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  چكيده
 روشنفكران توجه موردة عمد مباحث ازي ك يغربي گريد برابر در» ما«ي ستيك و» شتنيخو«ة لئمس
 اند، زده قلمي موضوعة حوز نيا در زمينة كهي روشنفكران آثار به رجوع با. است بوده معاصر رانيا

 گرفته نشأتي خاصي فكر» سنت «از كدام هر كهي اگونگوني ها دگاهيد با آنان كه شود مي مشخص
 از» شتنيخو «مفهوم  هدف اين مقاله، واكاوي.اند نشسته بحث به» يرانيا شتنِيخو«بارة در است،

 احمد معاصر،ي رانيا متفكران از تن دوي آرا در خاص طور به كه ستگرا مليي فكر» سنت «دگاهيد
 كه استاين  ،همقال نياي اساس پرسش ب،يترت نيبد .استي متجل شادمان نيفخرالد وي كسرو

 كدام به توجه با و داشتند» شتنيخو «مفهوم ازي تصور چه مذكوري فكر» سنت «روشنفكرانِ
 در نكهيا از است عبارت مقالهية فرض ؟د بودن دهيرس تصور نيا بهي نظر وي اجتماعي ها نهيزم
ي فكري ها آموزهي بازخوان براساس» شتنيخو «مفهوم از روشنفكران فيتعر ،گرا مليي فكر» سنت«
 و رديگ مي شكلي فارس زبان همچوني مشتركات براساس و رانياة محدود در» ما«ي معنو راثيم و

 نوشتار. است رانياي خيتاري ها تيروا بري مبتن» يرانيا شتنيخو «يِزندگ از آناني ها تيروا
ي زندگ دوراني زمان تقدم به توجه با ستنخ محور در. است افته يشكلي اصل بخش دو در حاضر،

 ديسي آراي بررس به دوم محور در وي كسرو احمد ديس هاينظر نييتب به تقدم، فضل نيهمچن و
 مقالهية فرض و پرسشي ريگ جهينت و مباحثي بند جمع زين انيپا در. ميا پرداخته شادمان نيفخرالد

  .   است آورده شده
 

  واژگان كليدي
   .گرا ملي ،يكسرو ،شادمان ،يفكر »سنت «،»شتنيخو«
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 گرا در سنت فکری ملی «خویشتن»مفهوم 

 (کسروی و شادمان)مطالعۀ موردی: 
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  مقدمه
روشنفكران ايراني پس از پيروزي جنبش مشروطيت، نسبت به نسل اول روشنفكران كه در 

تري بودند  وسيعبسزا داشتند، داراي گسترة فكري  تأثيريخواهي  مشروطهتكوين مباني فكري 
تري   نكرده و به مسائل عميقو صرفاً به انتقاد از استبداد و لزوم ايجاد حكومت قانون بسنده

 با انيرانيا برخورد زمان از چراكه ؛دندكرديگري بذل توجه /غرب و خود/چون دوگانة شرق
ي ها نگرش و ها دگاهيد با خاص، طور به روشنفكران و عام طور بهي رانيا ةجامع توجه غرب،

 ك يدر پي آنان غرب، باي رانيا روشنفكرانة مواجه در. شد معطوف» 1خود «مفهوم به مختلف،
. گرفت قرار توجه مورد مرجع مفهومة مثاب به» شتنيخو «مفهوم رو، نيازا. بودند مرجع ةنقط

 ازي مختلف ريتفاسيي دايپ موجب ،2واقع امر ك يعنوان به لهئمس نيا ازي ساز مفهومي برا تالش
 ،يفكر مختلفي ها»سنت «در» شتنيخو «مفهوم از ريتفاس نيتر مهم جمله از. شد» شتنيخو«

 و )ش1269- 1324(ي كسرو احمد چوني كساني آرا در ييگرا مليي فكر» سنت «به توان مي
 طرحي چگونگ دشو مي تالش مقاله نيا در. دكر اشاره) ش1286-1346( شادمان نيفخرالد

ي براي شنهاديپ راهكارة مثاب به آناني ها پاسخ و روشنفكر دو نيا دگاهيد از تيهو بحرانة لئمس
  .دشو نييتب وي بررس» شتنيخو به بازگشت«

ي فكر» سنت «روشنفكرانِ نكهيا از است عبارت پژوهش نياي اصل پرسش اساس، نيا بر
ي نظر وي اجتماعي ها نهيزم كدام به توجه با و داشتند» شتنيخو «مفهوم ازي تصور چه مذكور

 ازي فيتعار به لقائ روشنفكران نيا نكهيا از است عبارت مقالهية فرض ند؟ديرس تصور نيا به
 افرادي زندگي ها داستان تيرواي ط و دارد آناني فكر» سنت «در شهير كه هستند» شتنيخو«

 از روشنفكران فيتعر ،گرا مليي فكر» سنت «در. است گرفته شكل» سنت «نيا درون در
 و رانياة محدود در ماي معنو راثيم وي فكري ها آموزهي بازخوان براساس» شتنيخو «مفهوم
» يرانيا شتنيخو «يِزندگ از آناني ها تيروا و رديگ مي شكلي فارس زبان چوني ركاتمشت
  . است رانياي خيتاري ها تيروا بري مبتن

 اريز ؛است شده رفتهگ بهره 3يستيانيونتاريكامية نظر از مقاله،ي نظري الگوي سازماندهي برا
 آثار در» 4ييروا خود «وانعن تحت كه دهد مي ارائه» شتنيخو «ازي ا ژهيو فيتعر الگو نيا

 شده تيرواي ها داستاني ط فرد، هر» خود «او، باور به .وجوست جست قابل 5رينتايا مك ريالسد
» ييروا خود «را آني و كه رديگ مي شكل خاصي »سنت «و فرهنگ قالب در وي وي زندگ در

                                                            
1. Self  
2. Fact   
3. Communitarianistic 
4. Narrative Self 
5. Alasdair MacIntyre 
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ها   كه ليبرال)1گرا عاطفه» خود«(» خود «از ميرا در مقابل مفهو» خود روايي «اينتاير مك. نامد مي
هاي اخالقي،  گرايي مروج اين آموزه است كه داوري عاطفه. كند ميبدان باور دارند تصوير 

؛ نال 459: 1384؛ ادگار، 459: 1384زائري، (هاي شخصي قرار دارد  گيري جهتبرمبناي بيان احساسات و 
گونه فعل يا بياني با  ر او، در هر مورد، هراز نظ كه يدرحال .)8: 1381؛ پورزكي، 472: 1384و ميلسون، 

 در. )271: 1389في، ؛ 346،353، 69: 1390اينتاير،  مك( شود ميپذير  فهم 2يافتن جايگاه آن در يك روايت
ها و  كه عبارت است از متون، روايت» سنت فكري«ي معنا به» 3سنت «مفهوم از زمينه نيا

ها ممكن »سنت«ه و عقالنيت جز در درون اين هايي كه از نسلي به نسل ديگر رسيد داستان
 كند مي اشارهي عمل عقل 4يگر يخيتار به ،رينتايا مك. ، استفاده شده است)511: 1384ليهي، (نيست 

 دغفور،يس آل( استي خيتاري موجود انسان او، نظر به رايز ؛داند مي عرف خيتار تابع را عقل و
» سنت «درون دريي روا وحدت ضمن در او بودن معنادار و انسان بودني خيتار. )6- 7: 1388

 در او. )102: 1388 ساطع،( آورد فراهم آن ليتكم و حيتصحي براي مناسب نيگزيجا تواند مي خاص
. پردازد مي محور »سنت «پژوهش ك يدر موجود تيعقالن شرح به» ها سنت تيعقالن« ةينظر

 مراجع و متون باورها، اول،ة لمرح در. شود مي حاصل شرفتيپ مرحله سهي ط تيعقالن نيا
ي گوناگوني ها يكاست و ها يمداناكار دوم،ة مرحل در ؛اند نشده دهيكش پرسش به هنوز مربوط

 و ها يكاست آن به واكنش سوم،ة مرحل در و ؛رديپذ مين صورتي اصالح اما شود، مي مشخص
 بر شدن رهيچي برا دمجدي ها يابيارز و ها يبند صورت ازي ا مجموعهي طراح به ها يمداناكار

