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 چکیده  
مدرن در ايران  هاي دولت( مصادف با تشکل تاريخی اولين 1357-1304) دومادوار پهلوي اول و 

فرهنگی  هاي سياستفرهنگی گوناگون از طريق اتخاذ  هاي حوزهگسترده در  صورت بهاست که 
هاي متعددي تنيده و در  سازي بر ايدئولوژي ها در جهت فرايند ملت . اين سياستاند کردهدخالت 

. موضوع محوري مقاله حاضر، اند زدهاين راستا تعادل تاريخی ساخت فرهنگی در ايران را بر هم 
از فرهنگ  اي تازههاي فرهنگی دولت پهلوي و برآمدن گفتمان  تبيين چرايی شکست سياست

به پيروزي انقالب  درنهايتير مسلط در آن دوران است که اجتماعی غ هاي گروهايرانی توسط 
ها چارچوب مفهومی متشکل از آراء  انجاميد. براي بررسی موضوع و سنجش اين سياست 1357

برساخته « هراس اخالقی»يهودا و گود درباره -و آراء بن« جوامع چند فرهنگی» دربارهجان بري 
. اند آمدهي کيفی اسناد و تحليل تاريخی به دست پژوهش با روش تحليل محتوا هاي يافتهشده و 

ناسيوناليست -گروه مسلط، ايدئولوژي مدرن عنوان بهپژوهش نشان داد که دولت پهلوي  هاي يافته
فرهنگی عرضه کرده و در کنار آن از انواع  هاي گروهباستانی را در راستاي ادغام ساير 

. در مقابل اند بردهفرهنگ ايرانی بهره  سازي يکسانجداسازي و محروميت جهت  هاي استراتژي
، انزوا، ايجاد آميز خشونتپذيرش ادغام، مقابله  ازجملهگوناگونی  هاي راه مسلطغير هاي فرهنگ

به رهبري نخبگان فکري،  درنهايتهراس اخالقی و احياء عناصر فرهنگی خود را برگزيده و 
و « غرب هراسی»هنگ بومی و ايجاد هنري و مذهبی، با يکديگر متحد شده و از طريق احياء فر

 .اند گرفتهفرهنگ مسلط را به حاشيه رانده و جاي آن را « حکومت هراسی»
فرهنگی،  هاي استراتژيتاريخی، سياست فرهنگی دولت پهلوي،  شناسی جامعه: کلیدواژگان

 مقاومت فرهنگی، هراس اخالقی
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 مسئلهمقدمه و طرح 

، باورها و اعتقادات، اخالقيات و ها ارزشاي از  يچيدهپو  يوستهپ هم به ةفرهنگ، به معناي مجموع

 نفوذ اعمالاي براي منازعات قدرت و  در طول تاريخ و در جوامع مختلف کمابيش عرصه هنرها

هاي مختلف اجتماعی  هاي مسلط و فرادست براي ايجاد نظم، ايجاد وحدت و کنترل گروه گروه

توانند ابزاري براي ايجاد سلطه در  یمعين اينکه ي فرهنگی در ها مؤلفهبوده است. همچنين، 

هاي اجتماعی  جامعه و توجيه آن باشند، محملی براي مقاومت در برابر سلطه و فعال کردن کنش

 باشند. یمآگاهانه نيز 

هاي اجتماعی فرودست و حتی  توانند در جهت بازسازي موقعيت گروه ي فرهنگی میها گفتمان

ي گوناگون ها سنتت و فرودست در ساخت قدرت جامعه مطرح شوند. وارونه کردن جايگاه فرادس

که  مسئلهبه اين  -از مارکسيسم آلتوسري و گرامشی تا رويکرد فوکويی-نظري در علوم اجتماعی

براي  اقتصادي و سياسی و ...() ابزاري در دست نخبگان مثابه بهتواند  عناصر فرهنگی می چگونه

منافعشان عمل کنند و در راستاي توجيه و تداوم وضعيت شکل دادن به جامعه در راستاي 

 ةاند و نيز به وضعيت فرودستان فرهنگی و استفاد موجود، نقشی ايدئولوژيک ايفا نمايد پرداخته

 اند. ي فرهنگی براي مقاومت توجه نشان دادهها مؤلفهاز  ها آن

هاي مختلف  وهآن مقاومت فرهنگی گر تبع بهفرهنگ و  ةها در عرص باري دخالت دولت

اي دارد و اين جايگاه به تالش براي مدرن شدن و  يژهوايران جايگاه  اجتماعی، در تاريخ معاصر

توان گفت از زمان  مشخص می طور بهپيامدهاي کشاکش با مدرنيته پيوند خورده است. 

گيري دولت پهلوي که بوروکراسی ضعيف با نهادهاي فرهنگی اندک قاجاريه طی مدتی  شکل

ه در آن دولت به دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک با نهادهاي فرهنگی چندگانه و کوتا

ي گوناگون تبديل و براي نخستين بار سياست فرهنگی ايران مدون و ساز فرهنگهاي  استراتژي

در فراشد تاريخ ايران به  فرد منحصربهشرايطی  ها در فرهنگ، دخالت دولت ةمکتوب شد، مسئل

 ةي مدرن در ايران، محدودها دولتيري اولين گ شکلا پيش از تجدد و خود گرفت. چراکه ت

ي تحت نفوذ دربار بود که با توجه به ها حوزهدر عرصه فرهنگ محدود به  ها دولتدخالت 

ي مدرن و ها دولتيري گ شکلنمود، ليکن با  یمارتباطی و ابزارهاي کنترلی محدود  ةگستر

و  و گسترش نيروهاي کنترلی نظامی و ايدئولوژيکيک بوروکراتي عريض و طويل ها سازوبرگ
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ي ها مؤلفهفرهنگی و استفاده از  ةي عمومی، دخالت در عرصها رسانهرشد ابزارهاي ارتباطی و 

 قدرت مختصاتی جديد و يکه پيدا کرد. ةفرهنگی در عرص

 ةها بر پاي هاي فرهنگی دولت پهلوي گوياي آن است که اين سياست نگاهی کلی به سياست

بخشی از آن ريشه در باورهاي نخبگان سياسی،  کم دستبود که  بناشدهعريفی از فرهنگ ايرانی ت

داشت و مبتنی بر کمرنگ کردن  -يژه برهه مشروطهو بهقاجار  ةدور-فکري و هنري دوران قبلی

باستانی مربوط به ايران قبل  -اي نقش دين و تاريخ دينی و جايگزين کردن آن با تاريخی اسطوره

( در دوران پهلوي، عالوه بر اين رويکرد باستانی، تعريف 2001 توکلی طرقی) اسالم بود.از 

هويتی ايرانيان  ةمبناي تاز -ي آنا تودهعامه/ خصوصاً بخش فرهنگ -خاصی از فرهنگ مدرن

 توان یمهاي اين رويکرد فرهنگی را  شد. جلوه يد میتأکتلقی و بر ضرورت گسترش و بسط آن 

هاي  ، جشنپانصدسالهي دو هزار و ها جشنوف دولت پهلوي همچون برگزاري در اقدامات معر

از سينما تا  عامه فرهنگتفريحی مربوط به -يس انواع مراکز فرهنگیتأسهنر شيراز، تغيير تقويم و 

يکی از  عنوان بهاما وقوع انقالب اسالمی  کاباره و بولينگ و مراکز مصرفی جديد مشاهده کرد؛

ي اجتماعی عظيم در تاريخ معاصر ايران، گوياي اهميت يافتن عناصر فرهنگی ها جنبشترين  مهم

مدرن دولت پهلوي، بر -رسد در مقابل دوگانه باستانی غير از عناصر يادشده است و به نظر می

 فشارد. سنتی پاي می-اسالمی ةدوگان

ستن رسد که ايضاح منطق شکست دولت پهلوي و تحليل منطق به ثمر نش چنين به نظر می

پاسخ به اين پرسش باشد که چرا نخبگان سياسی، فکري و  درگروتا حد زيادي  انقالب اسالمی

گروهی فرادست و برخوردار از انواع منابع اقتصادي و سازمانی  عنوان بهفرهنگی دولت پهلوي، 

و  دبازماندنايرانی در راستاي باورها و منافع خود  ةيت از هدايت فرهنگ جامعدرنهااي،  و رسانه

که فرهنگ باستانی قادر به احياء  -بود گرفته شکلکه از دوران مشروطه  -يارؤيت، اين درنها

غربی ادغام و ايرانی مدرن آفريد،  ةي جامعها ارزشی با راحت بهي آن را ها ارزشتوان  است و می

