرد يمسوسياليستي حمايت علني 

  تا فرصت مناسب مسئله را بنياني بررسي كنيم. ميگذر يم
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جديد را ساختند بلكه ي ساالر وانيدفقط بدنه نظام  در عصر رضاشاه نه كرده ليتحصافراد 
جبهه «حزب توده شدند. » يستياليضد امپر«جبهه ملي و » ضد استعماري« هاي جريان نظام ادهيپ

احزابي با تعاريف » ضد امپرياليسم« استيباس» حزب توده«و » ضد استعماري« استيباس» ملي
 هايي ازمانسي دموكراتيك نبودند، بلكه ها راهتصاحب قدرت از  درصددمرسوم و وظايف مشخص 
تصاحب قدرت در موقعيت اضطراري تشكيل شدند. جبهه ملي در  باهدفبودند كه در وضعيت خاص 

پيوند نزديك با رهبر آن محمد مصدق كه به اشراف قاجار تعلق داشت تشكيل شد. حزب توده نيز 
 بانفوذخارجي اتحاد جماهير شوروي شكل گرفت و از همان آغاز  استيباسدر ارتباط نزديك 

برنامه اصالحي  برد شيبگسترده در ارتش ايران نشان داد كه انگيزه اصلي او تصاحب قدرت بود تا 
- 414: 1377؛ آبراهاميان، 73، 67: 1386منظور بهبود وضعيت طبقه كارگر در ايران (شيرازي،  به

ه كانون پرورش افرادي شدند ك درواقع). اين دو جريان برخاسته از بطن طبقه متوسط جديد 416
گرفته  اقدامات رضاشاه را كه با تأسي و الهام از جوامع غربي انجام ها نيادر ماهيت نقض غرض بودند. 

» امپرياليسم«و » استعمار«و سبب تغييرات بنيادي در نظام اجتماعي ايران گرديده بود در خدمت 
الحات با الهام از غرب نيروي اصلي ضد اص مثابه به. اين ادعا با توجه به جايگاه روحانيون دانستند يم

  در حوزه عمومي نظريه غالب شد.
ي ها نظامدر  گرفته انجاماصالحات  جهيدرنتپرسش بنيادي اين است: چرا افرادي كه عموماً 

دستگاه آموزش در ايران از امكان تحصيل برخوردار شدند، تحصيل كردند، به  خصوص بهسنتي 
گرفتند بدنه اجتماعي » طبقه متوسط جديد«نوان ي جديد پيوستند و بعضاً عساالر وانيددستگاه 
و چپ  گرا يملي ها نهضتو » افسران جوان«هاي مخالف غرب را ساختند و در قامت نهضت  جريان

در ايران و بعد از جنگ » حزب توده«و سپس » جنبش كمونيستي«در مملكت عثماني، جبهه ملي، 
 ضد غربجنبش  دار پرچمبي خاورميانه ي نظاميان كودتاگر در كشورهاي عرها نهضتجهاني دوم 

ساده نيست،  سؤاليي، خلقي، سوسياليستي و غيره شدند. پاسخ به اين گرا يملزير لواي مبارزه 
ي توجه شناخت رواني گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي ها جنبهچراكه بايد به 

جستجو » حوزه عمومي شهروندي«آن  بعت بهو » حوزه عمومي«شود. پاسخ اصلي را بايد در فقدان 
ي خاورميانه هنوز از كشورهادر ايران و بسياري  - دهه دوم قرن بيست و يكم  - كرد كه تا امروز

حوزه عمومي نمايندگي است و ماهيت مذهبي دارد، به اين دليل كه در اين جوامع هنوز شرايط 
، »خلق«ا تعابير گوناگون مانند براي پيدايش شهروند صاحب حق و وظيفه فراهم نيست و مردم ب

و غيره همان رعايا موظف در خدمت دستگاه حكومتي هستند. حوزه » مردم«، »توده«، »امت«
 ها شاخصعمومي جامعه ايراني در عصر رضاشاه نيز تغيير چنداني نكرد و هويت جامعه سنتي با 

حفظ شد (شيرازي، » حوزه عمومي نمايندگي«نژادي، زباني، قومي، ديني و مذهبي زير سلطه 
به معناي جديد و متشكل از شهروندان با هويت و حقوق شهروندي » ملت«). بنابراين، 1396
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 رديگ يم» طبقه متوسط جديد«شكل بگيرد. خاستگاه طبقاتي گروهي كه گاهي عنوان  توانست ينم
 خصوص هبنماينده اجتماعي نظم شهروندي باشد عمدتاً اشراف، بازاريان و  رفت يمو انتظار 

جامعه سنتي و مذهبي بودند.  هاي ارزشزي شهري بود، طبقاتي كه حامل اجتماعي بورژوا خرده
بودن ناپايدار بود، چون  دورگهها به دليل  عنصر اصلي سازنده فرهنگ اين گروه، سنت و روان آن

بهه ملي و يي مانند جها سازماندوگانه بومي و غربي قرار داشت، بنابراين به  هاي ارزشتحت تأثير 
اجتماعي سنتي  هاي ارزشگوناگون و از طريق مختلف نماد  ها عنوانحزب توده ايران پيوستند كه با 

  موجود بودند.
اين گروه اجتماعي به همين دليل در جريان نخستين رودررويي با جوامع غربي در اردوگاه 

چون اين جريان اجتماعي از  انجام دهد، توانست ينمقرار گرفت. كار ديگري » مبارزان«و » مخالفان«
ن شكاف اجتماعي عميق بين اين دو نوع جامعه برخوردار نبود. پر كردابزارها و امكانات الزم براي 

ي داخلي استفاده ها يريدرگاز مبارزه با غرب در  توان يمآموخت كه  جيتدر به، اين گروه عالوه به
رزا ملكم خان و ميرزا آقاخان كرماني شروع از نيمه قرن نوزدهم و عصر مي نديفرآابزاري كرد. اين 

خصوص  دريافتند كه به دليل بافت اجتماعي، اقتصادي و به ها اين). 300- 215: 1397شد (راسخ، 
از ظرفيت باالي بسيج عمومي، بلكه از جذابيت الزم  فقط نهي در اين جوامع ضد غربفرهنگي، شعار 