 ؛420- 421: 1388 ،ياريشهر( شود مي» سنت «رشد موجب آنة جينت و شود مي منجر ها تيمحدود
 شيپ ها»سنت«ي برا كهيي ها تيمحدود ازي برخي گاه ،اينتاير مك نظر به. )149: 1390 ن،ينستيو

 به آن حل كه شود مي» سنت «آن در» يشناخت معرفت بحران «سبب كه است بزرگ چنان ديآ مي
 بودن، نو شرط سه واجد ديبا كه دارد ازين خالقانهي ا گونه به ديجد مييمفاه كشف ا يابداع

  .باشدي ساختاري وستگيپ و بحرانيي چرا نييتب
 چگونگي بايد، ابتدا »خويشتن«از مفهوم  گرا مليفكري » سنت«در توضيح و تبيين 

 شادمان و كسرويتوسط » ها نيت سنتعقال«تشخيص درد و ارائة راه عالج بر مبناي نظرية 
اسير و گرفتار آمدن به  و كسروي توسط گري اروپايياي كه خواهد آمد،  گونه به. بررسي شود

بازگشت به «، اولين گام در تشخيص درد بود كه اولي نداي شادمان توسط دست تمدن فرنگي
توسط آن را قبل از اسارت » تسخير تمدن فرنگي«و دومي » زندگاني كهن شرقي ةشيو

. خود تأكيد دارند» سنت«، دو روشنفكر بر فضايل موجود در بازگشتطي اين مسيرِ . سردادند

                                                            
1. Emotionalistic Self 
2. Narrative  
3. Tradition   
4. Historisism  

 (کسروی و شادمان)مطالعۀ موردی:  گرا در سنت فکری ملی «خویشتن»مفهوم 
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در برابر » هويت خويشتن«اين دو روشنفكر با رجوع به تاريخ ايران به ابزار واحدي براي حفظ 
. زدپردا ميانديشند و هر يك با تعبير خاص خود به روايت داستان خود  مي» ديگري«هجمة 

.  استزبان فارسي، همانا حفظ و تقويت »خويشتنِ ايراني«ابزار كليديِ بازگشت و پاسداري از 
ها و فضايل ديگري  ، به ارزشزبان فارسيهر يك از اين دو روشنفكر، در كنار تأكيد ويژه بر 

  است كه رو به سويزبان فارسيكنند، اما در نهايت تأكيد اصلي بر  ميخود اشاره » سنت«در 
  .غايتي مشخص دارد

 هاينظر نييتب به نخست محور در: است افته يشكلي اصل محور دو در حاضر، نوشتار
 از پس زين انيپا در. پرداخت ميخواه شادماني آراي بررس به دوم محور در وي كسرو
 .   شد خواهدي ريگ جهينت شده، مطرح مباحثي بند جمع

  
 ي كسرو احمد

عطفي در آثار  ةنقط )1311كسروي، (آيين دانند كه كتاب  مي، نيك كسروي با آثار پرشمارآشنايان 
يا به عبارتي » زندگاني كهن شرقي«و لزوم بازجستن » گري اروپايي«لة ئوي به لحاظ طرح مس

با احساس » خويشتنِ ايراني« از كسرويدر واقع، روايت . است» ديگري/خويشتن«دوگانة 
 اينتاير مككه  گونه همان رو ازاين. شود ميي اروپا آغاز هجمة وارد از ناحية غرب يا به تعبير و

مثابة مظهر مدرنيته و به  به و فردگرايي ليبراليسم مدرنيتهاز نقد » خود روايي«در طرح مفهوم 
اي   با هشدار از شيوة زندگيآيين نيز در كسرويكند،  ميآغاز » گرايانه عاطفهخود «بيان خودش 

و  كند ميروند، آغاز  ميناخواه به پيروي از آن  خواه و ديگران نيز اند كه اروپاييان در پيش گرفته
با جزئيات بيشتري به بررسي  در زير. »دارد  مياين روش عاقبت بسيار شو«شود كه  ميمتذكر 

 . خواهيم پرداختكسرويچگونگي تشخيص درد و ارائة راهكار توسط 

  
 درد صيتشخ

او . داند ميشرق » پراكندگي و نابساماني«زمانة  بزنگاه مواجهة شرق و غرب را در كسروي
جهانيان «كه  رسد، درحالي مينظر  كند كه از بيرون آراسته و زيبا به ميجهان را به انساني تشبيه 
وي در برابر دعوي مدرنيته كه جهان پس از رنسانس و . »اند بهره بياز آسايش و خرسندي 

هايي شگرف داشته  وم و اختراعات جديد، پيشرفتويژه دو سه قرن اخير در پرتو پيشرفت عل هب
 كسرويگويد آيا اساساً جهان رو به پيشرفت دارد؟  مياست، پرسشي اساسي مطرح كرده، 

  . پرسش از غايتي دارد كه در جهان مدرن رو به فراموشي نهاده است
» آسايش و خورسندي«، غايت انسان پيوسته در طول تاريخ، دستيابي به كسروياز نظر 

دهد كه  مياما او تذكار  ؛)5 ،4، 65، 64: 1311كسروي، ( بوده و ما را با اروپاييان در اين زمينه همسخن
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، انسان به آسايش و خرسندي  شدهدر ساية اختراعات نوين اروپا كه از چند سده پيش آغاز
هرگز سابقه  ،دست نيافته و حتي سختي و مشقت جهانيان به حدي افزايش يافته كه پيش از آن

. ي گرفتاري انسان استها ديني يكي از ريشه بي، كسروياز نظر . )3: 2536كسروي، (نداشته است 
دين از نيازهاي  گرفته،او معتقد است هرچند در گذشته امور ناپسندي به نام دين انجام 

براي هاي اروپا  ديني از ارمغان بيبه نظر وي، . ضروري جهان است و گريزي از دينداري نيست
نياز  بيآن عامل آبادي جهان «زيرا اروپاييان با چيرگي بر طبيعت خود را از دين،  ؛شرق است

فالسفة آزادانديش در غرب، نيز در قرون اخير . )7: 2536؛ كسروي، 11، 10: 1311كسروي، (» دانند مي
شة دين كه ماية واقع، سخنان اين فالسفه تيشه به ري در. اند ماية بيزاري بيشتر مردم از دين شده

ديني، قانون  بيجاي  به، اروپا مدعي است كه كسروياز نظر . آسايش جهانيان بوده، زده است
ها، قانون   ضرورت وجود قانون براي انسانرغم بهاما . بشري براي انسان به ارمغان آورده است

سايش و كند براي آ مي توصيه كسروي رو ازاين. تواند كاري از پيش ببرد ميتنهايي ن به
از نظر او، راهي كه شرقيان از طريق . خرسندي مردم، وجود دين و قانون، هر دو ضرورت دارد

 زيرا خود غربيان، اكنون در ميانة آن ؛خواهند بپيمايند، سرابي بيش نيست ميآن در پي غربيان 
نان كه آ: نويسد مي خطاب به اروپاگرايان كسروي.  و راه پس و پيش ندارنداند راه گير افتاده

ها انسان فقير و گرسنه در  بينند، به ميليون ميدار غرب را  سرمايههاي بلندمرتبة طبقات  عمارت
  .            )11- 20: 1311كسروي، (ها نيز توجه داشته باشند  پاي آن عمارت

لة ئ، مساستهاي نوين  هاي غرب كه ناشي از دانش ، يكي ديگر از گرفتاريكسرويبه نظر 
به نظر . )9:  الف1324كسروي، (داند  مي كه يكي از وظايف خود را مبارزه با آن  استماديگري
خرد را كه داور نيك و بد و راست و كج و سود و زيان، و «ها، وجود  ، ماترياليستكسروي

همين كالبد «زعم آنان، وجود انسان در  بهزيرا . پذيرند مين» ترين داشته آدميست گرانمايهخود 
ها،  وي براي رد همين باور ماترياليست. )6: 1353كسروي، (»  و جان سترساستمادي و همين تن

