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چکیده
ادوار پهلوي اول و دوم ( )1357-1304مصادف با تشکل تاريخی اولين دولتهاي مدرن در ايران
است که بهصورت گسترده در حوزههاي فرهنگی گوناگون از طريق اتخاذ سياستهاي فرهنگی
دخالت کردهاند .اين سياستها در جهت فرايند ملتسازي بر ايدئولوژيهاي متعددي تنيده و در
اين راستا تعادل تاريخی ساخت فرهنگی در ايران را بر هم زدهاند .موضوع محوري مقاله حاضر،
تبيين چرايی شکست سياستهاي فرهنگی دولت پهلوي و برآمدن گفتمان تازهاي از فرهنگ
ايرانی توسط گروههاي اجتماعی غير مسلط در آن دوران است که درنهايت به پيروزي انقالب
 1357انجاميد .براي بررسی موضوع و سنجش اين سياستها چارچوب مفهومی متشکل از آراء
جان بري درباره «جوامع چند فرهنگی» و آراء بن-يهودا و گود درباره «هراس اخالقی» برساخته
شده و يافتههاي پژوهش با روش تحليل محتواي کيفی اسناد و تحليل تاريخی به دست آمدهاند.
يافتههاي پژوهش نشان داد که دولت پهلوي بهعنوان گروه مسلط ،ايدئولوژي مدرن-ناسيوناليست
باستانی را در راستاي ادغام ساير گروههاي فرهنگی عرضه کرده و در کنار آن از انواع
استراتژيهاي جداسازي و محروميت جهت يکسانسازي فرهنگ ايرانی بهره بردهاند .در مقابل
فرهنگهاي غيرمسلط راههاي گوناگونی ازجمله پذيرش ادغام ،مقابله خشونتآميز ،انزوا ،ايجاد
هراس اخالقی و احياء عناصر فرهنگی خود را برگزيده و درنهايت به رهبري نخبگان فکري،
هنري و مذهبی ،با يکديگر متحد شده و از طريق احياء فرهنگ بومی و ايجاد «غرب هراسی» و
«حکومت هراسی» فرهنگ مسلط را به حاشيه رانده و جاي آن را گرفتهاند.
کلیدواژگان :جامعهشناسی تاريخی ،سياست فرهنگی دولت پهلوي ،استراتژيهاي فرهنگی،
مقاومت فرهنگی ،هراس اخالقی
1در اينجا الزم می دانيم که از استاد دانشمندمان آقاي دکتر محمود شهابی که تحقيقاتشان در حوزة ارتباطات بين
فرهنگی راهگشاي ما در بحث از مفهوم «هراس اخالقی» بوده است ،کمال تشکر و قدرانی را داشته باشيم.
 2پست الکترونيکی نويسنده رابطarmin_hamedinejad@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مسئله
فرهنگ ،به معناي مجموعة بههمپيوسته و پيچيدهاي از ارزشها ،باورها و اعتقادات ،اخالقيات و
هنرها در طول تاريخ و در جوامع مختلف کمابيش عرصهاي براي منازعات قدرت و اعمالنفوذ
گروههاي مسلط و فرادست براي ايجاد نظم ،ايجاد وحدت و کنترل گروههاي مختلف اجتماعی
بوده است .همچنين ،مؤلفههاي فرهنگی در عين اينکه میتوانند ابزاري براي ايجاد سلطه در
جامعه و توجيه آن باشند ،محملی براي مقاومت در برابر سلطه و فعال کردن کنشهاي اجتماعی
آگاهانه نيز میباشند.
گفتمانهاي فرهنگی میتوانند در جهت بازسازي موقعيت گروههاي اجتماعی فرودست و حتی
وارونه کردن جايگاه فرادست و فرودست در ساخت قدرت جامعه مطرح شوند .سنتهاي گوناگون
نظري در علوم اجتماعی-از مارکسيسم آلتوسري و گرامشی تا رويکرد فوکويی -به اين مسئله که
چگونه عناصر فرهنگی میتواند بهمثابه ابزاري در دست نخبگان (اقتصادي و سياسی و  )...براي
شکل دادن به جامعه در راستاي منافعشان عمل کنند و در راستاي توجيه و تداوم وضعيت
موجود ،نقشی ايدئولوژيک ايفا نمايد پرداختهاند و نيز به وضعيت فرودستان فرهنگی و استفادة
آنها از مؤلفههاي فرهنگی براي مقاومت توجه نشان دادهاند.
باري دخالت دولتها در عرصة فرهنگ و بهتبع آن مقاومت فرهنگی گروههاي مختلف
اجتماعی ،در تاريخ معاصر ايران جايگاه ويژهاي دارد و اين جايگاه به تالش براي مدرن شدن و
پيامدهاي کشاکش با مدرنيته پيوند خورده است .بهطور مشخص میتوان گفت از زمان
شکلگيري دولت پهلوي که بوروکراسی ضعيف با نهادهاي فرهنگی اندک قاجاريه طی مدتی
کوتاه در آن دولت به دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک با نهادهاي فرهنگی چندگانه و
استراتژيهاي فرهنگسازي گوناگون تبديل و براي نخستين بار سياست فرهنگی ايران مدون و
مکتوب شد ،مسئلة دخالت دولتها در فرهنگ ،شرايطی منحصربهفرد در فراشد تاريخ ايران به
خود گرفت .چراکه تا پيش از تجدد و شکلگيري اولين دولتهاي مدرن در ايران ،محدودة
دخالت دولتها در عرصه فرهنگ محدود به حوزههاي تحت نفوذ دربار بود که با توجه به
گسترة ارتباطی و ابزارهاي کنترلی محدود مینمود ،ليکن با شکلگيري دولتهاي مدرن و
سازوبرگهاي عريض و طويل بوروکراتيک و گسترش نيروهاي کنترلی نظامی و ايدئولوژيک و
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رشد ابزارهاي ارتباطی و رسانههاي عمومی ،دخالت در عرصة فرهنگی و استفاده از مؤلفههاي
فرهنگی در عرصة قدرت مختصاتی جديد و يکه پيدا کرد.