ي زمينه ضد غرب، شعار عالوه بهوردار است. اجتماعي گوناگون نيز برخ هاي جريانبراي تشكل 
اصالحات با الهام گرفتن از جوامع  هرگونهعموماً با  كه كرد يمها با روحانيون فراهم  همكاري آن

حمايت  دادند يمالفساد تشخيص  امآن را   كهغربي مخالف بودند، ولي با آغوش باز از مبارزه با غرب 
رساختي، مالي و فرهنگي الزم براي رقابت با مؤسسات ي زيها تيظرف. بازاريان از كردند يم

با ورود مناسبات غربي در معرض رقابت با  ها آن، عالوه بهكاال غربي برخوردار نبودند.  كننده عيتوز
ي الزم براي توزيع و تجارت هم ها تيظرفتوليدكننده، بلكه از  فقط نهكه  گرفتند يميي قرار ها شركت

ي زندگي ا وهيشمردم در حاشيه تحوالت اخير به  اتفاق به بيقر تياكثردم يا برخوردار بودند. عموم مر
داشت. دربار و اشراف هم تضاد منافع بنيادي با  هزارسالهو افكاري داشتند كه عمري  كردند يم

  هرگونه اصالحاتي داشتند كه هدف نهايي آن تغيير مناسبات اجتماعي مستقر بود.
تصاحب  منظور بهراه براي بسيج عمومي  نيتر سادهو داليل ديگر ي به داليل فوق ضد غربمبارزه 

قدرت سياسي شد. نيروي بسيج كننده و گفتمان سياسي مسئله اساسي بود. اشراف ايران از 
ي مشابه جوامع غربي برخوردار براليضد لي كار محافظهنهضت  ي الزم براي سامان دادن بهها تيظرف

مانند جنبش تنباكو، نهضت مشروطيت و نهضت ملي شدن  ي ضد غربيها جنبشنبودند، ولي از 
كه كارل مانهايم نشان داده  طور هماني در غرب در آغاز كار محافظهنفت حمايت كردند. جنبش 
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ي ليبراليستي براي استقرار نظام ارزشي انتزاعي ها تالشواكنشي به  درواقع)، 1984 1است (مانهايم،
ي اوليه مانند نژاد، زبان، قوميت، دين و ها تيهواي منبعث از و هنجاره ها ارزشبه  توجه يبو عام 

ي الزم ها گفتماني به همين دليل از هيچ اقبالي براي طرح ضد غربي كار محافظهمذهب بود. نهضت 
براي بسيج اجتماعي در ايران برخوردار نبود، چون هنوز مفاهيم ليبراليستي در اين ايران طرح نشده 

مبارز ضد  جريانبنابراين، ؛ ي ضد ليبرالي شكل بگيردكار محافظهن نهضت بود تا در واكنش به آ
ي موجود ها سنتي الزم براي مبارزه با غرب را از گنجينه ها گفتمانغربي ناچار بود مفاهيم و 

كه  طور هماناستخراج كند كه كليددار اين خزينه روحانيون بودند. ميرزا ملكم خان و ميرزا آقاخان، 
شود، اين روند را تشخيص دادند. ميرزا  در دهه آخر قرن نوزدهم مشاهده مي» قانون«در روزنامه 

مقدرات حكمت ازلي هر : «سدينو يمو  ملكم خان رهبر شيعيان ميرزاي شيرازي را خطاب قرار داده
بخش و ما عموم  چه باشد كل كائنات شاهد است كه روح اسالم منتظر نداي چنان فتواي حيات

قوت باطن اسالم مهياي اجراي هر امر آن عرش انوار هدايت  ه ايمان پاك و بهآدميان ايران ب
به تمجيد از » قانون«كه در  خواهد يمميرزا آقاخان كرماني از ملكم  ).20(قانون شماره » هستيم

و همت ساير علما تمجيدات  االسالم حجتاز حاجي ميرزا محمدحسن شيرازي «روحانيون بپردازد: 
 آقاخان(ميرزا  »كه تا نقطه آخر كار را اصالح كنند آن شرط به اند شدهيسته تمجيد بشود و الحق شا

  شود. ). اين حركت همچنين در دوره پايان كار رضاشاه ديده مي129: 1368كرماني، 
تحميلي در عصر » ملت شدن«رها شدن از فشار تغيير و اصالح و كوشش براي  مجرد بهجامعه 
 شد، اگرچه با» امتي«و » يا توده«، »خلقي«پناه برد و  شده شناختهو ي مأنوس ها قالبرضاشاه به 

ي عمومي نمايندگي با محتواهاي نژادي، زباني، ديني، مذهبي و قومي با ها حوزهي جديد. ها عنوان
ها در  در نظام آموزشي عصر رضاشاه و اخالف آن شده تيتربعنوان جديد شكل گرفت. بيشتر افراد 

جايگاه اجتماعي جديد و خاستگاه طبقاتي قبلي به  ازجملهداليل مختلف عصر محمدرضاشاه به 
» ضد استكباري«و بعدها در اواخر قرن بيستم به نهضت » جبهه ملي«، »حزب توده ايران«صفوف 
و مبارزان ضد  گراها يملاز  تر ساده مراتب بهكاري  گراها اسالم يي سياسي پيوستند.گرا اسالم

ها حوزه عمومي نمايندگي مذهبي را در اختيار داشتند كه  ). آن2003 2من،امپرياليسم داشتند (هوف
حتي نياز به مفهوم و گفتمان  ها چپو  گراها يملشكل نمايندگي حوزه عمومي بود و مانند  نيتر يقو

در حالي به ميدان مبارزات ملي قدم گذاشته  گراها يملسازي جديد با محتواي موجود را نداشتند. 
» مبارزه ضد استعماري«را در مسير » مبارزات ملي« ناچار بهتي وجود نداشت، بنابراين بودند كه مل