را به نگارش درآورد و تالش كرد كه بين روان و كالبد مادي ) 1353(در پيرامون روان كتاب 
  . و وجود اين تمايز را نشان دهد شودانسان تمايز قائل 

هاي شرق و ايران را واكاوي  هاي اروپا، مسائل و دشواري  پس از ذكر گرفتاريكسروي
جنبش  اخص، طور به اعم و ايران طور بهله در شرق ئترين مس از نظر وي، اولين و مهم. كند مي

 معتقد است تا انقالب مشروطه اغلب مردم ايران در خواب كسروي.  استگري اروپايي
كه جنبش  يزماناز . خبر بودند بيناآگاهي از جهان فرو رفته و از تحوالت پيرامون خود، 

آنان » هاي شگفت اختراع«هاي اروپا را كه مرهون  مشروطه پيش آمد مردم بيدار شده و پيشرفت
هاي اروپا  و از تحوالت زمانه آگاهي پيدا كرده و درصدد كسب پيشرفت گر شدند نظارهبود، 

 گرچه نفس اين امر شايسته بود، اما نكتة مهم از نظر او اين بود كه مردم ازا. برآمدند

 (کسروی و شادمان)مطالعۀ موردی:  گرا در سنت فکری ملی «خویشتن»مفهوم 



  
   1396بهار  ،1 شمارة، 47 ةدور ، فصلنامه سياست                                                                 124

اروپا با داشتن آن «له توجه نكردند كه ئو به اين مس ندبودها و مسائل اروپا ناآگاه  گرفتاري
ها  ها از شاهراه رستگاري بركنار و از آسايش و خرسندي كه همة كوشش ها و اختراع دانش

  . )4-5: 1319كسروي، (» باشد ميبهره  بيبراي آنست 
سرمنزلش جز گرفتاري و «هايي است كه  ريبه باور او اين راه جديد نيز داراي گرفتا

خوبي تشخيص  بهوي به حساسيت زمان آگاه است و . )13: ب1313كسروي، (» نابودي نخواهد بود
دهد كه راهي كه از جنبش مشروطه به اين سو آغاز شده، امكان بازگشت به قبل از آن را  مي

ما در زماني هستيم كه در «. دهد يمها و مسائل راه نوين نيز هشدار  هرچند به گرفتاري. ندارد
هاي نويني كه آسايش آدميان را  هم خورده و سامان بههاي ديرين  هايي همة سامان ساية جنبش

ها  ساماني بياي بر اين  چارهكوشم كه  ميجاي آنها گزارده نشده من بر آن  بهدربرداشته باشد 
  . )315: 1381كسروي، (» نمايم

اخالق «و داراي »  پيغمبران بوده و دين به سراسر گيتي آموختهگاهواره«به نظر او شرق كه 
يكباره اين  بهاي است كه رواج آن در ميان گروهي صدها سال زمان نياز دارد، چگونه »ستوده

او، اروپاگرايان، از  خود ساخته است؟ به باور ةپيش را گري اروپاييفضايل را به كناري نهاده و 
پيشينة  ند ودانسترا پس از وقوع جنبش مشروطه » ز تاريخ شرقآغا«آگاهي و گمراهي، ناروي 

از دين «اروپاگرايان از تمامي آداب و رسوم ايرانيان . ها را ناديده گرفتند درخشان اين سرزمين
، در مقابل زبان به ستايش از اروپا و »و اخالق و عادات و گفتار و رفتار خرده گرفته

هاي اخالقي در جامعة  عي وارونگي و دگرگوني ارزش نوكسروي. دستاوردهاي آن پرداختند
  .)22- 25: 1311كسروي، ( است گري اروپاييكند كه معلول رواج جنبش  ميايران را توصيف 

به .  بودتمدن، مفهوم گري اروپايي در ترويج» هواداران اروپا«كي ديگر از دستاويزهاي ي
حال . تومبيل و سينما از اروپا وارد شودهمراه با ساير ظواهر آن مانند ا دباي تمدنباور آنان 

 شهرگريتعبير وي،  به به معناي دقيق كلمه چيزي جز شهرنشيني يا تمدن، كسرويآنكه از نظر 
بدين . هاي باستان وجود داشته است ، بلكه از زماننيستاي نوين  پديده تمدنرو،  ازاين. نيست

 نيست، بلكه تمدنبهره از  بيتنها  هنمحسوب شده، » دين ةگاهوار«سان، ازآنجاكه آسيا خود 
 پا را فراتر كسروي. ديرينه در داشتن آيين و رسوم خاص بر غرب تقدم دارد ةسابقدليل  به

را كه » مغز تمدن«شود اروپا در قرون اخير در نتيجة اختراعات امروزي  مينهاده، مدعي 
 گري اروپاييجنبش  ي رواجها  يكي از نشانهكسروي. آسايش آدمي است، از دست داده است

داند  ميدر ايران را پذيرش مطلق سخنان مستشرقان اروپايي، حتي در زمينة تاريخ يا زبان ايران 
  .)199: الف1378كسروي، (

خواهي را كوششي  مشروطه به تاريخ جنبش مشروطه در ايران، جاي ديگري با اشارهاو در 
تكاني در «او اين پديده را . كند ميداد ذكر و نتيجة آن را رهايي ايران از استب داند ميگرانبها 
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 ميعلل ناكا در بيانوي . داند مي» فيروزي بزرگ« آن را ،عنوان حركت اول بهو  نامد مي» توده
به عللي كه يكي از آنها آماده نبودن توده را بايد «: نويسد مي جنبش در مراحل بعد نيز نيا

ش آزادي پس از چند سال مبدل به آشوب ها به نتيجة مقصود نرسيد و جنب شمرد، آن كوشش
هاي ايران، ناآگاهي مردم از معناي  ، يكي ديگر از گرفتاريكسروياز نظر . »بندي گرديد دستهو 

له ئدرست مشروطه بوده است كه سرانجامِ آن به ناامني گسترده در كشور انجاميد و اين مس
او در زمينة . )6- 7: 1320كسروي، (» د شدديكتاتوري و استبدا«خود از مقدمات روي كار آمدن دوبارة 

رود و در مورد  ميي مشروطه و ناآگاهي توده و نخبگان تا حدي موشكافانه پيش ها بايسته
گيرد از  ميدرستي معتقد است احزابي كه در ايران شكل گرفته يا  بهلة تحزب در ايران ئمس

: ب1357كسروي، (گيرد  ميكل روي مدل احزاب اروپايي بدون توجه به نيازهاي واقعي جامعه ش
حل پرداخته است كه در ادامه به  راهدر حاشية آثار مختلف به طرح بحث و ارائة  يكسرو .)11

 .شود ميها نيز اشاره  حل راهاجمال به 

  
  )درمان (حل راهة ارائ
او علت اصلي . است»  زندگاني كهن ايرانيةشيو«و » سنت«، بازگشت به كسرويحل اصلي  راه

كه از نظر  درحالي. داند ميهاي اروپا  ها و بدي گري را ناآگاهي شرقيان از نيكي وپاييرواج ار
هاي اروپا تمايز قائل شده و به گزينش از دستاوردهاي تمدن  ها و بدي  ميان نيكيد، بايكسروي

 اروپاييگريلة ئراهكار عبور از مس مورد در كسروي .)63، 48: 1311كسروي، (اروپايي پرداخت 
گوييم بايد چشم از اروپا بازدوخت و به زندگاني  ميخواهند گفت چه بايد كرد؟ «: يسدنو مي

ها بايد علوم و فنون نوين را از اروپا اخذ  شود دولت ميالبته باز متذكر . »كهن شرقي بازگشت
كنند، بايد چشم از اروپا  ميويژه در زمينة عادات و اخالق از اروپا پيروي  هاما مردم كه ب. ندكن

.  داردنابودگاهزيرا، امروز اروپا در بيابان گمراهي سرگشته است و راه آن رو به سوي . بازدوزند
. ... بازگردد كه رستگاريش در بازگشتن است. از آنجا كه هست بازگردد«بنابراين شرق بايد 

ي ها داراي اندوخته«چراكه شرق . »بازگردد و آن زندگاني كهن شرقي خويش را از سر گيرد
رغم تغيير شيوة زندگي به سبك  به. »آسايش جهانيان است ةماييي كه ها بهايي است، اندوختهپر

كسروي، (شود  مييي از آن يافت ها سره از بين نرفته و نشانه يكغربي در ايران، همة خيرهاي ما 
1311 :35 ،25(. 