نگی گذاران فره ياستسوارونه از آب درآمد و تاريخ ايران، در روندي به حرکت ادامه داد که 

 بردند؟ دولت پهلوي، گمان آن را نمی

توان از  که می-پاسخ به پرسش باال، مستلزم آن است که مبانی بنيادين اين سياست فرهنگی

هايی که براي تحقق آن به کار گرفته  و انواع استراتژي -آن با عنوان ايدئولوژي فرهنگی ياد کرد

هاي اجتماعی گوناگون  گروه ةمواجه ةوبايست، شي شدند را موردبررسی قرار دهيم. همچنين می
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يت رمز پيروزي گروه فرودست و برآمدن آن درنهاها را موردبررسی قرار داد تا  با اين استراتژي

 فرهنگی بازگشود. گون گونههاي  ياستراتژاين مجادله فرهنگی و کشاکش  ةرا در ميان

ي اجتماعی گوناگون در ها گروهجدال  ةيد کرد که در ميانتأکينجا بايد بر اين نکته ادر 

از « هراس اخالقی»هاي ايشان براي تسلط و تفوق بر ديگري، مفهوم  ياستراتژفرهنگی و  ةعرص

اي برخوردار است که چراکه توليد هراس اخالقی توسط يک گروه پيرامون  يژهوجايگاه 

تواند در  یم هايی است که ياستراتژين تر مهمي مرکزي فرهنگی گروه ديگر يکی از ها مؤلفه

کردند تا  یمپهلوي نخبگان مسلط تالش  ةسلطه و مقاومت فرهنگی شکل بگيرد. در دور ةعرص

شياطين قوم معرفی کنند و  ةمثاب به آن راي اجتماعی معارض و حامالن ها گروهعناصر فرهنگی 

ادغام و يکپارچگی فرهنگی خود را مسلط کرده و تفوق خود بر  هاي سياستاز اين رهگذر 

ي معاند با حکومت نيز به ها گروهي مقاومتی و ها هستهنيز  طرف آنامعه را امتداد دهند، از ج

و عناصر فرهنگی مورد وفاق  ها ساختي اخالقی و شياطين قوم بر محور ها هراسساخت 

ورزيدند و در اين ورطه تالش خود را براي شکست هژمونی فرهنگی  یمحاکميت مبادرت 

 دادند. یمشکاف در ساخت قدرت ادامه پهلوي و ايجاد رخنه و 

ي اخالقی در ها هراستوليد اين  سازوکارنگارندگان در اين مقاله برآنند تا به بررسی اين 

 هاي سياستي به منطق شکست ا تازهي فرهنگی بپردازند و از اين رهگذر پرتو ها گفتمان

 ب اسالمی بيفکند.فرهنگی حکومت پهلوي و چرخش قدرت در ايران منتهی به پيروزي انقال

 های اساسی این پژوهش به شرح زیرند: ، پرسششده مطرحیت با توجه به مباحث درنها

ي فرهنگی در ايران ها مؤلفهفرهنگی دولت پهلوي نسبت به تنوعات فرهنگی و  هاي سياست -

بدنه حکومت پهلوي از چه گفتمان فرهنگی حمايت  ديگر نخبگان حاضر در بيان چه بود و به

در فرهنگ  ها فرهنگ خردههاي فرهنگی براي ادغام ديگر  د و از چه استراتژيکردن می

 بردند؟ ها بهره می موردپذيرش خود يا براي طرد و سرکوب آن

بودند و از چه  قرارگرفتهفرهنگی دولت پهلوي  هاي سياستهاي فرهنگی هدف  کدام گروه -

ت به فرهنگ خودشان بهره هاي فرهنگی و نسب هايی براي مواجهه با اين سياست استراتژي

 بردند؟ می

هاي اجتماعی شکل  توسط سردمداران کشور و همچنين گروه« هراس اخالقی»چه اشکالی از  -

 معرفی شدند؟« شياطين قوم» عنوان بههايی  يافت؟ و از اين طريق چه گروه گرفت و بسط
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 چارچوب مفهومی پژوهش

بريم، مبتنی بر نوعی مفهوم  بهره می ها آنهايی که براي ساختن چارچوب مفهومی خود از  نظريه

غير( ) تشخيص يک خود، يا ماي فرهنگی مشخص و ايجاد تمايز با ديگر مثابه بههويت، 

جوامع چند فرهنگیِ جان بري است که به امکانات  ةاول، نظري ةمشخص، هستند. نظري

ايجاد يا عدم  و« ماي فرهنگی خودي»هاي فرهنگی مختلف در رابطه با تحکيم پيوند با  گروه

پردازد و در اين راستا به تشخيص هشت گونه استراتژي در  می« غيرهاي فرهنگی»ايجاد رابطه با 

دوم  ةاما نظري پردازد؛ هاي مسلط و غير مسلط می هاي مختلف، اعم از گروه روابط فرهنگی گروه

است « زيغيرسا» سازوکار، بيشتر معطوف به يک هستهراس اخالقی يهودا و گود  ةکه نظري

و  ها يیزورآزما ةهاي مسلط و غير مسلط فرهنگی و در عرص تواند توسط گروه که به يکسان می

 هاي فرهنگی مختلف مورداستفاده قرار گيرد. هاي اجتماعی و در استراتژي کشمکش

جوامع چند فرهنگی يعنی متشکل از تعداد  ةبر آن است که امروزه هم (2011) جان بري

( هستند. بري فرهنگ خرده) ي متفاوتها فرهنگهاي اجتماعی داراي  هی از گروتوجه قابل

واحد،  ةهاي متفاوت در دل يک جامع رغم وجود فرهنگ یعلکه چگونه  آن است مشغول دل

 جان بري زعم بهشود؟  يختگی نمیگس ازهمدهد و دچار  جامعه همچنان به حيات خود ادامه می

ها  ارزش يدبه تولهم که  مبتنی بر کنش و واکنشو  است خالقانه ينديها فرا فرهنگ ينتماس ب

انگيزد و چنين نيست که هميشه اين تماس به  یمقاومت را برم هم و شود میو رسوم تازه منجر 

 در آن بينجامد. ها فرهنگ خردهيک فرهنگ و حل شدن ساير  ةسلط

را  ها رهنگف خردهبري، در برخی از جوامع، يک فرهنگ مسلط وجود دارد که تمامی  ازنظر

ي گوناگون از طريق نخ تسبيح نوعی منافع ها فرهنگ خردهراند و در برخی ديگر،  به حاشيه می

که هر گروهی متعلقات فرهنگی خود را  یدرحالشوند  ملی و کالن گروهی به يکديگر متصل می

عه هاي اجتماعی، هم از نوع مسلط که ازنظر فرهنگی در يک جام نمايد. گروه آزادانه حفظ می

هاي فرهنگی،  و هم از نوع غير مسلط، در رابطه با يکديگر و نيز ساير گروه دستِ باال را دارند

هاي متعددي را  ي ديگر، استراتژيها فرهنگ بادو فاکتور حفظ فرهنگ خودي و رابطه  برحسب

 ايدئولوژي»را  ها فرهنگ خردههاي گروه مسلط فرهنگی نسبت به ساير  پيش رو دارند. استراتژي

نام « هاي فرهنگ پذيري استراتژي»هاي غير مسلط فرهنگی،  هاي گروه و استراتژي «فرهنگی

 نه ايستار و نظرگاه. اند عمل ةها استراتژي و برنام کند که اين يد میتأکدارند. جان بري 
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شود  چهار گونه استراتژي را شامل می« ايدئولوژي فرهنگی»توان گفت که  خالصه می طور به

هاي  و اما استراتژي ؛4و محروميت 3يجداساز، 2گرايی چند فرهنگ، 1يیگرا ادغاماز  ندا عبارتکه 

 8و حاشيه گزينی 7خواهی يیجدا، 6، اتحاد5از همگونی اند عبارتهاي غير مسلط  فرهنگی گروه
 