يي راه را براي نزديكي، ائتالف و حتي گاهي اتحاد با روحانيون و گرا ليتقلهدايت كردند. اين 
درنتيجه بسيج عمومي براي تصرف قدرت سياسي هموار كرد ليكن به قيمت گذشتن از اصول خود و 
 
1. Mannheim 
2. Hoffmann 
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طلق شدن در برابر روحانيون كه جلوه بارز آن در رفتار رهبران جبهه ملي در آستانه پيروزي تسليم م
در اين » گرا يمل«و » ملي« هاي جريان). بنابراين، 1381شود (سنجابي،  انقالب اسالمي ديده مي

جوامع نخستين گروهي بودند كه پرچم مبارزه با غرب را برافراشتند. غرب در دستگاه مفهومي 
گرفت. تصور روشني در آغاز از اين مفهوم وجود نداشت، » استعمار«عنوان » ملي« هاي وهگر

از آن تفاسير و تعابير گوناگوني  جهيدرنتي از ويژگي برساختي برخوردار و ساز مفهوماين  جهيدرنت
گرايي تا آنجا پيش رفت كه در برخي نقاط دنيا گاهي حتي رسم وحشتناك  شد. اين جنبش بومي

كردن زنان و رسوم ديگر، رسمي خودي ادعا شد و مخالفت با آن به استعمارگران و عناصر ختنه 
  ).126- 123: 2013 1هواخواه استعمار نسبت داده شد (جمعه،

طبقه متوسط «از امكان بسيج بخشي از » مبارزه ضد استعماري« درراهيي با قرار گرفتن گرا يمل
و تا حدودي » جبهه ملي«ز طبقه متوسط جديد به برخوردار شد. مسير رسيدن اين بخش ا» جديد

هموار نبود. » ضد امپرياليستي«و » ضد استعماري«و پيوستن به جنبش مبارزات » حزب توده«
توان تا قرن نوزدهم عقب برد. كساني  را مي» طبقه متوسط جديد«طور كه اشاره شد، داستان  همان

گروه را ريختند، انتظار داشتند كه اين گروه مانند اميركبير و رضاشاه كه شالوده پيدايش اين 
)، ليكن برعكس 1357دار نهضت اصالحي جديد با الهام گرفتن از غرب شود (بهنام،  پرچم» متجدد«

اي از اين افراد عضو جبهه ملي و حزب توده شدند كه در دهه سوم قرن چهاردهم  مالحظه بخش قابل
و » گرايي ملي«يل شدند. جبهه ملي فكر هجري شمسي (دهه پنجم قرن بيستم ميالدي) تشك

كرد  را نمايندگي مي» مبارزه با امپرياليسم«و » كمونيسم«و حزب توده فكر » مبارزه با استعمار«
 1340). گروه ديگري از اين افراد يك دهه بعد و در دهه 188: 1377؛ آبراهاميان، 1354(اديبي، 

ساز انقالب  روحانيون و زمينه» كبارينهضت ضد است«دار  ميالدي) پرچم 1960شمسي (دهه 
  اسالمي شدند.

هايي از اين گروه اجتماعي به جبهه ملي و حتي حزب توده و مشاركت در  پيوستن بخشي
فهم است،  پذير و در مواردي قابل تا حدودي توجيه» ضد امپرياليستي«و » ضد استعماري«مبارزات 

روحانيون نياز به تأمل دارد. بازاريان، » كباريضد است«ها به نهضت  هاي ديگر آن ولي پيوستن بخش
ها و  . بدنه نهضت ضد استكباري مذهبيش 1340بورژوازي سنتي شهري و روستائيان تا دهه  خرده

ساختند، ليكن در اين دهه گروهي از وابستگان به طبقه متوسط جديد نيز به جريان  روحانيون را مي
مراكز آموزشي ابتدايي و متوسطه در عصر رضاشاه و ها پيوستند. رشد كمي  ضد استكباري مذهبي

) پاي فرزندان سطوح پائين طبقه متوسط باتربيت و 1382خصوص محمدرضاشاه (ازغندي،  به
قراوالن گروهي از متجددين شدند كه  هاي مذهبي را به اين مراكز باز كرد. همين گروه پيش ارزش

 
1. Gomaa 
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و » نهضت آزادي«هايي مانند  در سازمانبعدها به نهضت ضد استكباري روحانيون پيوستند و 
؛ 1377آور اسالم سياسي شدند (نكوروح،  محمد نخشب متشكل و پيام» خداپرستان سوسياليست«

). اسالم سياسي در آغاز از شروطي تشكيالتي و گفتمان سازي الزم براي 25- 11: 1379ثقفي، 
وز در حيرت از وضعيت موجود تحول پيدا كردن به نهضت اجتماعي برخوردار نبود. روحانيون هن

هاي الزم براي مفهوم و گفتمان  ها در قرن نوزدهم از ظرفيت بودند و مترصد فرصت مناسب. آن
 ها آناي در كار باشد. تصور  ها اين بود كه بايد توطئه بنابراين تصور غالب آن؛ سازي برخوردار نبودند

  ).1394 ي،آباد نجفي صالحاين بود كه هدف، نابودي اسالم است (
تدريج اين فكر را به  به» طبقه متوسط جديد«روشنفكران مسلمان سياسي برخاسته از بطن 

گروهي از روحانيون القاء كردند كه برخي از عناصر اجتماعي، سياسي و فرهنگي عصر جديد با مباني 
و گروهي  سرعت اشاعه يافت داري بگذرد. اين فكر به اسالم مغاير نيست، اگر از صافي شريعت و دين

ها، دربار، اشراف و متجددها با آشنايي سطحي از اسالم رايج در اين فكر شريك شدند  از بازاري
كه حتي ادعا شد ريشه تحوالت در غرب را بايد درنهايت در اسالم جستجو كرد. اين روند  طوري به

انند ميرزا شده بود و نقش اصلي را در پيدايش اين توهم متجددهايي م حدود يك قرن قبل شروع
يك «) با رساله 1364ملكم خان با انتشار روزنامه قانون و يوسف مستشارالدوله (مستشارالدوله، 