ند است، اي سودم پديده حقايق وارونه نخواهد شد و اگر دين ،به نظر او با گذشت زمان
توان گفت چون در جهان  ميرو، امروزه ن اين از. بايست در همة اعصار رواج داشته باشد مي

به . )5-7: الف1324كسروي، (هايي رخ داده، دين نيز كاركرد خود را از دست داده است  پيشرفت
ند دين شاهراهي است هموار و راست كه بايد همگي در آن گرد آمده با هم راه بپوي«باور وي، 
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از نظر او گوهر دين كه بنيادي راست . )10: 1344كسروي، ( »و از پراكندگي و گمراهي ايمن باشند
او با  رو ازاين. هايي بر آن افزوده شده است داشته يكي است، اما در اثر گذشت زمان آلودگي

هاي موجود و بازنمايي معناي  طرح جنبش پاكديني معتقد است كه چارة كار براندازي كيش
 از يكي پاك زبان ،ينيپاكد جنبش و نيد ةلئمس از پس. )4: الف1324(استين دين است ر

 است» يرانيا شتنيخو «از تشيروا در ياساس يحل راه عنوان به او يفكر يها كوشش نيتر ياصل
ي ها يگرفتار ازي ك يرانيا مردمي زباني پراكندگ .دارد يو نظر مورد يفكر» سنت «در يپا كه
 مرسومي فارس زبان در نظر ديتجد و آن حذف با ديبا كه استي مل انسجام انيز به و بوده آن
وي اروپاگرايان ايراني را كه بدون . )205 ،136: 2535 ،يكسرو( نمود اهتمام پاك زبان ك يجاديا به

و هر آنچه را كه در شرق وجود دارد  پردازند ميتوجه به تاريخ ايران صرفاً به ستايش از اروپا 
او با . خواند مي خواهي فرا مشروطهويژه جنبش  به، به مطالعة تاريخ ايران كنند يمنكوهش 

واقع  بود، در» پيشروان اين شورش«شود آنچه مقصود  ميبازخواني وقايع مشروطه متذكر 
به اين ترتيب . بود» دولتيان و زورمندان« در برابر ستم عدالت و نظمكوششي براي دستيابي به 

 .)22: 1311كسروي، ( مطمح نظر نبود گري اروپاييبه معناي مترادف با هرگز آزاديخواهي 

 از طريق مطالعات فراوان تاريخي براي اثبات ادعاهاي خود با رجوع به تاريخِ كسروي
»خود از شيوة زندگاني شرقي كوشش » سنت كند ميشرقي، براي اثبات وحدت روايت .

خوانيم تا بدانند كه در هفت و هشت قرن  مي تاريخ ما اينان را به خواندن«: نويسد ميرو  ازاين
رواج بس فراواني داشته   ميويژه در شرق كه آيين مرد بهپيش در جهان چه آسايشي برپا بوده 

: 1311كسروي، (» هواداران اروپا آنها را خوانده معني بهتري و برتري جهان را دريابند... » «است
از گذشته آنچه نيك است برداشت و آنچه بد است بايد «عنوان  بااي  مقالهاو در . )69

دارد كه يكي از افتخارات ايران وجود دانشمندان و  مي، با رجوع به تاريخ ايران بيان »بازگزاشت
كه اروپاييان ماية برتري در جهان را در اين  زماني. نويسندگان پرشمار در قرون گذشته است

بايست به داشتن آن دانشمندان و هنروران در طول  مي دانند، ايرانيان نيز مي» شهرگري«موارد يا 
يز ميان نيك و بد آن متون و يجامانده از دانشمندان، تم بهدر رجوع به متون . تاريخ خود ببالند

نويس بايد  تاريخ زمينهدر اين . )134: الف1313كسروي،  (كند  ميگزينش از ميان آنها را توصيه 
سرانجام . »ان جهان پيدا كند و از آيين زندگاني آگاه باشدآشنايي به نيك و بد و سود و زي«

ها و رخدادها، دارا بودن   شروطي چون داشتن شجاعت در ذكر همة داستانكسروياينكه 
طرفي نسبت به اشخاص و اقوام در ذكر  نگاري، حفظ ادب و احترام و بي تاريخانديشة 
 .)19- 25: 2537كسروي، (د شمار مينگاري الزم  تاريخهاي تاريخي را براي  روايت
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 فخرالدين شادمان

، اند  داده)89: 1387بروجردي، ( شده فراموشنگار  تاريخلقب  كه به او  شادمانسيد فخرالدين
ي مثبت و ها  از جمله روشنفكران ايران معاصر است كه ضمن توجه به جنبهكسرويهمچون 

 را پس از شادمان. كند مي را نقد »سنت«منفي تمدن غرب، با ديدي نقادانه فراموشي يكسرة 
افكن تمدن غربي  بنيانكساني دانست كه از لزوم توجه به سيل  نخستينتوان از  مي، كسروي

دانست كه طي داستاني دراز » خويشتنِ ايراني«سخن راند و چارة كار را نيز در بازانديشي در 
. نوعي وحدت در روايت استريشه دارد و حاكي از » سنت«از زمان ايران باستان تا كنون در 

شناسانه و توأمان به  آسيببر اينكه با ظواهر تمدن غربي آشنايي داشت، با نگاهي  عالوهشادمان 
با رجوع به جزئيات افكار . به تأمل در اين زمينه پرداخت» خويشتن ايراني«پيشينه و آيندة 

در ايران » هويت«بحران ، چگونگي عطف توجه او به وجود »خويشتن ايراني« در زمينةشادمان 
ي آن و راهكار عبور از اين بحران تالش خواهد شد همة ها با توجه به علل و سرچشمه

 .  زواياي آن روشن شود

  
 تشخيص درد 

و » درمان بي«يز ميان دو نوع درد كه يكي ا، ابتدا به تم)1326 ( تسخير تمدن فرنگيشادمان در
يز ميان اين دو درد را نشناسد اشود ملتي كه تم ميكر  متذپردازد و مياست » پذير درمان«ديگري 

خود غفلت كند، » پذيرِ درماندردهاي «و از عالج  بنگردو صرفاً با ديدة حسرت به گذشتة خود 
دهد كه ايران اكنون به باليي  مي هشدار سپسوي . بخت است و راه به جايي نخواهد برد نگون

قدري بزرگ و مهيب است  بههرچند اين بال . ه استسابقه در تاريخ خود گرفتار شد بيعظيم و 
پذير  درمان از آن ريشة ايران خشك خواهد شد، از نوع دردهاي  نيافتنكه در صورت رهايي

توان از اين كارزار سخت  مياست و در صورت آگاهي از وجود اين بال و طريقة مواجهه با آن 
  .)4، 8- 7: 1326شادمان، (با پيروزي به در شد 

داند كه  مي» حملة تمدن فرنگي«لة ايران را ئترين مس ، مهمتسخير تمدن فرنگي در نشادما
 ايراناو در وهلة اول ميان . »ملت ايران از ميان خواهد رفت« آن،  نكردندر صورت دفع

از «كه » ملت ايران« يا ايران فرهنگيو » دشت و صحرا و كوه و رود ايران« شامل جغرافيايي
و معتقد است كه در  شود ميگذرد، تمايز قائل  مي»  دوهزار و پانصد سالعمر دراز ملت ايران

كه  است، درحالي» ملت ايران«بر ايران آنچه از ميان خواهد رفت » تمدن فرنگي«صورت غلبة 
از نظر . »ماند از ما نخواهد بود ميايراني كه « به جاي خود خواهد ماند، اما ايران جغرافيايي