 ی غیر مسلطها گروههای  یاستراتژ ی مسلطها گروههای  یاستراتژ

 ییگرا ادغام
گی براي هاي مسلط فرهن تالش گروه

در فرهنگ  ها فرهنگ خردهادغام تمامی 

 کنند واحدي که خود تعريف می

 همگونی

هاي غير مسلط، خواهان حفظ  گروه

فرهنگ خود نبوده و در مقابل به حل 

ي ديگر ازجمله ها فرهنگشدن در 

 هستند. مند عالقهفرهنگ گروه مسلط 

چند فرهنگ 

 گرایی

پذيرش فعاليت و کنشمندي آزاد 

از جانب گروه  ها فرهنگ هخردتمامی 

 فرهنگی مسلط

 اتحاد

هاي غير مسلط، قادرند در عين  گروه

حفظ عناصر فرهنگی خود، به مراوده 

پرداخته و  ها فرهنگبا اعضاي ديگر 

هاي  بين عناصر فرهنگی خود و گروه

 ديگر نوعی هماهنگی ايجاد نمايند

 جداسازی
هاي مسلط، با توسل به زور مانع  گروه

هاي فرهنگی غير مسلط،  گروهاز ادغام 

 شوند در فرهنگ خودشان می

 خواهی ییجدا

هاي غير مسلط، صرفاً  اعضاي گروه

خواستار تغذيه از منابع فرهنگی خود 

هستند و تمايلی به رابطه با ديگر 

 ازجمله فرهنگ مسلط ندارند ها فرهنگ

 محرومیت

هاي  گروه فرهنگی مسلط نه به گروه

ر فرهنگ ادغام شدن د ةديگر اجاز

دهد و نه فرصت فعاليت  خودش را می

ي فرهنگی خودِ آن ها مؤلفهو بروز 

 کند. یمها را فراهم  گروه

 حاشیه گزینی

هاي غير مسلط، نه  اعضاي گروه

هاي  خواستار ارتباط با ديگر گروه

ازجمله گروه مسلط( هستند ) فرهنگی

و نه تمايلی به حفظ فرهنگ خودي 

 دهند. نشان می

جويند که  هاي فرهنگی، از ابزارهاي مختلفی سود می ماعی براي تحقق استراتژيعامالن اجت

جويانه و ايجابی فرهنگی تا توسل به خشونت و درگيري و  آن از اقدامات ماليم، صلح ةدامن

                                                           
1
 Melting pot 

2
 Multiculturalism 

3
 segeration 

4
 Exclusion 

5
 Assimilation 

6
 Integration 

7
 seperation 

8
 Marginalization 
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اقدامات قهرآميز و تخريب طرف مخالف گسترده است. يکی از اين ابزارها که در مواقع تنش 

ها و  تحليل شود اما نقش آن را در اغلب نگی به کار گرفته میهاي مختلف فره بين گروه

 است.« هراس اخالقی»ايجاد  انگارند، ها ناديده می پژوهش

توان گفت با  در روابط فرهنگی است که می« غيرسازي»هاي  هراس اخالقی، يکی از مکانيسم

اعتبار کردن آن  یبد و ديگر، يا تالش براي ناکارآم فرهنگ خردهبر  فرهنگ خردههدف استيالي يک 

پردازان مختلفی ازجمله استنلی کوهن، بن يهودا، استوارت هال و جنکينز از  يهنظرگيرد.  انجام می

 اند که کار يهودا و گود در اينجا مبناي پژوهش است. زاويه ديدهاي متفاوت به آن نگريسته

 ها آنشوند. ازنظر  ه میگرايی اجتماعی با هراس اخالقی مواج يهودا و گود، از منظر برساخت

امري برساختی است، بدين معنا که براي به وجود آمدن آن « مسئله يا مشکل اجتماعی»يک 

يک پديده احساس منفی و ناخوشايندي داشته باشد بدون  ةکافی است بخشی از جامعه دربار

 د باشد.اينکه بين اين احساس و آسيب واقعی و انضمامی موجود الزاماً هماهنگی خالصی موجو

گاهی، گروه مشخصی از اعضاي جامعه، دچار احساس شديدي از نگرانی نسبت به  ها آنازنظر 

طور دقيق ريشه در واقعيت ندارد. در چنين شرايطی،  شوند که الزاماً به يک تهديد مشخص می

 يعنی بايد قانونی وضع کرد، نسبت به خاطيان« بايد کاري کرد»رسند که  مردم به اين نتيجه می

 و زندانی نمود، نيروهاي پليس را به خدمت گماشت. را محکوم يا طرد ها آنخصومت ورزيد، 

( با شکل گرفتن هراس اخالقی، کسانی که عامل آن تهديد تلقی 35: 1988يهودا و گود، )

گردند. يهودا  تلقی می« نا به هنجار»و « منحرف»اي  به شکلی کليشه« شياطين قوم»شوند يعنی  می

اي هراس اخالقی پنج ويژگی نگرانی و دغدغه، خصومت ورزي، عدم تناسب، اجماع و گود بر

 (43-37: 1988يهودا و گود، ) دهند. را ارائه می نوسانپذیریو 

سياسی، اقتصادي، اجتماعی و ...(، ) تواند توسط نخبگان نظر يهودا و گود، هراس اخالقی می از

هاي مادي همچون قدرت، منزلت و  ا بر انگيزهنيروهاي واسط جامعه مدنی و يا عموم مردم، بن

 ثروت و يا عوامل ايدئولوژيک، دلسوزانه و مشفقانه توليد شود.

هاي  نوعی ابزار نيرومند براي حذف و طرد برخی گروه« هراس اخالقی»که ايجاد  ازآنجايی

 عنوان به تواند تواند توسط نخبگان يا مردم عادي شکل بگيرد، می اجتماعی است که به يکسان می

هاي فرهنگی موردنظر بري، عمل نمايد. بدين معنا که  يک ابزار مهم در تحقق برخی از استراتژي

اعتبار کردن، سرکوب و محروم ساختن  یبدر دست اصحاب ايدئولوژي فرهنگی، ابزاري براي 
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، به هاي غير مسلط که فعاليت گروه یهنگامحال،  يندرعي ديگر است و ها فرهنگ خردهنمايندگان 

 ةخورد براي ممانعت از ادغام شدن در فرهنگ مسلط و حتی وارونه کردن رابط مقاومت گره می

 گيرد. قرار می مورداستفادهسلطه، 

 ی پژوهششناس روش

شده که  از روش اسنادي استفاده  و براي انجام آن پژوهش حاضر بر رويکردي کيفی مبتنی است

اجتماعی است و به همين دليل با اسناد و مدارک  هاي عبارت از روش بررسی غيرمستقيم پديده

( اين اسناد 78، ص.1362)دوورژه،  شود. هاي اجتماعی ميسر می ي مانده از وقايع و پديدهجا به

هاي تاريخی و ... را شامل  ها، نوشته و آثار ادبی، مجالت، روزنامه اند گوناگونو مدارک 

ا، از دو روش تحليل محتواي کيفی و تحليل ه ها و تحليل آن شوند. براي گردآوري داده می

يعنی اينکه گاه با استفاده از تکنيک تحليل محتواي کيفی  ايم؛ تاريخی در کنار يکديگر سود جسته

هاي خود را اخذ  ها داده شعر و ادبيات و ...( و يا مجالت و روزنامه) به بررسی آثار هنري و ادبی

ايم.  مراجعه کرده دوم دستيا  اول دستها به منابع تاريخی  ايم و گاه براي گردآوري اين داده کرده

ها به شکل هادي و راهنما، ما  اي از نظريه همچنين بايد خاطرنشان کرد که در اين مسير، مجموعه

 ها را داشته باشيم. اند بدون اينکه قصد به آزمون گذاشتن آن را در طی مسير پژوهش ياري کرده

 های پژوهش یافته

هاي ادغام و طرد  ياستراتژيم. بخش اول به بيان ا درآوردها در بخش به نگارش اين قسمت ر

گروه مسلط يا همان حکومت و نخبگان حکومتی دولت پهلوي اختصاص دارد و در بخش دوم 

 هاي گروهاي غير مسلط خواهيم پرداخت. ياستراتژبه بيان 

 پهلوی ةی مسلط در دورها گروههای  یاستراتژبخش اول: 

يري از آراء دو شاه خود و برخی کارگزاران سياسی و نخبگان فکري و گ بهرههلوي با دولت پ

در  شده و محدودي از فرهنگ رسمی و پذيرفته ، تعريف ويژه1357-1304هاي  هنري، طی سال

تا  بايست از صدر جامعه که شاه در آن قرار داشت يج شکل داد. چنين فرهنگی میتدر بهايران را 

ردمان عادي کوچه و بازار بودند را در بربگيرد تا راه را براي تحقق توسعه و ذيل جامعه که م

 پيشرفت ايران هموار سازد.
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در دوره پهلوي  حاکمِ ةتوان آن را ايدئولوژي فرهنگی طبق که می اين تعريف از فرهنگ

و  يژه جنبش مشروطه داشتو بهشبه به وجود نيامده بود و ريشه در دوران قاجار و  ناميد، يک

توان گفت ترکيبی از نخبگان درباري و نخبگان معاند حکومت قاجار از معدودي اهالی  می

سياست گرفته تا شعرا و اهل نظر و انديشه، در ساختن آن دخالت داشته و آرزوي آن را پرورده 

مختصر، بايد گفت که ايدئولوژي فرهنگی در اين دوران متشکل از دو عنصر  طور بهبودند. 