اهللا، مجاهد حق هستيم نه مريد  ما در اين اردوي حزب: «سدينو يمداشتند. ميرزا ملكم خان » كلمه
قوانين، خوب   اصول،: «كند يممعرفي  ). او دين اسالم را آئين ترقي29(قانون شماره » شخص

(قانون  »دهد جا يكي است و اصول بهترين قوانين همان است كه شريعت خدا به ما ياد مي همه
طوري  اوالً اصول اين قانون به«كه ديگران اصول ترقي را از اسالم اخذ كردند:  سدينو يم). او 1شماره 

ز اصول اسالم اخذ توان گفت ساير دول قانون اعظم خود را ا مطابق اصول اسالم است كه مي
ها از دامن زدن به اين توهم پيدا كردن راه نفوذ به حوزه عمومي  ). هدف آن5قانون شماره »(اند كرده

بود. اين اتحاد » نوكري اجنبي«زير سلط روحانيون و همچنين معاف شدن از ظن ضديت با اسالم و 
بود: جنبش ضد  گراها يملاسي براي ابزار سي مثابه به» ضد استعماري«آغاز پايان استفاده از مبارزه 

، در ميكن يمرا در جاي خود مفصل بررسي  ها چپاستكباري ظهور كرد. مبارزه ضد امپرياليستي 
و حتي  ها ستيكمونو  ها ستيماركساينجا فقط اشاره به اين نكته كافي است كه خاستگاه اجتماعي 

بود » طبقه متوسط جديد«وم به . عمدتاً همين گروه موسش 1320در دهه  ها ستياليسوسگاهي 
اگرچه بيشتر رهبران حزب توده مانند  ).405- 404: 1377؛ آبراهاميان، 1396، 1386(شيرازي، 
خصوص  ، سليمان ميرزا و ايرج اسكندري و بسياري ديگر به اشراف سنتي و بهكام بخشعبدالصمد 

» مبارزه ضد امپرياليستي« نوانبه مبارزه ضد غربي ع ها چپدربار قاجار تعلق داشتند. حزب توده و 
 هاي جرياندادند كه اين مفهوم نيز با تفاسير و تعابير گوناگون همراه شد. مبارزه ضد امپرياليستي 

ماركسيستي و كمونيستي در نيمه دوم قرن بيستم در ايران اوج گرفت، ليكن با فروپاشي اتحاد 
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ي جهاني به ناگهان در سراشيب دار هيسرماجماهير شوروي و پيوستن چين به اين اردوگاه نظام 
  ). 2018 1سقوط قرار گرفت (براونز و ديگران،

  
  »ضد استكباري«اسالم سياسي و گفتمان 

ها حياتي  به نهضت ضد استكباري روحانيون و مذهبي» طبقه متوسط جديد«پيوستن بخشي از 
سامي، محمد نخشب و  تازه به اين جنبش داد. علي شريعتي، جالل آل احمد، مهدي بازرگان، كاظم

ي بارز اين حركت بودند. اين در حالي بود كه جريان مبارز ضد ها تيشخصبسياري ديگر از 
براي  ها چپو  گراها يملبيشتر از  مراتب بههايي  استكباري همواره از صالحيت، امكانات و ظرفيت

ي ها ذره«گ آن در شهرهاي بزر عمدهي برخوردار بود كه بخش ا جامعهجذب انبوه توده در 
كتاب اكبر هاشمي رفسنجاني بودند.  خودمنفصل از جايگاه، پايگاه و خاستگاه طبقاتي » اجتماعي

 »اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار«يكي از كارگزاران اصلي نظام جمهوري اسالمي تحت عنوان 
هدف او از  ) منتشر شد، نشان روشن بر اين تحول در آن عصر است.1346كه در همين زمان (
تقديم به تمام مسلماناني كه از «هاي اول مشخص است:  روشني از همان صفحه نوشتن اين كتاب به

و مجد اسالم و مسلمين وجودشان  برند و آرزوي عظمت ضعف و انحطاط كشورهاي اسالمي رنج مي
چنين بيان هاشمي در دو عبارت پايان پيشگفتار كتاب هدف از نوشتن اين اثر را ». را مسخر كرده

شويم كه غرض اصلي ما در اين كتاب، تشريح مبارزات ضد  در خاتمه اين گفتار متذكر مي«كند:  مي
استعماري اميركبير است. هدف اصلي بررسي وضع اميركبير در مقابل استعمار و استعمارگران است 

). هدف 10 :1346(هاشمي رفسنجاني، » كنيم هاي موجود دنبال مي و اين بحث را از روي نوشته
طبقه «به تغيير ساختار طبقاتي  وضوح بهاو است. » مبارزه با استعمار«نويسنده از نوشتن كتاب 

توجه دارد. اصالحات ارضي و رشد سريع نظام آموزش ابتدايي و  1340در دهه » متوسط جديد
الً از آموزش ابتدايي، متوسطه و سپس عالي وارد شوند كه قب نظام بهمتوسطه سبب شد تا گروهي 

اي از جمعيت  مالحظه تحصيل محروم بودند. اقشار پائين طبقه متوسط و حتي فرودست و بخش قابل
كه طرحي براي فرستادن سربازان وظيفه با مدرك ديپلم » سپاه دانش«روستايي كشور با تأسيس 

 براي معلمي در روستاها در عصر محمدرضاشاه بود به صفوف دانش آموزان و سپس معلمان كشور
اداري و آموزشي كشور سبب تغيير  نظام بهها  شدن اين افراد و پيوستن آن ليالتحص فارغپيوستند. 