بوده، اما تاكنون » پر از فتح و شكست و دشمني«ر و پانصد سالة ايران هزا دو، تاريخ شادمان
به باور او، اين . »تمدن فرنگي به ايران روي نكرده است  ميدشمني صعب به قدرت و بيرح«
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خواهد ما را بنده و فرمانبردار خود كند و حتي مثل اسكندر سر وصلت و سازگاري  مي«دشمن 
ه ايران هجوم آوردند و دست به خون ايرانيان آلودند، پس از آنكه اقوامي كه ب. »هم با ما ندارد

سر «و به مرور با انديشه و تمدن ايراني آشنا شدند، » آتش شهوت قتل و غارت را فرونشاندند«
 كه امروز به ايران حمله كرده، به قدري نيرومند است كه فرنگي تمدن. »تسليم فرود آوردند

اگر تمدن «كند كه  ميو تأكيد » رين روز حيات ملت ايرانستما را بگيرد آخ... روزي كه «
سر خواهد رسيد و  بهترين ملل بزرگ عالم  ترين و قديم  يكي از مهم تاريخِ،فرنگي ما را بگيرد

  .)23- 30: 1326شادمان، (» دفتري كه دوهزار و پانصد سال باز بوده است يكباره بسته خواهد شد
 نه بسته به مظاهر مادي قدرت، بلكه در فهم و دانشي تمدن فرنگيعامل عمدة نيرومندي 

له نيك آگاهي دارد و اين حربة برتري را به ئاست كه از آن برخوردار بوده و همو به اين مس
هاي اجتماعي   رواج بداخالقيكسروي همچون شادمان. هيچ وجه حاضر نيست به ما واگذارد

 در ايران از نظر تمدن فرنگيراه نفوذ . داند مي در ايران تمدن فرنگيدر جامعه را معلول نفوذ 
عامل خودي بوده و » فكلي«از آنجا كه . است» فكلي«هاي   مدد گرفتن آن از شخصيتشادمان

  .كند ميخدمت منافع دشمن است، خطر بيشتري از جانب او ايران را تهديد در 
هاي  آن ويژگيتبع  بهو  فرنگ ، به تعريف و تحديدتمدن فرنگي پس از ذكر خطر شادمان

 به پيچيدگي و شادمانآنچه در اين ميان اهميت دارد، توجه تيزبينانة . پردازد مي تمدن فرنگي
شرح و وصف تمدن فرنگي در ده كتاب «نويسد  ميرو  ازاين. است تمدن فرنگيچنداليه بودن 

 از ن فرنگيتمداو به اين نكته نيز آگاهي كامل دارد كه آنچه امروزه او به نام . »گنجد ميهم ن
هاي يونان، روم، ايران،  هاي بزرگ پيشين همچون تمدن كند، در واقع وارث تمدن ميآن ياد 
 اينبا . و تمدن هر ملت بزرگي است كه مظهر علم و دانش و هنر بوده است) اسالم(عرب 

، تمدن فرنگيهاي   و ويژگيفرنگها در تعريف و تحديد  حال، او با آگاهي از اين ظرافت 
توان  ميآساني تعريف ن تمدن فرنگي را به«دهد و تأكيد دارد كه  مياحتياط را از دست نجانب 

و همين نكته، يكي » تمدن فرنگي به زمان و مكان معين محدود نيست «شادمانبه نوشتة . »كرد
گيري نوعي  شكلاو درصدد است از .  توسط اوستتمدن فرنگيترين وجوه تعريف  از مهم

.  بر منطقة جغرافيايي خاص جلوگيري كندفرنگ ةواژسبب داللت  بهب كژفهمي در ذهن مخاط
او نيز همانند بسياري از لة ئمس به هيچ وجه بحثي جغرافيايي نيست و شادمانسان، بحث  بدين

غرب، و /تجدد، شرق/يي چون سنتها روشنفكران ايراني معاصر در چارچوب دوگانه
  . گنجد ميديگري /خود

 صراحت بهشمارند و اگرچه  ميبر تمدن فرنگي  مسيح را از عناصراز نظر او، برخي ديانت
انگيز و  خيالساخت عالي  خوشكليساي «آورند، در واقع منظورشان از مسيحيت  ميبه زبان ن
فريب و ترجمة فصيح تورات و انجيل به زبان آلماني و انگليسي و  دل و تصويرهاي ها مجسمه
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او باوري . )26-27: 1326شادمان، (» زهاست نه دين عيسي چيليقبالحان و سرودهاي مذهبي و اين 
در مسير ترقي و تمدن  فرنگي له ندارد و نه ديانت مسيح را باعث پيشي گرفتنئبه اين مس

شادمان از نظر . آورد ميشمار  بهداند و نه ديانت اسالم را عامل عقب افتادن ما در اين مسير  مي
ناگوني است كه از تمدن يونان و روم باستان گرفته تا  و عناصر گوها  داراي جلوهتمدن فرنگي

علم و ادب و هنر ايتاليا، موسيقي آلماني، رمان روسي، صنعت آمريكايي، نثر فرانسوي، شعر 
خوبي به وجوه مثبت و منفي دستاوردهاي  به شادمان .شود ميانگليسي و امثال آنها را شامل 

 و تمدن فرنگيهاي  هايي كه پس از برشمردن نيكي»فكلي«و در پاسخ   توجه داردتمدن فرنگي
هاي مادي و معنوي امروز ما، با ارائة راهكارهايي همچون تغيير خط و لباس، جواز  كاستي
ها و شواهد ديگري بر سخنان  كنند، با آوردن مثال ميشرط در برابر آن را صادر  و قيد بيتسليم 
تمدن يك مالك دستيابي به  ه لباس، خط و زبان يا ديانت هيچكند ك ميگفتة خود تأكيد  پيش

ويژه خصايل نيك آن نيست و مالك اصلي همان علم و ادب و هنر است كه براي  ه، بفرنگي
  .)27- 28: 1326شادمان، (دستيابي به آن نياز به كوشش و جديت كافي است 

. نهد مي نام فكليي او را ، شخصيتي خيالي است كه وتمدن فرنگي، راه نفوذ شادماناز نظر 
 و به زدپردا مي فردي ايراني است كه با نابخردي خود از درون به تضعيف روح ملي فكلي
 به فرد شادمان در نزد فرنگنيز همچون فكلي . شتابد ميدر تسخير ايران تمدن فرنگي ياري 

اشد، بالقوه  بشانهايي است كه هر كس داراي خاصي اشاره ندارد، بلكه داراي مجموعه ويژگي
 بيشتر است، زيرا او در لباس فرنگي خصم ايران است و خطر آن نيز از فكلي.  استفكلي

رو، او در  ازاين. كند ميخودي، بيشترين خدمت را به دشمن و بيشترين خيانت را به ايران 
 تعريف كامل فكلي، تعريفي كه جامع افراد و مانع اغيار باشد در يكي«: نويسد مي  فكليتعريف

شناسي آسان  فكليگنجد و چاره آنست كه بعضي از عالئم او نوشته شود تا  ميدو جمله ن
 مطمح نظر قرار گيرد اين است كه د بايفكليبدين ترتيب يكي از نكاتي كه در شناخت . »گردد

آخوند و آخوندزاده، سيد . توان شناخت ميفكلي را به جامه و شغل و دين و محل تحصيل ن«
ته و بغدادنديده، تاجر و تاجرزاده، زن و مرد، استاد و شاگرد، معلم و مدرس، رف فرنگو عام، 

اهللا  هبهشيخ  و هوشنگ هناويدهاي  او از دو فرد خيالي به نام. »دين فكلي بسيارست بيديندار و 
اولي . دهند مي ارائه شادمان در داستان فكليبرد كه هر دو تصويري از شخصيت  مي نام روفعي

 است و دست به تقليدي تمدن فرنگياي است كه شيفتة ظواهر  رفته فرنگنان نمايندة جوا
 مفصل به طور به ؛ شادمانزند ميمبتذل از شيوة زندگي و آداب معاشرت روزمرة فرنگيان 

ظاهر لباس علماي دين بر تن كرده و  بهاما دومي كه . پردازد ميهاي اين فرد  توصيف ويژگي
تفاسير سطحي و خشك  برخيدي است كه با دستاويز قرار دادن دارد، فر» سنت«بيشتر پاي در 
 و بيشتر در پي دستيابي به منافع و مطامع شخصي دنيوي ازدپرد ميفروشي  ديناز ديانت، به 