بودند و براي دين  شده ادغامگزينشی و دلبخواه با يکديگر  صورت بهمدرن بود که  باستانی و

يک عنصر فرهنگی ديرپا در ايران، جايگاه خاصی باقی نمانده بود. از بخش  عنوان بهاسالم، 

هاي دينی و اساطيري زردشتی و اهميت زبان  ، آموزهورسوم آدابهايی مانند برخی  باستانی، پاره

ترکی و عربی و ...( اهميت داشت و از بخش مدرن، ) دن عناصر فرهنگی بيگانهفارسی و زدو

يت درنهاها، اخذ علوم جديد و هنرهاي غربی و  تغيير ظاهر و پوشش، تفريحات و سرگرمی

 توان گفت تغيير سبک زندگی روزمره مطمح نظر بود. یم

هاي  ين بردن زمينه، نخست از طريق از بگرا ادغامفراگير شدن اين ايدئولوژي فرهنگی 

هاي فرهنگی که قادر به ايجاد تعاريف رقيب و نامناسب با اين تعريف رسمی از  فعاليت گروه

همچون عشاير، روحانيون، روشنفکران و هنرمندان( و سپس از طريق ايجاد ) فرهنگ بودند

موع توان گفت مج شد و می ها و نهادهاي فرهنگی اشاعه دهنده و تبليغگر محقق می يرساختز

گذشت: اول زور و قهر، دوم تبليغ و آموزش و سوم ايجاد  یمجريان از سه مسير عمده  اين

زمان است.  هراس اخالقی که شايد بتوان گفت محصول به نتيجه نرسيدن زور و آموزش در يک

کنيم و  هاي فرهنگی دولت پهلوي را از بخش قهرآميز آن آغاز می رو، ما بررسی استراتژي ينازا

 پردازيم. هاي آموزشی و اشاعه گرايانه آن می بخش سپس به

 های ادغام گرایانه پهلوی یاستراتژالف( 

 با ابزار زور و ارعاب 

هاي تحت سلطه  آن بخش از استراتژي فرهنگی دولت که مبتنی بر ادغام اجبارآميز و قهري گروه

کل گرفتند. بريگاد قزاق اي بود که تدريجاً و طی چند مرحله ش يهقهراول بر قواي  ةبود، در درج

اي که دائماً سعی در تقويت آن داشت، پليس مخفی  برآمده از آن بود، ارتش گسترده رضاشاهکه 

شده  يستأس( سازمان ساواک 244: 1380کاتوزيان، ) شکل گرفت 1312که از حوالی  رضاشاه

ختيار داشت اخص در ا طور بهشاه که کار سرکوب داخلی و کنترل اجتماعی را  محمدرضاتوسط 
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ي ا گونه بهانداخت.  کرد و به زندان می و مستقيماً منتقدان رژيم و مخالفان رژيم را بازداشت می

هزار  100تا  25الملل تعداد زندانيان سياسی را بين  شمسی، سازمان عفو بين 1355که در سال 

 (1385:466فورن، ) کرد. نفر برآورد می

ادغامی دولت پهلوي تغيير پوشاک ايرانيان اشاره بود، ترين استراتژي  ازنظر عمومی، برجسته

که با حذف کثرات، به پوششی متحدالشکل  اقدامی در راستاي شبيه شدن ايرانيان به مردم اروپا

گرديد. تحميل رسمی لباس تازه و کشف حجاب اجباري مصوب  و متحد از نوع غربی منجر می

ا براي مردان ايرانی اجباري کرد و قانون ، پوشيدن لباس اروپايی و کاله پهلوي ر1307دي 

يز بود و در آم خشونت، کشف حجاب را براي زنان اجباري نمود. برخورد با متخلفين، 1314

 (1387شهابی، ) کشيدند. کوچه و برزن، چادر از سر زنان می

فرهنگی که با توسل به زور بخشی از  هاي خرده جداي از اين اقدامات عمومی، از اولين گروه

فرهنگ مسلط را پذيرفتند عشاير بودند. عشاير که ازنظر تاريخی، از نيروهاي سياسی و اجتماعی 

يی جا جابهزندگی در کوه و کمر و دشت و  واسطه بهشدند  ايران محسوب می ةعمده در جامع

ايلياتی و گاه  ةدالوران ةجنگاوري و روحي داراي فرهنگ مهربان چندان نهدائمی در طبيعت 

عشاير مختلف قشقايی، کرد لر، شاهسون و ...  1300زم با آن بودند. در اوايل دهه خشونت مال

تخته قاپو شدند. اين برنامه اسکان شکلی بسيار  اجبار بهتوسط نيروهاي حکومت سرکوب و 

ی منجر شد و توانست بخشی از ساختار کش نسليز به خود گرفت و در مواردي به آم خشونت

همچنين  (235و  234: 1391)کاتوزيان،  ی بسيار کوتاه، دگرگون کند.فرهنگی ايران را در مدت

اندام  که اين گروه فاقد امکانات واقعی براي ادغام بودند، مترصد فرصتی براي عرض يیازآنجا

 دوباره و خصومت ورزي با اين گروه سرکوبگر باقی ماندند.

تاريخ ايران يک نيروي هاي فرهنگی مهمی بودند که همواره در  روحانيون نيز از گروه

هاي فرهنگی زندگی ايرانيان نقشی عمده  یتجلشدند و در تعيين  اجتماعی عمده محسوب می

صالحيت محاکم شرعی در مسائلی مانند ازدواج، طالق، تعيين  1310کردند. در سال  ايفا می

و لغو گرديد  ها آنوصی و قيم و ولی محدود شد و همچنين تمام وظايف و مشاغل محضري 

اي از  کلی از دست علماي دينی خارج شد و نهايتاً مجموعه شغل قضاوت به 1315در سال 

و  316: 1387الگار،) دينی براي محدود کردن آن تحقق پيدا کرد. ةهاي دولت در حوز دخالت

هاي مذهبی مانعی بر سر راه مدرن سازي کشور محسوب  که عزاداري و تعزيه ازآنجايی (317
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ممنوع گرديد و افرادي هم که به شکل پنهانی اين مراسم را برگزار  ها آناجراي  شدند، یم

 (357و  356: 1388چلکوفسکی،  174 و :1388شدند. )کاتوزيان، کردند دستگير می می

سومين گروهی که در پی استراتژي سلبی حکومت پهلوي به حاشيه رانده شدند، نخبگان 

ناروا  يزن یو افسردگ یناکام يانب یحت ضاشاهرروشنفکران( بودند. در دوره ) فکري و هنري

ورزش  يتاهم ی،غرب ةمفيد يعصنا ينی چونمضام رفت یانتظار م ی هنرو از اهال شد یمحسوب م

را در کشف حجاب و مضرات مواد مخدر  يدرضاشاه و فوا یو نظام یاقدامات صنعت يه،و تغذ

هايی مثل سانسور، زندان، تبعيد و يجه اين انتظارات که توسط ابزاردرنتآثار خود بگنجانند. 

شد، هنرمندانی که در پی هنر انتقادي، غنی و خارج از ايدئولوژي فرهنگی  شکنجه حمايت می

 طلبی را برگزيدند يا توسط حکومت محروم گرديدند؛ يیجداحاکم بودند، يا به حاشيه رفتن و 

ودخواسته ايرج ميرزا و جنون توان به بردوختن لبان فرخی يزدي، تبعيد خ می مثال عنوان بهکه 

عمالً به تتبعات ادبی  رضاشاهکه در دوران  الشعرا ملکهاي  يتفعالنسيم شمال اشاره کرد، يا به 

يش را در ايران چاپ کند و الجرم ها داستاناجازه نداشت  محدود شد، صادق هدايت که

که  زاده جمالشر نمود و ترين رمان تاريخ ادبيات فارسی يعنی بوف کور را در بمبئی منت برجسته

( به هر ترتيب، 55-53: 1387يان،. )کاتوزمنتشر نکرد رضاشاهجز يک داستان در مدت حکومت 

مسلط فرهنگی براي ادغام اجباري اين گروه کنترل پليسی و اطالعاتی،  ةترين ابزارهاي طبق مهم

 حالت اعدام بود. جداسازي و محروم کردن، استفاده از سانسور، زندان و تبعيد و در بدترين

 های ادغام گرایانه پهلوی استراتژی( ب

 با ابزار تبلیغ و آموزش

اي از نهادهاي فرهنگی مهم در راستاي ترويج فرهنگ جديد غربی و  در دوران پهلوي، پاره

اين نهادها  ازجملهزبانی انجام گرفت.  ةبازسازي و احياء ميراث باستانی خصوصاً در حيط