شد. اين افراد از خصوصياتي برخوردار بودند كه برازنده » طبقه متوسط جديد«اساسي در ساختار 
اً نخستين ها با فقر آشنا، سنتي و عموم است. اين» مردم«و » امت«، »خلق«، »توده«مفاهيمي مانند 

ها در فقدان جريان سياسي  خصوصيات سبب شد تا آن نياهايشان بودند.  افراد باسواد در خانواده

 
1. Brauns/ Murat 
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. تعداد بسيار محدودي از اين گروه مانند وندنديبپ» ضد استكباري«به نهضت » وار توده«جايگزين 
گروه  جذب شعارهاي جبهه ملي و حزب توده شدند، ليكن 1320اسالف طبقاتي خود در دهه 

هاي  پيوستند. سركوب جريان» ضد استكباري«هاي مذهبي و سنتي  ها به صفوف گروه بزرگي از آن
. اين فرايند را تسريع كرد. البته ش 1340ملي و چپ و آزادي فعاليت جريان مذهبي سنتي در دهه 

با تحصيل  ها از جهان نداشت. اين گروه بيني اين افراد نيز سنخيتي با تصور جبهه ملي و چپ جهان
، اين احساس در شدند يم گانهيازخودبها  غريبه بود. آن ها آنكه براي  شدند يم» تبعيد«به دنيايي 

به ها به همين دليل  منعكس است. آن وضوح بهآثار افرادي مانند جالل آل احمد و علي شريعتي 
ي را براي تيهو يب ي هجوم بردند كه امكان صعود اجتماعي و به دنبال آن تبعيد به غريبستاننظام
 ريتأث يبنيز در اين گرايش  بورژوا خردهها فراهم كرده بود، البته الگوي فكري و رفتاري طبقه  آن

اين نوع آگاهي  نبوده است. اين مضحكه، به زباني ديالكتيك تاريخ و پيامد استبداد است. ماركس به
درازمدت طبقاتي خود قيام دهد، وقتي گروهي اجتماعي عليه منافع  مي» آگاهي كاذب«عنوان 

ب). اين پديده در كشورهاي ديگر 1380الف؛ 1380؛ 1377؛ 1358؛ 1353كند (ماركس،  مي
ي مختلف در اين عصر درگير فرآيند ها عنوانخاورميانه نيز مشاهده شد. كشورهاي خاورميانه تحت 

را شد. اين نوع اج 1340با همان محتوايي بودند كه در ايران در دهه » اصالحات«و » نوسازي«
هاي سنتي  اصالحات با منافع اقتصادي، مصالح اجتماعي، باورهاي ديني و عناصر فرهنگي گروه

  خصوص روحانيون در تعارض قرار داشت. به
اي را  در اين عصر پايگاه اجتماعي گسترده» طبقه متوسط جديد«گسترش سريع بخش سنتي 

كه جريان مذهبي ضد غرب جايگزين نيروهاي  ريطو ، بهقرارداددر اختيار جريان مذهبي ضد نظام 
عنوان  ها گروهملي ضد استعمار و چپ ضد امپرياليست شد. غرب در دستگاه مفهومي و گفتماني اين 

ضد «وارث مبارزات ضد استعماري و ضد امپرياليستي شدند و از مبارزات  ها گرفت. اين» استكبار«
بهره بردند. مبارزه  ها چپو  ها ستيكمون، ها ستياليسسو» يستياليضد امپر«و  گراها يمل» ياستعمار

از  تر يميقد ) و حتي92- 71: 1392مسلمانان با غرب در عصر جديد سابقه طوالني دارد (محمدي، 
وهابي از  هاي جرياناجتماعي سكوالر ضد غربي است. مبارزه اسالم سياسي با غرب به  هاي جريان

و اخوان المسلمين در دهه سوم قرن بيستم در مصر ) 1396قرن هجدهم (عوض پور و ديگران، 
)، ليكن اين مبارزات با پيروزي انقالب اسالمي در ايران و ظهور 1390(ميشل،  گردد يبرم

شد، بلكه عميقاً  تر گستردهو دامنه آن  تر قيعمحيات تازه پيدا كرد  فقط نهپيروزمندانه و فراگير آن 
). مبارزه اسالم 288- 279: 1381والر قرار گرفت (سازگارا، يي و چپ سكگرا يملتحت تأثير مبارزات 
ضد «ي گرا يملهاي سكوالر  يي با جريانها تفاوترغم وجوه مشترك بسيار،  سياسي با غرب به

  دارد:» ضد امپرياليسم«ي ها چپو » استعمار
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اي ه كه جريان گيري اين جهاني دارند، درحالي خواه هستند و جهت ها توسعه گراها و چپ ملي -
گيري آن جهاني دارند و توسعه را در خدمت  خواه بودن جهت اسالم سياسي حتي در صورت توسعه

 خواهند. رستگاري آن جهاني مي

كه  ها است، درحالي شناختي آن تفاوت بنيادي ديگر اين دو جريان در خصوصيت جامعه -
هاي  ه اجتماعي گروههاي ملي و چپ عموماً طبقه متوسط جديد است، پايگا خاستگاه طبقاتي جريان

بورژوازي سنتي شهري،  وابسته به اسالم سياسي طبقه متوسط سنتي، اشراف سرخورده، خرده
فقط از هرچه نشان از غرب دارد منزجر هستند  ها نه نشينان و مهاجران روستايي هستند. اين حاشيه

 بلكه از زندگي شهري و ظواهر آن نيز تنفر دارند.

سالم سياسي جهت گير به سمت گذشته دارد و درصدد احياي آرمان اجتماعي و سياسي ا -
هاي  جامعه اسالمي با الهام از تصورات خود از صدر اسالم است، در صورتي آرمان اجتماعي جريان

 گيري به سمت آينده تصوري يا تخيلي دارد. گرا و چپ جهت ملي

ها  نظري و عملي آن بند است، چراكه منبع ها با غرب همواره نيم گراها و چپ مبارزه ملي -
همان جوامع غربي است، در حالي مبارزه اسالم سياسي با غرب بنيادي و عميق است و ريشه در 

 وسطايي دارد. داري و قرون تعارض بين جوامع مدرن و جوامع ماقبل سرمايه

دوراز  ها متفاوت است. زبان اسالم سياسي ساده، به غربي آن مفاهيم سازنده گفتمان ضد -
ها به همين دليل  يچيده روشنفكري و عموماً حاوي مقوالت آشناي مذهبي است. آنمضامين پ

كنند.  ها را در مسير اهداف سياسي خود هدايت مي سادگي با توده مردم ارتباط برقرار و توده به
هاي مذهبي نيازي به استفاده از مقوالت غربي و عبارات روشنفكرانه متعارض با وضعيت  جريان