 (کسروی و شادمان)مطالعۀ موردی:  گرا در سنت فکری ملی «خویشتن»مفهوم 
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اين دو فرد كه به لحاظ ظاهري و منابع فكري خود  رو ازاين. است تا حفظ و اجراي شريعت
و در نتيجه به هر دو به تناسب  اند فكليي خصايل گونه شباهتي ندارند، هر دو داراي برخ هيچ

  . شود مي اشاره تمدن فرنگي تسخيرموضوع در سراسر كتاب 
تسلط و نداشتن ، نخستين خصلت او شادمان از نظر فكليهاي شخصيت  در تشريح ويژگي

،  داردفرنگيهاي  كه آشنايي اندكي با يكي از زبان آشنايي كافي به زبان فارسي است و درحالي
داند تمدن فرنگستاني  ميتواند به زباني كه ن مي«و مدعي است  دارددعوي آشنايي با آن زبان را 

آشنايي كافي با هيچ يك از  نداشتنرغم  به فكلي. »شناسد براي ما وصف كند ميرا كه ن
. است و پيرو هر باور سخيفي است» اصالح كردن جميع امور ايران« درصدد فرنگيهاي  زبان

هاي دشوار اروپايي كوشش و جديت  در آموختن زبان» راني ناجوانمردي است كهفكلي اي«
دارد، اما از فراگيري زبان مادري خود گريزان است و ناآشنايي با آن را از افتخارات خود 

كه مشكل ايران را در تغيير الفباي فارسي » فكلي، ايراني غافل يا مغرضيست«. كند ميمحسوب 
 ،اين درحالي است كه راه پيشرفت هر ملت ارادة قوي است. داند ميبه الفباي التيني 

كن  سوادي ريشه بيها پيش در آن  كه كشور ژاپن با آنكه الفباي التيني ندارد از سال يطور به
شده و در مقابل اكثر مردم پرتغال كه كشوري اروپايي با الفباي التيني و ديانت مسيحي است، 

  .برند ميسوادي رنج  بياز 
از سر كينه و عناد و «له نيست كه مسيونر مذهبي فرنگي كه ئ قادر به تشخيص اين مسيفكل

، در واقع »خواند ميواسطة خودبيني و تعصب، اسالم را موجب بدبختي و بيچارگي ايران  به
حالي است كه اگر ما زردشتي بوديم، مسائل  اين در. »دشمن دين ماست نه دوست ايران«

دادند و حتي اگر ما به دين مسيح و آنان مسلمان بودند، دين  مي نسبت امروز ما را به آن دين
كه در قبال وصلت با » فكلي ايراني ظاهرپرستي است«. دانستند ميروزي ما  سيهمسيح را عامل 

زبان و سياست مملكت و تربيت خود و فرزندان خويش را تابع هوي و هوس «، فرنگيزني 
از «آگاهي نانگر و ظاهربين است كه با وجود  طحيسقدري  به، فكلي. »زنش ساخته است

به » وخم ايران و عاجز از نوشتن ده خط به فارسي درست پرپيچترين فصول تاريخ سياست  مهم
خود را «پاره روزنامه در سفارت ايران در كشورهاي اروپايي،  خواندن چند ةپشتوان

نمايي  فقيه«قيه جوان يا  ففكلي. داند ميرديف مترنيخ و بيسمارك  همو » شناس سياست
اي محدود از آثار  مطالعهفارسي و عربي و  ةواژاست كه با فراگرفتن چند » عبا و قبا خوش
» تلفظ را چاشني كالم خود ناقصچند لغت فرنگي «زبان و  عرببرخي نويسندگان  ةنسنجيد

از حديث و «بدون اطالع . »كند ميبحث  مورددر هر جا با هر كس در هر «ساختن، با گستاخي 
هر كشفي و اختراعي و براي اثبات هر «تناسب  به» خبر و غافل از علم و ادب قديم و جديد

بدون . »آورد ميكه از آن جز از نام چيزي نشنيده است خبري و حديثي شاهد   ميمطلب عل
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مدعي . پردازد ميآگاهي از آراي افالطون و باورهاي كانت، به سنجش فلسفة قديم و جديد 
يك  ةترجم، بدون آنكه اصل يا اند  همة قوانين خود را از اسالم اخذ كردهفرنگيان است كه

 در مجلسي بر رجحان دموكراسي بر ديكتاتوري شيخ روفعي.  را خوانده باشدفرنگيقانون 
و خبر و  دهد ميها جلوه  خواند و در مجلسي ديگر دموكراسي را مظهر بدي ميحديث و آيه 

و به شاگردان ايراني  شمرد مي با اينكه خود را ايراني فكلي. كند ميجعل  زمينهحديث در اين 
 همت ندارد فرنگيازة يك معلم روستاي اند گيرد، به ميو از خزانة ايران پول  دهد ميدرس 

ايراني  ،فكلي. پردازد مي» تراشي لغت«زبان كشور خود را ياد بگيرد و با وقاحت و گستاخي به 
رقص گونه بر گونه و قمار كردن و به ميخانة پر از دود « را با نگيتمدن فرنظري است كه  كوته

  .گيرد مييكي » و دم رفتن
رسد  مي، سرانجام به اين نتيجه فكلياز شخصيت  مذكورهاي   پس از بيان ويژگيشادمان

نه تربيت «گونه افراد  زيرا اين. »اين اشخاص و امثال ايشان فكلي و دشمن جان شما و منند«كه 
 و تمدن فرنگيهاي  آشنايي ايشان از دقايق و ظرافتنارغم  به. » دارند و نه تربيت فرنگيايراني

 هستند كه آن را تمدن فرنگيبوده و در پي توصيف » شناسي فرنگ«ايراني، اينان مدعي 
تخصص در علوم و فنون و تجارت « ادعاي ،با اينكه علم و آگاهي الزم را ندارند. شناسند مين

اي بر حفظ و  ويژه تأكيد شادمانروشن است كه . »ودن راه اصالح مملكت دارندو اقتصاد و نم
به . مثابة ميراث اصلي پيشينيان و بستر ذوق و ادب و انديشة ايراني دارد بهتقويت زبان فارسي 

» تراشي لغت«خصوص شعر نو و  بههاي ادبي در شعر و نثر فارسي  همين دليل او مخالف بدعت
از نظر او با از بين رفتن صالبت زبان فارسي، اين تنها گنجينة ارزشمند زيرا . در نثر است

»خلع سالح شده و فرنگيما كه وسيلة تفكر درست است، ايراني در برابر دشمن » سنت 
  . شود ميزودي فراهم  بهاسباب سقوط و زوال آن 

 عهد ناصري، معتقد  سفير فرانسه در دربار ايرانِگوبينو در ادامه با استناد به نوشتة شادمان
در «برد كه  مي از جواني ايراني نام گوبينو. »فكلي در عهد ناصرالدين شاه هم بود«است كه 

است و بر اين باور است » سن سير درس خوانده و دشمن عرب و عاشق دين زردشت ةمدرس
رانياني كه همة اي«نويسد  مي در ادامه گوبينو. كردكه بايد زبان فارسي را از لغات عربي پااليش 

 آنچه را از ما آموخته و يا خود اند از اروپا مراجعت كرده، حتي كساني كه در اروپا تربيت يافته
عقايد .  كه هيچ موافق روش ما نيستاند  به وضعي خاص و غريب فهميده،اند ديده و سنجيده

 را گوبينوة او نوشت. »ايشان تغيير كلي پذيرفته وليكن هيچ در طريقة اروپايي سير نكرده است
 ثانياً  و را نشان دهد،فكليگيري شخصيت  شكلاوالً سابقة  تاآورد  ميشاهدي بر سخن خود 

اي از   ايراني بودن، ضمن اينكه بهرهرغم به فكلي تأكيدي مجدد بر سخن خود داشته باشد كه
ارد، د مي عرضه تمدن فرنگيعنوان مظاهر  بهتربيت و آداب ايراني ندارد، آن چيزي را هم كه 