جديد، سازمان پرورش افکار و سازمان عالی معارف اشاره کرد.  وپرورش زشآموتوان به نهاد  می

اي تبليغی بود که ستايش عظمت ايران باستان و نژاد آريايی،  نهاد آموزش مبتنی بر شيوه

خوارداشت بيگانگان ترک و تازي و مغول و ناديده گرفتن تنوعات قومی و زبانی موجود در 

 (57-34: 1391و اکبري،  239-237: 1391توزيان،ايران اين جزء ثابت آن بود )کا

سازمان پرورش افکار به تقليد از ماشين تبليغاتی ايتالياي فاشيست و  1317همچنين در سال 

، رساالت، کتب کالسيک، سخنرانی عمومی، نمايش ها روزنامهآلمان نازي شکل گرفت تا از طريق 
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: 1388آبراهاميان، ) گاهی مردم را افزايش دهد.و سينما، راديو، موسيقی و سرودهاي ميهنی و ... آ

خدمات »، «ين آثار ملی ايرانتر بزرگ»ي آموزشی به شرح ها برنامهدرصد  بيش از پنجاه(. 178

مبارزه با »و « پيشرفت ايران در عصر پهلوي»، «مليت و وحدت ملی»، «ايران به عالم تمدن

 (349: 1389، اختصاص داشت. )ابطحی و دشتی« خرافات و عقايد سخيف

 هاي نخبگانی فرهنگ ةبرخی از اقدامات فرهنگی مهم دوران پهلوي دوم گسترش و توسع

هاي هنر، گسترش و بسط  ها و جشن يس و گشايش انواع موزهتأسبيشتر از نوع غربی( از طريق )

هاي ارتباطی جديد همچون تلويزيون، راديو، سينما و  اي آمريکايی از طريق رسانه فرهنگ توده

از طريق  خصوص بهمجالت جديد و به نمايش گذاشتن نمودهاي فرهنگ باستانی ايران 

هايی براي ايجاد هراس اخالقی  شاهنشاهی بود که همه بعدها به ابژه ةسال 2500هاي  جشن

 توسط فرهنگ مسلط تبديل شدند. شده سرکوبتر  يشپي ها فرهنگتوسط 

 ج( استراتژی ایجاد محرومیت پهلوی

 اس اخالقیِ بازگشت به عقببا ابزار هر

ي رقيب، استفاده از هراس اخالقی ها فرهنگ خردهگفتيم که يکی از ابزارهاي نخبگان حاکم عليه 

که « ارتجاع سرخ و سياه» ةبود. اگر بخواهيم به اين هراس اخالقی نامی بدهيم، استفاده از واژ

دي  17ه اطالعات مورخ شد و احمد رشيدي مطلق در روزنام می کاربرده بهگاهی توسط شاه 

( مناسب به نظر 1356ياد کرد )رشيدي مطلق، « استعمار سرخ و سياه»از آن تحت عنوان  1356

ديگر، گروه مسلط ازنظر فرهنگی، به هراس اخالقی از بازگشت به عقب، در  بيان به 1رسد. می

 زد. جلو دامن می االصول روبه یعلتوسعه و  اي درحال جامعه

گروهی  عنوان بهبه بيان ايشان ارتجاع سياه( را ) ل داشت تا روحانيانگروه مسلط، تماي

و محمدرضاشاه  رضاشاهها يا مطالبی که از  مخالف پيشرفت و ترقی معرفی کند. برخی از نوشته

محمدرضا شاه بر آن بود  مثال عنوان به ی گوياي اين نکته است.خوب بهشود  نقل می ها آن ةيا دربار

شدن در رويکرد « ادغام»هماهنگ شدن با استراتژي فرهنگی مسلط يعنی که روحانيت توان 

                                                           
1
ه در اصل براي اشاره به نيروهاي محافظه کار و مخالف انقالب در جريان انقالب فرانسه و سرخ و سيا ةواژ  

 شد و دو گروه روحانيون با پوشش سياه و نظاميان با پوشش سرخ را در برميگرفت؛ هاي پس از آن اطالق می ناآرمی

 ها هستند و نه نظاميان. اما در اينجا منظور از سرخ، کمونيست
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روحانيت در جريان اصالحات ارضی  1341طلب پهلوي را ندارد. در سال  غرب محور و توسعه

و بحث حق انتخاب بانوان براي نمايندگی مجلس، واکنش شديدي نشان داد. در مقابل، شاه 

را ارتجاعی  ها آنموردحمله قرار داد و  شدت بههبی را همراه ارسنجانی به قم رفت و رهبران مذ

اي از تالش براي ايجاد  ( اين تنها نمونه226و باقی:  26: 1381و مخالف پيشرفت ناميد. )نراقی، 

هاي  انحاءمختلف در رسانه هراس اخالقی از يک گروه اجتماعی يعنی روحانيت است که به

حاکم، بر مبناي پيشرفت  ةلوژي يا فرهنگ مسلط طبقکه ايدئو يیازآنجاشد.  اجتماعی تکرار می

ساختند. چنين  عکس آن می ةشد، هراس اخالقی را بايد در نقط يی تعريف میگرا غربمبتنی بر 

توان در تاريخ ايران که در آن پيوندي ديرينه بين دستگاه حاکميت و  اقدامی در اين سطح را می

ا حداقلی از احترام را براي روحانيون قائل بودند، ه نخبگان دينی وجود داشته و عموماً حاکميت

 سابقه تلقی کرد. یب

ارتجاع يا استعمار »کوشيد، هراس از  اما هراس اخالقی اصلی که حکومت در ايجاد آن می

نفر  53يري رضاشاه از بقاياي گروه گ کنارهها بود. حزب توده که پس از  يعنی کمونيست« سرخ

يجه حکومت پهلوي انرژي و درنتنفوذي غيرعادي يافته بود و  ، در ايران قدرت وبرآوردسر 

زيادي را صرف تار و مار کردن آن کرد و هميشه از اين گروه که ضمناً با شوروي نيز  ةهزين

هراسيد. اصالحات ارضی به ميزانی تحت ترس از خطر کمونيسم  کمابيش سمپاتی داشتند می

يژه آمريکا بود و بهوپرداخته بلوک غرب  ختهشکل گرفت که در اصل خود يک هراس اخالقی سا

که در  در خود کشورهاي غربی فقط نهيجه درنتتوجهی داشت و  و در بلوک غرب کارکرد قابل

شد. هراس  ير استعمار نو بودند ترويج میتأثکشورهايی چون ايران که به نحو غيرمستقيم تحت 

 ةکه در صورت لزوم خود دستماي-از استعمار سرخ به حدي بود که براي توجيه آن به مذهب 

ها در کوشش براي تبديل  اي از فعاليت رسانه نمونه روي آوردند. -شد ايجاد هراس اخالقی می

توان  هاي آنان را می ها به شياطين قوم و ايجاد هراس اخالقی از فعاليت يستکمونروحانيت و 

دي مطلق نوشته بود در يک اطالعات مشاهده کرد که در آن رشي ةمشهور روزنام ةدر اين مقال

ارتجاع سرخ ديده  اثرانگشترد پاي ارتجاع سياه و در جاي ديگر « خرداد 15بلواي شوم »جاي 

 (1356شود )رشيدي مطلق،  یم

توانست در مورد حزب توده و مارکسيسم که  هاي توليد هراس اخالقی می شايد مکانيسم

ايران نبود و تنها در ميان بخشی از  اکثريت مردم ةعام داري از فرهنگ گاه بخش ريشه يچه
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توانست در مورد  گاه نمی يچهروشنفکران و نخبگان مقبوليت داشت، موفق عمل کند، اما 

هاي فرهنگی  يژه اقشار اجتماعی و گروهو بهي در ميان ايرانيان فرد منحصربهروحانيت که جايگاه 

حاکميت بر عامه مردم و  بنابراين ايجاد هراس اخالقی ی عمل نمايد؛خوب بهسنتی داشت 

توانست  خودي محکم بود اثري نمی بافرهنگهاي اتصالشان  خصوصاً اقشار سنتی که هنوز رشته

 داشته باشد.