گرا و چپ از مضامين پيچيده مانند  هاي ملي كه جريان مع اين كشورها ندارند، درحاليموجود در جوا
كنند. جامعه در فهم  قانون، دموكراسي، حق مشاركت مردم در سرنوشت خود و غيره استفاده مي

كند. قدرت اين رهبر با عنوان خليفه،  اسالم سياسي امت است كه نماينده خداوند آن را رهبري مي
ها از انسجام دروني بيشتر  بنابراين، ساختار نظري و مفهومي آن غيره منشأ الهي دارد؛مرجع و 

 تر است. برخوردار است و در چهارچوب عقالنيت نوع خود منطقي

خصوص  گراها و به هاي ملي ها بيشتر از جريان اسالم سياسي به دليل استفاده از زبان توده -
 فريبي قرار دارد. عوام زدگي و پوپوليسم يا ها در معرض عوام چپ

هاي  مبارزه اسالم سياسي با غرب از جنبه نيرومندتر كاركردي و ابزاري در مقايسه با جريان -
ها بدون پروا از خشونت در جهت تحقق اهداف خود استفاده  گرا و چپ برخوردار است. آن ملي
معموالً از طرف پيروان شود،  كنند. اين نوع خشونت چون با استفاده از گفتمان ديني توجيه مي مي
گرا و چپ در اين زمينه محدوديت دارند و بايد  هاي ملي كه جريان شود، درحالي ها حمايت مي آن

 توجيه كنند.» عقالني«و » حقوق بشري«هاي  اعمال خود را درنهايت با استفاده از گفتمان
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اند از تمام تو تحت تأثير مباني نظري و پايگاه اجتماعي پيروان خود مي اسالم سياسي -
كند و اين كار را  ها) جوامع سنتي استبدادي استفاده نشست ته»(رسوبات«هاي موجود در  ظرفيت

هاي ملي و چپ نيز از اقتصاد تمركزگرا  دهد. جريان هاي ملي و چپ انجام مي مراتب بهتر از جريان به
كنند، ليكن محتوا  و دولتي، رهبري سياسي فردي حمايت و تا حد امكان حقوق فردي را سركوب مي

 فرق دارد.» رسوبات«گونه  ها با محتوا و شكل استفاده اسالم سياسي ازاين و شكل سركوب آن

ها عموماً با  اسالم سياسي عميقاً تحت تأثير كيش شخصيت قرار دارد. رهبران اين جريان -
هاي  و چپگراها  شوند. ملي استفاده از مباني ديني و مذهبي توجيه و صاحب كرامت دانسته مي

ها رسالت قائل  دهند و براي آن وغريب نسبت مي خاورميانه نيز به رهبران خود خصوصيات عجيب
هستند، ليكن اين رسالت منشأ الهي و آسماني ندارد و همواره در معرض شك و ترديد قرار دارد. 

الم سياسي مراتب از جريان اس گرا و چپ به همين دليل به هاي ملي توجيه نقش رهبري براي جريان
است و گاهي مانند مورد هيتلر يا استالين براي تثبيت جايگاه رهبري خود مجبور به  تر مشكل

 اند. آلوده بوده سركوب گسترده و خون

  
 گيري نتيجه

در يك قرن گذشته در ايران براي اصالح  گرفته انجامفرضيه اصلي پژوهش اين است كه تالش 
ي اجتماعي در چند قرن گذاشته در جوامع غربي ها يگوندگرنظام اجتماعي با الهام گرفتن از 

واكنش نشان دادند. اين واكنش سبب  ها تالشاست. مردم در ايران در مقابل اين  خورده شكست
در ايران شد. دو گروه اجتماعي در اين تحول نقش اساسي » سنت بازتابي«به » سنت منفعل«تحول 

عنواني براي گروه اجتماعي » طبقه متوسط جديد». «طبقه متوسط جديد«داشتند، روحانيون و 
در بستر جامعه ايراني شكل گرفت با اين هدف كه نماينده  جيتدر بهاست كه از اوايل قرن نوزدهم 

دستگاه حكومتي باشد. شماره اعضاي اين گروه در عصر رضاشاه و  موردنظري ها يدگرگوناجتماعي 
آن دگرديسي كيفي را تجربه كرد و برخالف انتظار محمدرضاشاه افزايش چشمگير يافت و به دنبال 

.ش. ه 1340در مرحله نهايي آن در دهه » سنت بازتابي«به » سنت«ي اصلي تحول ها ستونيكي از 
ي بارز اين تحول كيفي تغيير ذهنيت اين گروه بود كه بر الگوي رفتار اجتماعي و ها جلوهشد. يكي از 

ما شاهد پيدايش نوعي شخصيت اجتماعي فرهنگي  كه يطور بهسياسي آن تأثير اساسي گذاشت، 
. اين شود يم برده نام» ي بازتابيگرا سنتشخصيت «خاص هستيم كه از آن در اينجا تحت عنوان 

آن اين شخصيت تحت تأثير عوامل اجتماعي دوگانه رسوبات اجتماعي فرهنگي و  تبع بهگروه و 
ضد  تيدرنهاي و ستياليضد امپري و ضد استعماري غربي نخست درگير مبارزات ها گفتمان

استكباري شد. اين مبارزات در ارتباط با سه روند گفتمان سازي، ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي و 
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و » يي انقالبيگرا چپ«، »گرايي ملي«داري در غرب با استفاده از سه مقوله  استقرار نظام سرمايه
تصاحب گفتماني مقوالت «جريان  درواقعزي انجام گرفت. فرآيند گفتمان سا» يي سياسيگرا اسالم«

بود. ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي ناشي از فراهم نبودن شرايط عيني براي تحوالت » غربي
را گرفت و در قالب آرمان » دگرگوني«جاي » خواست دگرگوني«بود؛ بنابراين  موردنظراجتماعي 

تفكر سياسي  جهيدرنتمكن نيست، ي بدون ايدئولوژيك شدن تفكر سياسي مخواه آرمانريخته شد. 
كه با تالش براي صنعتي كردن كشور در دهه  بند ميني دار هيسرماايدئولوژي زده شد. استقرار نظام 