 (کسروی و شادمان)مطالعۀ موردی:  گرا در سنت فکری ملی «خویشتن»مفهوم 
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 فردي است كه دست از دامان فكليرو،  ازاين. آداب و رسوم اصيل اروپايي ندارد بهشباهتي 
ايراني بودن خود بريده، اما هرگز ظرافت و دقت تمدن اروپايي را نيز درنيافته و به تقليدي 

سرانجام، شادمان . برد ميظاهري از مظاهر آن تمدن اكتفا كرده و در نوعي جهل مركب به سر 
در هنگام حملة تمدن فرنگي به ايران «، زيرا »ترين خصم ايران است فكلي بزرگ«نويسد  يم

كند و  ميآلود  گلاين دشمن خانگي همدست بيگانه است و براي ماهي گرفتن ديگران آب را 
به اميد آنكه تمدن فرنگي ما را زودتر بگيرد از خيانت به فكر و زبان و آداب و رسوم خوب ما 

  .)13- 22: 1326شادمان، (» ستروگردان ني
  

  )درمان (حل راه ةارائ 
كه از عنوان  ، آنچنانتمدن فرنگي دفع هجوم راهكار پيشنهادي براي در زمينة شادمانجان كالم 

در مقدمة اين اثر هم به اين مطلب اشاره .  استتمدن فرنگيتسخير  ،آيد ميرسالة اصلي او بر
تمدن نويسد پيش از آنكه ايران يكباره توسط  مي» كردل آزادف روشنجوانان «كرده و از زبان 

. خود و به مرور زمان با عقل و تدبير تسخير كند ةاراد بايد آن را با ، اسير و گرفتار شودفرنگي
زبان فارسي كه «را بسته به اين امر دانسته و » بود و نبود ملت ايران«در همان ابتدا  شادمان

ترين حربة  مهم«را » گاه فكر و ذوق ايراني است جلوهترين  عزيزترين ميراث ملي ايران و بزرگ
كند با تقويت زبان فارسي،  ميآرزو ه زميناو در اين . داند مي» الزم براي تسخير تمدن فرنگي

به جانب ... ملت بزرگ ايران، با زباني كامل كه گنجينة فكر درست و ذوق لطيف او باشد «
  .)1: 1326شادمان، (» از هيچ ملتي عقب نماندمقصد رهسپار گردد و در شاهراه ترقي 

مراتب برين   به ابزار نيكوي تربيت فرزندان ايران است كه آن را شادمانزبان فارسي در نزد 
در كار هيچ ملت هيچ عاملي مؤثرتر از تربيت نيست، «چراكه  ،سعادت رهنمون خواهد شد

ربيت بد اين ملت را در دركات تربيت خوب ما را به درجات اعالي سعادت خواهد رساند و ت
اسفل جهنم فساد در ظلمات جهل، پيوسته آلوده به هرچه پليدست و پست و زشت، سرگردان 

 در پاسخ به پرسش چه بايد كرد؟ با برشمردن شادمان .)3: 1346شادمان، (» خواهد داشت
 تا آثار  از طياره و قطار و فيلم و راديو گرفتهتمدن فرنگيدستاوردهاي مثبت و ارجدار 

پردازد كه آيا سزاوار است به  ميافالطون، ارسطو، دانته، نيوتن و داروين به طرح اين پرسش 
تمدن يي كه خود داريم از اين ظرايف و دستاوردهاي مادي و معنوي مثبت ها بهانة داشته

مثل فرنگي چنانكه بايد ديد و با يكديگر سنجيد و براي دردهاي «پوشي كنيم؟ يا  چشم فرنگي
از  دبايتنها  نهكند  مي به پرسش خود مثبت است و توصيه شادمانپاسخ » اي جست؟ خود چاره

هر كه چشم و گوش و عقل و ذوق و « بهره جست، بلكه تمدن فرنگيمثبت دستاوردهاي 
 بايد در مقابل علم و ادب و هنر فرنگي نيز سر تعظيم فرود آورد و بكوشد تا به ،هوش دارد
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» طلبي و هنرپرستي رو گردان كند دانشتواند اهل دل را از  ميكس ن هيچ و اسرار آنها پي ببرد
آن و نه باورهاي اخالقي  مي را نگرش علفرنگي علت برتري شادمان. )28- 29، 21: 1326شادمان، (

بايد  ناگزير و است به باور او اگرچه ايران نيازمند دانش فني غرب رو ازاين. دانست ميآن 
 بفرستد و آثار ارزشمند علمي آن را ترجمه كند، فرنگب دانش فني به دانشجوياني براي كس

اينان هرگز مجبور نيستند باورهاي اخالقي و طرز تفكر و شيوة زيست فرنگي را بپذيرند 
كه  زمانيكند و  مي انتقاد فكلينگري  سطحي به ظاهربيني و شادمانرو،  ازاين. )96: 1387بروجردي، (

گر تمدن فرنگي ما را بگيرد ايران آباد و ايراني سعادتمند خواهد كه ا«شود  مي مدعي فكلي
بايد از دو كار يكي را اختيار كرد يا «كند كه  ميجا توصيه  بهبا دورانديشي و احتياطي » شد

خود به راهنمايي ذوق و عقل و با رعايت شرايط حزم و احتياط تمدن فرنگي را بگيريم و يا 
  .)30: 1326شادمان، (» وار ما را بگيرد سيل بيايد و چون و چرا تسليمش شويم تا بي

تاريكي او در رمان . است» شناسي فرنگ«لة ئ مس، شاياني داردامروز اهميتبه نظر او آنچه 
شباهت  بيگويد كه  مي سخن محمود سيرونداز زبان جواني ايراني به نام ) 1344 (و روشنايي

تي است كه در فرانسه و انگلستان درس پرس ميهن ايراني سيروند. نيست شبه شخصيت خود
كار « ،سيروندبه گفتة . داراي تبحر و تخصص است» شناسي فرنگ«خوانده و در كار 

جاي تأسف دارد .  تنوع و اهميت و زحمت دارد،كم ده برابر كار مستشرق دستشناسي  فرنگ
دن به تمدن فرنگ كه ما براي آشنا ش شناس نداريم، درحالي فرنگكه ما در تمام ايران حتي ده 

: 1344شادمان، (» خواهيم ميشناس  فرنگشناس و  ايرانفكر  صاحبدان  فارسيچندين هزار ايراني 
221 -220( .  

له ئو طرح اين مس دارداي به بحث مدعيان تغيير الفباي فارسي از عربي به التيني  اشارهاو 
صدور . داند مي تاريخ جهان هاي مسائل اجتماعي و جهل به پيچيدگي ازآگاهي نادهندة  نشانرا 
سبب ناآگاهي او از تاريخ ايران و ساير علوم اجتماعي،  به فكليگونه احكام قطعي توسط  اين
 خالصه راهكار طور به. )35، 33: 1326شادمان، ( است تمدن فرنگيطلبي، خامي و ناآشنايي با  جاه

اهميت زبان فارسي نيز در . پيشنهادي شادمان تسخير تمدن فرنگي با ابزار زبان فارسي است
اين است كه اوالً بستر فكر و ذوق و هنر ايراني است، ثانياً ميراث ملي ما ايرانيان از گذشتگان 

  .و ابزار ارتباطي ما و گذشتة ماست
، روايتي يانهگرا مليفكري » سنت«در چارچوب » خويشتن ايراني« از شادمانروايت 
، تاريخي دوهزار و پانصد ساله از »خويشتن«ين نقطة عزيمت وي در تعريف ا. تاريخي است

او حتي تفكيكي ميان تاريخ ايران باستان و . شود ميزمان ايران باستان تا عصر حاضر را شامل 
 شامل كليتي تاريخي است كه ايرانفكري او، » سنت«در . شود ميايران دورة اسالمي نيز قائل ن
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پي داشته، توانسته است حيات يكپارچه و  رد پيهايي كه  با فراز و نشيب و صعود و زوال
  .پيروزي را پشت سر گذارد

روست كه اين زبان ميراث ملي ما از  آن از اگر هم بر زبان فارسي تأكيد دارد بيشتر شادمان
جاماندة ايشان  به» سنت«دار  ميراث و ما اكنون اند پيشينياني است كه در اين سرزمين زيسته