 مسلط یرغی ها فرهنگ خردهبخش دوم: واکنش 
ي غير مسلط و ها فرهنگ خردههاي  در اين بخش در پی آنيم که بررسی کنيم که واکنش

 ةگرايان هاي ادغام نسبت به اين استراتژي شده ادغامزور  رد و بههاي فرهنگی سرکوب و ط گروه

ترين  اي از مهم و ما در اينجا به پاره اند گوناگونها متنوع و  سلبی و ايجابی چه بود؟ اين واکنش

 پردازيم: ها می اين واکنش

 الف( استراتژی به حاشیه رفتن و انزوای

 نخبگان فکری و هنری 

زمانی استراتژي به حاشيه رفتن  ة، در دو بازشده سرکوبهاي غير مسلطِ  در دوران پهلوي، گروه

هاي تثبيت  که سال 1320-1310هاي  برگزيدند. اولين دوره، حوالی سال -باالجبار –و انزوا را 

آن سخن گفتيم. در اين دوران اهالی فکر و ادبيات يا  ةتر دربار استبداد رضاشاهی بود که پيش

تاريخ و ادبيات ايران  ةي فکري و ادبی خود دست کشيدند يا خود را به مطالعها يتفعالتماماً از 

غربی و  ةهاي مهم انديش که يکی از جريان) حال در مکتب رمانتيک يندرعمشغول کردند. 

جاي جامعه  طبيعت به مشغول دل، مخالف روشنگري و ناقد پيشرفت و ها سنتبه  مند عالقه

 بسط يافت. -يما يوشيج و شهريارخاصه در آثار ن–است( در ايران 

ينی انزوا گزمرداد است که باعث  28پس از کودتاي  ةکه گفتيم، دور طور همانديگر،  ةدور

درازمدت نخبگان روشنفکر گرديد. انزوايی که بيش از يک دهه بر فضاي فکري و ادبی سايه 

اند و ويژگی آن را  ادهنام نه« دوران شکست و گريز»که برخی اين دوران را  ينحو بهانداخت  می

 دانند یم« هاي رمانتيک گرايی جويانه و پوچ اي، لذت هاي تمثيلی، اسطوره بازگشت به داستان»

 (276: 1387ميرعابدينی، )
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باوجود چنين فضاي يأس آلودي، انزواي روشنفکران به معناي نابودي اين بخش از فرهنگ 

ديشی و توجه به خطاهاي پيشينی به وجود در اين فاصله، فرصتی براي بازان جامعه نبود بلکه

ها  حال چون فضاي عملکرد سياسی براي نخبگان فکري محدود بود، آن يندرعو  آمد؛

شدند و سعی  ي فعاليت فرهنگی از مجراهاي محدود موجود کشيده میسو بهازپيش  يشب

 (36: 1388نبوي، ) کردند فرهنگ موجود در جامعه را با خود همگام کنند می

 طلبی ییجداستراتژی ا( ب

 های غیر مسلط و نخبگان دینی، فکری و هنری گروه

هاي غير مسلط بر اهميت فرهنگ خود پاي  در پاسخ به استراتژي ادغام گرايانه دولت، گروه

دولت رضاشاه  يها در مخالفت با برنامهمثالً  جويانه را پس زدند. فشردند و اين فرهنگ سلطه

 يگيرينخست پ هاي سال. در همان به مقاومت پرداختندو کردها  طرف یاعراب بن ياري،بخت يلا

( 151: 1388را انجام داد. )واعظ، يجد يانیطرف اعتراض و طغ یعرب بن يفهطا ياستس ينا

 ياعالم کردند که هر کس کاله پهلو 1308 يرماهشهرکرد در ت صرفدر ماجرا ت يزن ها ياريبخت

آشکار به اقدامات  یکج دهن يکازآن در  و پس شود یو حبس دچار م يمهداشته باشد به جر

و  يالتا ياندر م یآشکار و علن يها را رواج دادند. مقاومت يعبا و عمامه و کاله لر ی،دولت

اقدام کردند  يدولت پهلو يهمسلحانه عل يامبه ق يزن کردهاو  شود یموارد محدود نم ينبه ا يرعشا

حکم جهاد صادر نمودند.  ينهزم يندر ا در آن مناطق يزاهل تسنن ن ياز علما یو برخ

 (152: 1388)واعظ،

کشف حجاب،  ياندر جر کشف حجاب مشاهده کرد. مسئلهتوان در  همين نکته را می

رفتند و حتی  ینم بسياري از زنان از خانه بيرونها دوام داشت.  ها مدت وزن يسپل ينزدوخورد ب

و  407، 1382خان، یقل ي. )مهدکردند  یماستفاده  ها بام پشتبراي رفتن به حمام عمومی از 

در حجاب خود  یبمقرر شد که کارمندان ادارات با همسران  1315( در سال 1387: یشهاب

ديگر براي گرفتن  ةکه ظاهراً به خودکشی يک عده و اقدام عد ظاهر شوند یرسم هاي یمهمان

 (176: 1389يان،آبراهام و 242: 1391يان،. )کاتوزاي منجر شد يغهصهمسر 

خود  ةنوب به کردند می یتلق ينیها اقدامات ضد د آنچه آن يددر واکنش به موج جد علما

 ی و اعتراض به کشف حجاب کردند که در شهر مشهد بهمخف يمهجلسات ن يیشروع به برپا
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هجوم نيروهاي امنيتی به حريم حرم و مسجد و آتش گشودن بر مردم و بازداشت و تبعيد 

 (203 و 202: 1387ی،)شهاب ميد.يه انجابلندپاعلماي 

و فرهنگ  برآمدندي مبانی هويتی خودي وجو جستنخبگان فکري و هنري نيز، در 

ي، شعر، رمان ساز مجسمههاي گوناگون موسيقی، نقاشی،  ي پهلوي را طرد کردند. حوزهگرا ادغام

 1340هاي  اي پروردند که در حوالی سال هويتی ويژه ةهايی برجسته با دغدغ و تئاتر، شخصيت

ي هنري اصيل ايرانی و اسالمی مشغول بودند و برخی از ها سنتتا انقالب، به مطالعه و بازيابی 

، نقاشانی که مثال عنوان بهاند.  ياد کرده« پدري ةبازگشت به خان»با عنوان  ها تالشاين  ةمجموع

و عمدتاً مذهبی اطالق شد، به زندگی روزمره  ها آنبه « مکتب سقاخانه»بعدها عنوان نقاشان 

ي سقاخانه و دخيل و ديگر ها قفل مردم مراجعه کردند و آثاري نوين که در آن ادعيه مذهبی،

مشاهده بود پديد آوردند. فضاي شعر و رمان سرشار از  هاي بصري زندگی دينی قابل جلوه

نوميدي شد و رکود و « آزادي»و « اميد»، «سحر»، «نور»يانه استعاري، همچون جو مبارزهمضامين 

توان گفت  درمجموع می سی که ناشی از کودتا بود به حاشيه رفتند. ةهاي ده شده در سال حاصل

يز، بومی و ست غربشده در اين دوران، شديداً رنگ و بوي مذهبی،  که آثار فکري و هنري خلق

 يز است.برانگ تأملحتی روستايی دارد و کثرت مضامين مذهبی در آثار اين نخبگان، حقيقتاً 

اي بخشيد.  فکري نخبگان، اين بازانديشی در مذهب را رنگ و بوي تازه ةاما حوز

 طردشدهي فرهنگی محذوف و به حاشيه رانده و ها مؤلفهترين نمودهاي اين نگاه تازه به  برجسته

اي سابق  توده عنوان بهتوان در آثار جالل آل احمد و علی شريعتی شناسايی کرد. آل احمد  را می

در خدمت و خيانت کرد روشنفکران مأيوس شده بود، با نقد روشنفکران در کتاب که از عمل

عامل  عنوان بهمردم، مذهب را  ةاز ايجاد ارتباط با تود ها آنو دريافت ناتوانی  روشنفکران

معرفی کرد. وي در مذهب اسالم، نيروي وحدت بخشی « یزدگ غرب»در برابر  بخش وحدت

ی بافرهنگاجتماعی در مبارزه  ةشد نيروهاي نهفته و سرکوب ديد که قادر به فعال کردن می

 جويانه است. سلطه

ترين نخبگان فکري در بازخوانی مجدد منابع  توان از مهم علی شريعتی را می عالوه به

ازجمله مارکسيسم( دانست. ميرسپاسی ) هاي مدرن غربی ها با انديشه فرهنگی و تلفيق آن

گويد اما به  یمايرانی سخن  ةناشی از هجوم غرب به جامع بمصائشريعتی از »نويسد که:  می

کابوس کند بلکه او از  ینماي سياسی و اقتصادي نگاه  پديده مثابه بهغرب بر ايران صرفاً  ةسلط
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را متهم کند که در  ها آنايرانی حمله کند و  ةگيرد که به افراد و طبقاتی در جامع بهره میغرب 