جمعيت در  مالحظه قابليي جا جابه. انجام گرفت با تحرك اجتماعي عمودي و افقي و ش 1340
اي سنتي و تعلقاتي سطح كشور همراه شد كه نتيجه آن سست شدن و حتي گسستن پيونده

شدن جامعه و از اين طريق فراهم شدن زمينه براي ظهور » اي ذره«طبقاتي و به دنبال آن 
اي و خلقي با عناوين گوناگون بود. نهضت ضد استكباري در اثر اين تحوالت و  هاي توده جنبش

 1340دهه  به صفوف آن در بورژوا خردهي اجتماعي فرودست و ها انيجري از ا عمدهپيوستن بخش 
كه طبقه متوسط جديد نيز با تركيب جديد از شرايط  از پايگاه اجتماعي برخوردار شد، ضمن آن ش

  شد.» امت«و » مردم«الزم براي الحاق به اين نهضت برخوردار و برازنده مفهوم 
ي بيروني پيدا كند. ريگ جهتتغيير مناسبات اجتماعي  منظور بهتحوالت فوق سبب شد تا مبارزه 

موانع دروني  دربارهمبارز سياسي نبرد با استعمار، امپرياليسم و استكبار گرديد و تأمل  هدف
در ايران تغيير  بود، زيرا حوزه عمومي ريناپذ اجتنابدگرگوني اجتماعي به حاشيه رانده شد. اين روند 

است،  مانده يباقجامعه همان رعيت منفعل  دهنده ليتشكاساسي در دو قرن گذشته نكرده و واحد 
و همواره به دو شكل پرخاشگري در  كنند يمرعيتي كه نخبگان اجتماعي و سياسي او را نمايندگي 

 درواقع. شرح فوق دهد يممواقع اضطراري و انفعال در مواقع غير اضطراري واكنش اجتماعي نشان 
توصيف تغيير ساختار حوزه عمومي سياسي است كه منبعث از حوزه عمومي نمايندگي است. 

 ازجملههروند فعال و مسئول واحد اجتماعي حوزه عمومي شهروندي است كه جوامع خاورميانه ش
ايران هنوز فاقد آن هستند. تغيير ساختار حوزه عمومي از حوزه عمومي نمايندگي به حوزه عمومي 

نشان داده است، » تغيير ساختار حوزه عمومي«كه يورگن هابرماس در كتاب  طور همانشهروندي 
ي اين شناخت روشتغييرات اجتماعي بنيادي در جوامع غربي در چند قرن گذشته بود. محور منشأ 

ي پژوهشي جديد زمينه ها هيفرضدر قالب  ها آني زير است كه با طرح ها پرسشنوشته رسيدن به 
  .شود يمبراي مطالعه تغيير ساختار حوزه عمومي در ايران فراهم 

 ديد؟آيا در ايران حكومت قلمروي تشكيل گر .1

 تشكيل گرديد؟» 1دولت -ملت« آيا در ايران حكومت ملي يا  .2

 
1 . nation- state 
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الگوهاي نوآوري سياسي در ايران، نگاهي به تجربه نهضت خداپرستان «)، 1379( مراد ،ثقفي

   .25-11، صص. 17ش  مجله گفتگو،، »سوسياليست
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 ي سياسي ايران (عصر قاجار)،شناس جامعهيي بازتابي، مباني گرا سنت)، 1397راسخ، كرامت اهللا (
   تهران: آگاه.
مدخل با  5000ي و علوم انساني، شامل شناس جامعهفرهنگ جامع )، 1391( اهللا كرامتراسخ، 

  ي. شيراز: نويد شيراز. - ، جلد دوم: عي انگليسي و آلمانيها معادل
جستارهاي سياسي ، »كاري هاي سنجش تفكر محافظه شاخص«) (آبان). 1394اهللا ( كرامتراسخ، 

  .99- 75)، 2( 6، معاصر
، ترجمه منوچهر كاشف، تهران: شركت انتشارات ي صليبيها جنگتاريخ )، 1371رانسيمان، استيون (

  علمي و فرهنگي.
: اهتمام به ي،آباد يزك يلرزاعيم عثماني، امپراتوري تاريخ )،1367؛ پورگشتال، هامر (رضوي

  زرين.: تهران فرد، دو جلد، كيان جمشيد
  .288- 279، ص. 28شماره  بازتاب انديشه،، »ييگرا اسالم«)، 1381سازگارا، محمد محسن (

تهران: شركت انتشارات  ،باقر صدري نيا م، ترجمهاسال از قبل  تاريخ عرب)، 1380سالم، عبدالعزيز (
  علمي و فرهنگي.
  تهران: صداي معاصر. ،خاطرات سياسي كريم سنجابي ،)1381( ميرسنجابي، ك

مدرنيته، شبهه و دموكراسي بر مبناي يك بررسي موردي در بارة حزب )، 1386شيرازي، اصغر (
  تهران: نشر اختران. ،1378تودة ايران از آغاز تا سال 

  اب.چاپ دوم، تهران: جهان كت ايرانيت، مليت، قوميت،)، 1396شيرازي، اصغر (
  ي.نشر ن)، جهاد در اسالم، تهران: 1394( اهللا نعمتي، آباد نجفي صالح

سيد احمد  ترجمه ،اصالت يوجو چالش مدرنيته، جهان عرب در جست )،1380(صفي، لوآي. م. 
  موثقي. تهران: دادگستر.

 يسرا كتابروحاني، تهران:  محمدحسن، ترجمه تاريخ مفصل عرب قبل از اسالم)، 1367علي، جواد (
  بابل.