ي آن بر اين ادعاي خود كه ما يكي از ملل متمدن و ها ه تاريخ و داده با رجوع بشادمان. هستيم
گاه مورد هجوم اقوام  بيملتي متمدن كه اگرچه گاه و . آورد ميكهن عالم هستيم شاهد و مثال 

زودي  اي كه داشته به اندوختهي ها ديگري قرار گرفته است، ديري نپاييده كه با توجه به گنجينه
تر زنده بيرون  خود هضم كرده و توانسته از كارزارها پيروز و از همه مهممهاجمان را در درون 

  .آيد
به آثار خود » خويشتن ايراني« با رجوع به تاريخ در نقل روايت خود از فخرالدين شادمان

براي نمونه . آورد ميو بر مطالب مورد ادعاي خود شاهد و مثال تاريخي  بخشد ميغنا و عمق 
شود، در واقع رماني تاريخي  مياي ادبي شناخته  نوشتهكه اغلب ) 1335 (در راه هندرسالة 

ها در دورة صفويه  است كه نقطة عزيمت خود را بر حادثة تصرف جزيرة هرمز توسط پرتغالي
نوعي . برد ميو داستان را پيش  نهد ميو چگونگي آزادسازي آن توسط حاكم فارس 

 در راه هنداز نمونة مورد اشاره به رسالة . شود مي مشاهده شادمانيكپارچگي در همة آثار 
  . له نيز شاهد آوردئتوان به اين مس مي

  
  نتيجه

به  شادمان و كسروي، با بررسي آرا و عقايد گرا مليفكري » سنت«مقالة حاضر تحت عنوان 
 »خويشتن ايراني«فكري براي » سنت«هاي مشتركي كه در اين  به ويژگي. رشتة تحرير درآمد

اول اينكه، روايت . ، به اجمال در چند محور مورد اشاره خواهد شددكرالحظه توان م مي
دوم، زبان . شود مي طرح ايران، هر دو در محدودة سرزميني كشوري به نام شادمان و كسروي
مثابة بستر اصلي  بهبخشي ملي و  انسجامعنوان ميراث ملي ايران و يكي از عناصر  بهفارسي 

راني كه مانع تقليد كوركورانه و سطحي از ديگري غرب خواهد بود، انديشة درست و مستقل اي
، شباهت در گرا مليفكري » سنت«سومين ويژگي مشترك روشنفكران . مورد توجه جدي است

ي تاريخي با هدف پندآموزي از تاريخ، ذكر فضايل ها رجوع به داده. رجوع تاريخي آنان است
در موقعيت كنوني » خويشتن ايراني«گيري  هرهبايراني، براي » سنت«و خيرهاي موجود در 

دليل ناآگاهي از  به را  فكلي،شادمان در ايران و گري اروپايي، هواداران كسروي. گيرد ميصورت 
 هر دو مخاطبان خود را به خواندن تاريخ ايران و جهان با دهند؛ ميتاريخ مورد انتقاد قرار 

  . كنند ميي صعود و زوال مردم دعوت ها هدف آگاهي از گذشته و پندآموزي از داستان
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روايت مشتركي  .1 كه به اين نتيجه خطر كردتوان  ميهاي مشترك  ويژگيبا توجه به اين 
با توجه به  .2 ؛ در ميان روشنفكران ايران معاصر وجود داردگرا مليفكري » سنت«عنوان  با

 ميرا با ك» ود رواييخ« براي اينتاير مكتوان وحدت روايت مطمح نظر  ميآنچه بيان شد، 
 زيرا برمبناي ،دكر مشاهده گرا مليفكري » سنت« در روايت روشنفكران مورد بررسي در تسامح

گيري واكنش به  شكلكه » سنت«تحليل كاميونتاريانيستي، مرحلة سوم عقالنيت موجود در 
ني اروپايي ي تقليدي از عادات زندگاها هاي موجود است، در قالب انتقاد سلبي از شيوه كاستي

وجودآمده در  به» شناختي معرفتبحران «رو، با تشخيص  ازاين. پاسخگوي بحران موجود نبود
، مفهوم جديدي توسط روشنفكران ايراني در برابر ديگري نيرومند غرب به نام »سنت«
ها و اسامي  اين مفهوم اگرچه در نزد هر يك از روشنفكران با ويژگي. طرح شد» خويشتن«

فكري » سنت« خاص طور بهفكري و » سنت«شود، چنانكه بيان شد، در هر  ميرح گوناگوني ط
هاي مشترك آن با نوعي وحدت روايي موجود در داستان، تحت   با توجه به ويژگيگرا ملي

  .طرح و بسط يافت» خويشتن ايراني«عنوان 
 جديد را مثابة ابداع خالقانة مفهوم جديد، شرط اول ابداع مفهوم به، كسروي يها حل راه

شناسي   با ريشهكسرويتوان گفت  ميبا توجه به شرط دوم ابداع مفهوم جديد، نيز . ستدارا
ن ا در ايران با رجوع به تاريخ مشروطه و نقش اروپاييان و هواداراروپاييگريرواج جنبش 
. پردازد ميايراني » سنت«وجود آمدن ركود مزبور در  به در ايران به تبيين چگونگي اروپاييگري

در مورد شرط سوم ابداع مفهوم جديد كه حفظ پيوستگي ساختارهاي جديد با معيارهاي 
شده، مفاهيم جديد  ميبر پاية آنها تعريف » سنت«مشترك پيشيني است كه تا اين لحظه، 

زيرا حفظ پيوستگي ساختارهاي جديد نظري با معيارهاي . رسد ميناتوان به نظر كسروي 
و حداقل پذيرش آن از  است» سنت«ناي حفظ يكپارچگي درون مشترك پيشين لزوماً به مع

 همچون كسرويهاي جديد  حل راهسان، مفاهيم و  بدين. رود ميانتظار » سنت«ن اسوي هوادار
 به قدري نامأنوس با معيارهاي مشترك پيشين بود كه ضمن آنكه زبان پاك و پاكدينينظرية 

برانگيخت كه به قيمت جان او هم هايي را  لفت، مخانشدپذيرفته » سنت«حتي در بين هواداران 
  .تمام شد

تسخير عنوان  با شرط اول آن، راهكاري براساسشادمان در مرحلة ابداع مفهوم جديد و 
 زبان فارسي و فهم و تمدن فرنگيتسخير ابزار . دهد مي به ارادة خود ايرانيان ارائه تمدن فرنگي

فكري » سنت«بستة  پايقدري  به شادماندر همين شرط نخستين، . آموزش صحيح آن است
گونه بازنگري و نقد ميراث پيشينيان كه همان زبان فارسي است، مخالفت  كه با هر استخود 
بحران «بستر نظري مناسب براي عبور از دن كربنابراين، در همين شرط اول كه مهيا . دنك مي

رط دوم ابداع مفهوم جديد كه در مورد ش. ماند ميوجود آمده است، ناكام  به» شناختي معرفت
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 اگرچه تعبيري شادماناست، » سنت«در درون » شناختي معرفتبحران «تبيين چرايي پديد آمدن 
كه ست ا» سنت«مثابة  بهبرد، آنچنان دلبستة زبان فارسي  ميكار  به را تمدن فرنگيتسخير مانند 

در مورد شرط سوم . ن بپردازدي بحراها تواند به تبيين ريشه ميگونه نقد آن ن هراسناك از هر
 در شرايط دوگانة پيشين شادمانتوان گفت ازآنجاكه مفهوم جديد  ميابداع مفهوم جديد نيز 

خود از حيز انتفاع ساقط  به خودناچار وجود شرط سوم براي طرح نظري او نيز  بهماند،  ميعقيم 
  .شود مي

 در شده ي دو روشنفكر بررسيهاي نظر رغم تالش بهرسيم كه  ميدر پايان به اين نتيجه 
ابداع مفاهيم جديد براي خروج از  برايهايي  ، اگرچه آگاهانه تالشگرا مليفكري » سنت«

ها  ايراني صورت گرفت، به داليل ذكرشده اين تالش» سنت«وجودآمده در  بهوضعيت بحران 
  . دكننتوانست توفيق الزم را كسب 
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