 (206-202: 1389ميرسپاسی،.«)اند شدهغلط زندگی غربی تسليم  ةوبرابر ايدئولوژي باطل و شي

 ایجاد هراس اخالقی ج(

 فکری و هنری ی غیر مسلط و نخبگان دینی،ها گروهتوسط 

 ةاجماع نخبگان فکري، هنري و ادبی در ايجاد هراس اخالقی از غرب و از حکومت، در دو ده

از نقاط  عصر همادبيات، نويسندگان  ةدر حوز است. توجه قابلپايانی حکومت پهلوي بسيار 

 طور بههاي سياسی و اجتماعی و فرهنگی کمابيش متفاوت،  مختلف ايران و با تعلقات و دغدغه

و با الگويی مشترک، شروع به ساختن و توليد اين هراس اخالقی کردند. شياطين قومِ  زمان هم

 بود.« انسان حکومتی»و « انسان غربی»اين نويسندگان، 

هاي  اي وسيع از منابع و استعاره يژه نويسندگان اين دوره، مجموعهو بهثار هنرمندان، در آ

غير »، در کار شده پنهانفرهنگی و ادبی و زبانی نمادين که در لفاف نوعی رئاليسم مرسوم 

است. شيطان غربی در « شيطان حکومتی»و « شيطان غربی»تصويري مهيب از  ةو ارائ« سازي

که بيشتر در قالب دو شخصيت کليدي سرجنت زينگر و خانم حکيم  نشورسووشونِ سيمين دا

است که کشورهاي داراي « دزدِ نفت و آذوقه و ايمان ايرانيان»، «اژدها»، «زالو»شود،  ظاهر می

کند،  نوردد، کودکان مسلمان را مسيحی می یدرمهايش  تاريخ و تمدن مثل ايران را زير چکمه

کند و در  سياوش تهی می ةغنی خود مثل قيام امام حسين يا اسطوررا از منابع فرهنگی  ها آن

« اژدها»انبارد. بدترين استعاره در اينجا  مقابل ذهنشان را با باورهاي دينی و اساطيري مسيحی می

اي  نماد پليدي، نفس اماره و تباهی در شعر و ادبيات فارسی سابقه مثابه بهاست که وجود آن 

« دزد دريايی»احمد محمود فردِ غربی،  « ِها و پسرک بومی يبهغر»و « ها يههمسا»ديرينه دارد. در 

، سبز )چشم هاي پليد داستان مشخصات ظاهري اروپاييان است و تمامی شخصيت« استعمارگر»و 

شدن اروپاييان دسمتجتوان  اثر صادق چوبک، می« تنگسير»طور در  ينهمموي بور( دارند. 

شوند را در قالب  خوانده می« صاحب»ديل به بنده کرده و خود استعمارگر که ايرانيان را تب

نجس بودن ازنظر مسلمانان منفور است مالحظه کرد. ازنظر قهرمان داستان،  ةکه به واسط« سگ»

چيزشان  يچهو  اند متفاوتها زمين تا آسمان  يژه ايرانیو بهها با باقی مردمان  زار محمد، انگليسی

هاي وابسته  شخصيت ةدارند. همين نکته را در آثار ادبی متعدد درباربرد و احساس ن به آدم نمی
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توان مشاهده نمود که جملگی نظامی، خشن، عاري از عاطفه و احساس،  به حکومت می

 شوند. عنايت به زندگی و رنج مردمان واقعی ترسيم می یبو  اندوز مالو  طلب منفعت

ن نمادين خود، تصوير هولناکی از نيروهاي که اهالی ادبيات با استفاده از بيا یدرحالاما 

نوشتند، کمتر به حکومت  تر می کردند، نخبگان فکري به دليل اينکه واضح حکومتی ترسيم می

گرايش داشتند. آل احمد « غرب مآبان»و « ها یغرب»پرداختند و بيشتر به ايجاد هراس اخالقی از  می

ي صليبی عقب برده بود و مسيحيت را ها جنگيی فرهنگی و تمدنی غرب را تا جو سلطه ةسابق

و البته پيشرو بسياري از  عصرانش همحال همچون بسياري از  يندرعدانست.  مترادف استعمار می

کرد.  ي میبند دستهرا نيز جزو شياطين قوم  ها آنبرد و  هاي غربی مآب هم حمله می ، به ايرانیها آن

ين فخرالد « ِفکلی»شايگان، « ناآگاهی مضاعف ی وزدگ غربانسان گرفتار »آل احمد، « زده غرب»

اند، نه خود را  . همه موجودانی هستند که از فرهنگ ايرانی تهی شدهاند نوعشادمان، همه از يک 

. ازنظر اند واقفبرند که به هر دو  که در اين توهم به سر می یدرحالشناسند و نه غرب را،  می

 (70تا:  فرديد، بی) تباهی انسان. ةفرديد، اومانيسم غربی، طاغوت است و ماي

پاي حکومت که  در پی ايجاد اين هراس اخالقی، تقريباً هر اتفاق دردناک در جامعه به

سينما رکس آبادان که حکومت آن را به  ةشد. واقع کرد نوشته می فرهنگ مسلط را پاسداري می

« هراس اخالقی»ي ايجاد کوشيد از آن برا داد و می مرتجعان يعنی مخالفان و دشمنانش نسبت می

پهلوان  استفاده کند، توسط روحانيون و روشنفکران به حکومت نسبت داده شد. مرگ جهان

و حتی مردم درگذشت جالل آل احمد را ناشی از  اي کامالً سياسی تفسير شد تختی واقعه

ن دانستند. درواقع حکومت پهلوي و در رأس آن شاه، تبديل به شيطا دسايس دولت پهلوي می

 ةهاي موجود در جامعه را بر عهده داشت و عامل هم قومی شد که مسئوليت تمامی نا به سامانی

ترين نقش  اي که با مردم داشتند، مهم واسطه یبها بود. خصوصاً روحانيت، به دليل پيوند  بدبختی

به ي مردمی ها واکنشکردند. در اين زمينه توجه به  را در انتقال اين هراس اخالقی ايفا می

 است. توجه جالبي هنر شيراز ها جشن

پروايی بسياري از  یببيشتر جوالنگاه آثار فرهنگی بسيار آوانگاردي بودند که  ها جشناين 

نبود. خصوصاً  تحمل قابلدر به تصوير کشيدن مضامين جنسی حتی براي اروپاييان نيز  ها آن

تراضات شديد مردم و روحانيت را شد، اع می برگزار ها جشنتئاترهايی که در آن دوران در اين 

ها چنين  يشنماو آش چندان شور بود که حتی ساواک در مورد يکی از اين  به دنبال داشت؛
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پخش آن از  ينهنرمندان و همچن يلهوس به يرازرستم و سهراب در جشن هنر ش يشنما»نوشت: 

و مجلس که از و تمام طبقات مردم شده و در هر محفل  یموجب خشم و نفرت عموم يزيونتلو

جشن محو تعصبات  ينا يکه منظور از برگزار کردند یاکثراً اظهار م شد یموضوع بحث م ينا

اظهار  يزاست که مردم به سنن غرب و اروپا عادت کنند و ن يرانا يتو کشتن غرور و مل یمل

ان که کوه هفتن يو باال يرمش يدر سرا يقیموس يموقوفه مانند برگزار يها محل که در کردند یم

و برخالف رسم و اصول مذهب است و  ينينبا متد يمتبرکه و موقوفه است لجباز يها از مکان

سنن و حماسه  ينتر اند که بزرگ کردن شاهنامه را داشته يفقصد خف ها يکه هند گويند یم غالباً

 (212: 1381)اسناد ساواک، «اند. درآورده يصورت )پهلوان کچلک( و عروسک باز را به يرانا

هاي فرهنگی مردم را  توجهی دولت پهلوي به مبانی فرهنگی ايرانی و خواسته یباوج  ةنقط

در  مجار آوانگارد تئاتر گروه tauqs توسط« آتش، بچهخوک، » نمايشاجراي توان در مورد  می

که در کوچه و بازار شيراز و بازيگران زن برهنه اجرا شد و  مشاهده کرد؛جشن هنر شيراز 

به اين برنامه ولين اعتراض جدي دار کرد. ا يحهجربی مردم را تا حد بسياري احساسات مذه

محالتی صورت گرفت که  ينبهاءالد يخاهلل دستغيب و ش توسط روحانيون شيراز ازجمله: آيت

طی سخنانی جشن هنر شيراز را محکومت و نسبت به اهانت به مقدسات دينی شديداً اعتراض 

 ين ماجرا واکنش نشان دادند.و مردم نيز نسبت به ا نمودند

يکی از  ةمثاب ي غير مسلط که بهها گروهبنابراين بايد گفت که توليد هراس اخالقی توسط 

 ةهاي اين گروه در مبارزه و مقاومت فرهنگی نسبت به فرهنگ تحت سلط ياستراتژين تر مهم

تراتژي توانست يافت و اين اس یممردم تسري  ةدر ميان عام سرعت بهگشت،  یمحاکميت دنبال 

ين ابزار مبارزه و ايجاد شکاف در تر مهميکی از  عنوان بههاي منتهی به انقالب اسالمی  در سال

هاي انقالب  يشهرتوان  یمشود و از منظري فرهنگی  گر جلوهگفتمان فرهنگی مسلط حاکميت 

متنوع،  هاي ياستراتژی دانست که با اتخاذ مسلط يرغي ها گروهي فرهنگی ها تالشرا در  57

تفوق فرهنگی دولت پهلوي را با شکست مواجه کردند و از اين دريچه امکان چرخش قدرت 

 در ايران را به نفع عناصر فرهنگی اسالمی و انقالبی فراهم ساختند.