فتمان سلفيه گ«)، 1396( حمداهللا اكواني عليرضا سميعي اصفهاني ؛منصور ميراحمديعوض پور، مهدي؛ 
، سال دو فصلنامه علمي پژوهشي دانش سياسي، »وهابي سلفيت واسازي و سياست پرهيزي علمي؛

  ؛ 69-41، 25سيزدهم، شماره اول، پياپي 
  جيبي. يها اهللا فوالدوند. تهران: كتاب ت، ترجمه عزگريز از آزادي )،1353( فروم، اريش

، وهابي تاريخ فرقه و عقايد درباره يا تحقيق گونه و بررسيوهابيان، )، 1385( اصغر يعلفقيهي، 
  .انتشارات اسماعيليانتهران: 

  .جواد طباطبايي، تهران: كويرترجمه  تاريخ فلسفه اسالمي،، )1373( هانري  كربن،
اگوست كنت تا آلفرد  هاي جامعه شناسان كالسيك از نظريه، )ده(گردآورن )1393كسلر، ديرك (

  اله راسخ، ج اول، تهران: نشر جامعه شناسان. ترجمه كرامت شوتس،
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 ها، شناسي، از ايزنشتات تا پسامدرن هاي روز جامعه نظريه )،) (گردآورنده1394كسلر، ديرك (
  اله راسخ، تهران: نشر آگه. ترجمه كرامت

  تهران: نشر ني. ،اله راسخ ، ترجمه كرامتشناسي معرفت مباني جامعه). 1390(كنوبالخ، هوبرت، 
  تهران: كارنامه. نخستين مسلمانان در اروپا،)، 1389لوئيس، برنارد (
توده ب. م.: حزب  هجدهم برومر لوئي بناپارت، ترجمه محمد پورهرمزان،). 1353ماركس، كارل (

  يران.ا
 ، ترجمهاصحابش و نوباور برو عليه نقادانه نقد بر نقدي يا سمقدخانواده )، 1358( كارل ماركس،

  انتشارات صمد. : نيكي، تهران تيرداد از
  ركز. رم ش نران:  ه ، تام ره پ ر Ĥق به  رجم ت ،1871ه  س ران ف در ي ل داخگ  ن جالف)،  1380(ارل  ك ،ماركس

 رجمه پرويز بابايي، تهران: چشمه.، تلودويگ فوئرباخ و ايدئولوژي آلماني)، ب1380ماركس، كارل (

  ، ب.م: نشر كارگر؛ 1850تا  1848مبارزات طبقاتي در فرانسه، ). 1977ماركس، كارل (
  .تهران: سمت ،مترجم: فريبرز مجيدي ايدئولوژي و اتوپيا، )،1380( لمانهايم، كار

، 2، شماره 5وره ، دي تاريخيشناس جامعه، »يي: گفتمان مقاومتگرا اسالم«)، 1392محمدي، محمود (
  .92- 71ص. 

احزاب سياسي ايران با مطالعه موردي نيروي سوم و جامعه )، 1375مديرشانه چي، محسن (
  تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا. ،ها ستياليسوس

  به كوشش صادق سجادي، تهران: تاريخ ايران. يك كلمه،)، 1364خان، ( مستشارالدوله، ميرزايوسف
  تهران: انتشارات علمي.، 7، تهران، علمي، جلد ايران ساله ستييخ بتار )،1380( مكي، حسين
نقش ارباب و دهقان در ، اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي هاي يشهر ،)1369ن (ومور، برينگت

  .مركز نشر دانشگاهين: ، ترجمه حسين بشيريه، تهراپيدايش جهان نو
  .77-70، 49اب ماه ادبيات و فلسفه، شماره ، كتو فلسفه ديالوگ بروبمارتين )، 1380مهرگان، اميد (

  ، به كوشش هما ناطق. كلن (آلمان): افق.ي تبعيدها نامه)، 1368كرماني ( آقاخانميرزا 
  .تهران: روزن چاپ اول، ، به كوشش اسماعيل رائين،سفرنامه )،1347( صالح شيرازيميرزا 

 ، به كوشش محمد محيط طباطبائي،لكممجموعه آثار ميرزا م). 1327ميرزا ملكم خان (ناظم الدوله) (
  تهران: كتابخانه دانش.
جلد، ترجمه هادي  2، تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز)، 1390ميشل، ريچارد (

  خسروشاهي، تهران: اطالعات.
-274، صص 7، شماره 1332، سال ششم، مهر يغما، »اولين كاروان معرفت«)، 1332مينوي، مجتبي (

278.  
به اهتمام نورالدين نوري، چاپ دوم،  نخستين كنگره نويسندگان ايران،)، 1385تل خانلري، پرويز (نا

  تهران: اسطوره. 
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   .، تهران: انتشارات آگاهاز ماست كه بر ماست)، 1357ناطق، هما (
   ؛4و  3، سال چهارم، ش. ، دبيره»حكومت اسالمي درآمد شيپروزنامه قانون «)، 1367/1988ناطق، هما (
  .لندن: پيام م.)، 1834 -1848فرهنگي ( يابي ايران در راه )،1988ناطق، هما (

دولت رضاشاه و نظام ايلي (تأثير ساختار دولت مطلقه رضاشاه بر نفوذ )، 1379نقيب زاده، احمد (
   مركز اسناد انقالب اسالمي. تهران:قبايل و عشاير)، 
  .چاپخش :، تهرانستنهضت خداپرستان سوسيالي )،1377( نكو روح، محمد

، پژوهش حقوق و سياست، »ي آنها نهيزميي در فلسطين و گرا اسالم«)، 1383ولداني جعفري، اصغر (
  .96- 77، ص. 10شماره 

تهران: مؤسسه انتشارات  اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار،). 1346هاشمي رفسنجاني، اكبر (
  فراهاني.

: ، به كوشش محمد دبير سياقي. تهرانسفرنامه ملكه ).1368() مهدي قلي خان (مخبرالسلطنه ، هدايت
  تيراژه.

 مترجمان مراد ،قطعات فلسفي: ديالكتيك روشنگري )،1384ماكس؛ آدورنو تئودور ( هوركهايمر،
  گام نو.: مهرگان، تهران اميد فرهارپور،

از قرن اول تا پنجم گسترش نفوذ اسالم در شبه قاره هند «)، 1388ياري، سياوش؛ نعمتي، نورالدين (
  .142- 129)، 1( 1، ي تاريخيها پژوهشمجله علمي پژوهشي ، ».ه.ق
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