 یریگ جهینت

در اين نوشته به بررسی مناسبات بين فرهنگی در نزد گروه فرهنگی مسلط و ساير 

ر درجه اول نشان داديم که چگونه فرهنگ مسلط يا ايدئولوژي گروه پرداختيم. د ها فرهنگ خرده
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گرايانه و تفسير خاصی از تجدد غربی بود، از  اي از ناسيوناليسم باستان يزهآمنخبگان مسلط که 

هاي فرهنگی ادغام و محروميت سعی در يکپارچه کردن فضاي فرهنگی ايران را  طريق استراتژي

اعتبار کردن مخالفان خود از  یبفرهنگ مسلط نيز براي  داشت. همچنين گفتيم که گاهی

حال ديديم که در اين زمينه  ينباابرد و  هاي غيرسازي و ايجاد هراس اخالقی سود می يسممکان

 کمتر موفق بود.

ها،  هاي فرهنگی غير مسلط، نشان داديم که اين گروه هاي گروه در مقابل، در بررسی واکنش

هاي زمانی متفاوت به اشکال  لط و همچنين با يکديگر را در بازهمناسبات خود با فرهنگ مس

اند، گاه در الک  يز را انتخاب کردهآم خشونتآشکار و حتی  ةاند و گاه مبارز متفاوتی سامان داده

شود  برداشته می ها آناند تا در زمانی که چشم فرهنگ مسلط از  خود خزيده و انزوا را برگزيده

و  شده سرکوبي ها فرهنگکنند و گاه با کوشش براي احياء و بازسازي بتوانند خود را احيا 

هاي مختلف فرهنگی که  اند. همچنين نشان داديم که چگونه گروه به مقاومت پرداخته شده حذف

بودند با يکديگر متحد شدند و خصوصاً از طريق  شده سرکوبدر زمان پهلوي به حاشيه رانده و 

بيشتر در تماس با مردم  -اجتماعیِ مساجد و منابر ةگسترد ةه شبکبا توجه ب–کانال روحانيت که 

عنوان  شکل بدهند و از آن به« حکومت»و « غرب»نوعی هراس اخالقی از  بود، توانستند به

 ابزاري بسيار مهم در رويارويی و مبارزه با فرهنگ مسلط استفاده کنند.

ي تحت ها گروهي مسلط و ها گروههاي متنوع و متعدد  ياستراتژدر اين مقاله ضمن بررسی 

ين ابزارها و تر مهميکی از  ةمثاب هاي ساخت و بازتوليد آن به يسممکانسلطه، بر هراس اخالقی و 

ي در اختيار دو گروه فرادست و فرودست بحث شد و به اعتباري از منظري فرهنگی ها محمل

وابسته به توليد و بازتوليد يري جريانات منتهی به انقالب اسالمی را منتج از روندهاي گ شکل

 ي معاند حکومت پهلوي دانستيم.ها گروهي اخالقی توسط ها هراس

پايانی حکومت  ةدر دو ده« حکومت هراسی»و « غرب هراسی»بنابراين، اگر بخواهيم 

در حيات اجتماعی جديد  هایی نگرانیي کنيم، بايد بگوييم که اين دو مورد، بند جمعپهلوي را 

لکن با رشد استعمار و  شدند که از اواخر دوران قاجار وجود داشتند، می ايرانيان محسوب

وار فرهنگ بيگانه  ي تهاجمانداز دستگسترش واردات مظاهر فرهنگ و تمدن غرب به ايران و 

 ةبه خود گرفت. نکت یزآم خصومت ةها جنب ینگرانهاي فرهنگ خودي، اين  يهما بنبه 

اخالقی و شياطين قوم اجماع نظري بود که نخبگان دينی و  اين هراس ةدر مورد ابژ مالحظه قابل
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فکري و هنري باهم داشتند و از اين مجرا توانستند مردم را نيز با خود در اين زمينه همراه کنند. 

هاي انقالب را  ترين پايه ي برخوردار است زيرا سرانجام مهما العاده فوقاين اجماع از اهميت 

ي تالش براي استقالل و استقرار يک نظام سياسی که مبتنی بر سو بهفراهم کرد و مردم را 

، يک غيرسازي عظيم و در مقياس کالن به درواقعي فرهنگ خودي باشد سوق داد. ها مؤلفه

شکلی موفق سامان داده شد که در ابتدا از جانب گروه خاصی از نخبگان و بر مبناي اهداف 

 معه را درنورديد.ارزشی و ايدئولوژيک آغاز شد و سپس تمامی جا

پهلوي که تالش  ةي فرهنگی آوانگارد دورها تالشدر اينجا اين است که  توجه قابل ةنکت

ي از ا عمدهي اجتماعی غير مسلط، بخش ها گروهي اخالقی ها هراسسازي  یخنثکرد ضمن  یم

را روشنفکران، انديشمندان و هنرمندان را در خود جذب و ادغام نمايد و قواي فرهنگی ايشان 

ين تر مهميدکننده تول عنوان بهيت درنهادر راستاي حفظ يکپارچگی حاکميت تحليل برد، 

اي بود که  مثال در چنين زمانه عنوان نيروهاي مقاومت فرهنگی بر ضد خودش عمل کرد. به

يري که بر فرديد، شايگان و داوري اردکانی داشت نقشی فعال در تأثکه با  -پرفسور هانري کربن

ساله به دعوت انجمن حکمت و فلسفه براي  همه -غربی روشنفکران ايفا کردواکنش ضد 

آمد. تحت نظارت همين نهادهاي فرهنگی پيشرو بود که مرکز حفظ و  تدريس فلسفه به ايران می

 موسيقی ايرانی که به کار ضبط و ثبت موسيقی سنتی ايران اختصاص داشت شکل گرفت ةاشاع

 لطفی و عليزاده و شجريان از دل آن بيرون آمدند. چون يت هنرمندانی انقالبیدرنهاکه 

( يا آنکه حمايت از کانون پرورش فکري کودکان به شاعرانی همچون احمد 244: 1385ستاري،)

ين شعراي تر مهمعنوان مسئول موسيقی راديو به صف  شاملو امکان بروز داد، هوشنگ ابتهاج به

ري که بعدها نقش بسيار اساسی در تدوين روشنفک ةانقالب پيوست. درواقع بخشی از بدن

هاي فرهنگیِ ضد فرهنگ مسلط ايفا کردند، به نحوي در ارتباط با چنين رويکرد  استراتژي

ترتيب اين بخش از فرهنگ مسلط، خود  ينا بهاي امکان تبلور و فعاليت پيدا کردند.  فرهنگی

يت با توليد درنهاو  کردند ا میتبديل به زهدانی شد که بسياري از مخالفانش در آن پرورش پيد

ي ا رخنهي مرکزي فرهنگ موردقبول پهلوي، ها مؤلفهي اخالقی گوناگون نسبت به ها هراس

جدي در گفتمان فرهنگی مسلط ايجاد کردند و در پيوند عميقی که ميان روشنفکران و روحانيت 

هنگی و سياسی طرفدار اسالم سياسی و راديکال ايجاد شد، جريانی شکل گرفت که تفوق فر

گشت،  57ي جنبش انقالبی که منتج به انقالب اسالمی ها بارقهي زوال برد و سو بهحاکميت را 
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ي ها هستهيري گ شکلبايست در  یمهايش را  يشهرانقالبی که در تحليل فرهنگی  نمايان شد.

فرهنگی حکومت پهلوي  ةدر مبارزه با سلط ها گروههاي اين  ياستراتژمقاومت فرهنگی و 
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