نگاهی کلی به سياستهاي فرهنگی دولت پهلوي گوياي آن است که اين سياستها بر پاية
تعريفی از فرهنگ ايرانی بناشده بود که دستکم بخشی از آن ريشه در باورهاي نخبگان سياسی،
فکري و هنري دوران قبلی-دورة قاجار بهويژه برهه مشروطه -داشت و مبتنی بر کمرنگ کردن
نقش دين و تاريخ دينی و جايگزين کردن آن با تاريخی اسطورهاي -باستانی مربوط به ايران قبل
از اسالم بود( .توکلی طرقی  )2001در دوران پهلوي ،عالوه بر اين رويکرد باستانی ،تعريف
خاصی از فرهنگ مدرن -خصوصاً بخش فرهنگعامه/تودهاي آن -مبناي تازة هويتی ايرانيان
تلقی و بر ضرورت گسترش و بسط آن تأکيد میشد .جلوههاي اين رويکرد فرهنگی را میتوان
در اقدامات معروف دولت پهلوي همچون برگزاري جشنهاي دو هزار و پانصدساله ،جشنهاي
هنر شيراز ،تغيير تقويم و تأسيس انواع مراکز فرهنگی-تفريحی مربوط به فرهنگعامه از سينما تا
کاباره و بولينگ و مراکز مصرفی جديد مشاهده کرد؛ اما وقوع انقالب اسالمی بهعنوان يکی از
مهمترين جنبشهاي اجتماعی عظيم در تاريخ معاصر ايران ،گوياي اهميت يافتن عناصر فرهنگی
غير از عناصر يادشده است و به نظر میرسد در مقابل دوگانه باستانی-مدرن دولت پهلوي ،بر
دوگانة اسالمی-سنتی پاي میفشارد.
چنين به نظر میرسد که ايضاح منطق شکست دولت پهلوي و تحليل منطق به ثمر نشستن
انقالب اسالمی تا حد زيادي درگرو پاسخ به اين پرسش باشد که چرا نخبگان سياسی ،فکري و
فرهنگی دولت پهلوي ،بهعنوان گروهی فرادست و برخوردار از انواع منابع اقتصادي و سازمانی
و رسانهاي ،درنهايت از هدايت فرهنگ جامعة ايرانی در راستاي باورها و منافع خود بازماندند و
درنهايت ،اين رؤيا -که از دوران مشروطه شکلگرفته بود -که فرهنگ باستانی قادر به احياء
است و میتوان ارزشهاي آن را بهراحتی با ارزشهاي جامعة غربی ادغام و ايرانی مدرن آفريد،
وارونه از آب درآمد و تاريخ ايران ،در روندي به حرکت ادامه داد که سياستگذاران فرهنگی
دولت پهلوي ،گمان آن را نمیبردند؟
پاسخ به پرسش باال ،مستلزم آن است که مبانی بنيادين اين سياست فرهنگی-که میتوان از
آن با عنوان ايدئولوژي فرهنگی ياد کرد -و انواع استراتژيهايی که براي تحقق آن به کار گرفته
شدند را موردبررسی قرار دهيم .همچنين میبايست ،شيوة مواجهة گروههاي اجتماعی گوناگون

 128مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

با اين استراتژيها را موردبررسی قرار داد تا درنهايت رمز پيروزي گروه فرودست و برآمدن آن
را در ميانة اين مجادله فرهنگی و کشاکش استراتژيهاي گونهگون فرهنگی بازگشود.
در اينجا بايد بر اين نکته تأکيد کرد که در ميانة جدال گروههاي اجتماعی گوناگون در
عرصة فرهنگی و استراتژيهاي ايشان براي تسلط و تفوق بر ديگري ،مفهوم «هراس اخالقی» از
جايگاه ويژهاي برخوردار است که چراکه توليد هراس اخالقی توسط يک گروه پيرامون
مؤلفههاي مرکزي فرهنگی گروه ديگر يکی از مهمترين استراتژيهايی است که میتواند در
عرصة سلطه و مقاومت فرهنگی شکل بگيرد .در دورة پهلوي نخبگان مسلط تالش میکردند تا
عناصر فرهنگی گروههاي اجتماعی معارض و حامالن آن را بهمثابة شياطين قوم معرفی کنند و
از اين رهگذر سياستهاي ادغام و يکپارچگی فرهنگی خود را مسلط کرده و تفوق خود بر
جامعه را امتداد دهند ،از آنطرف نيز هستههاي مقاومتی و گروههاي معاند با حکومت نيز به
ساخت هراسهاي اخالقی و شياطين قوم بر محور ساختها و عناصر فرهنگی مورد وفاق
حاکميت مبادرت می ورزيدند و در اين ورطه تالش خود را براي شکست هژمونی فرهنگی
پهلوي و ايجاد رخنه و شکاف در ساخت قدرت ادامه میدادند.
نگارندگان در اين مقاله برآنند تا به بررسی اين سازوکار توليد اين هراسهاي اخالقی در
گفتمانهاي فرهنگی بپردازند و از اين رهگذر پرتو تازهاي به منطق شکست سياستهاي
فرهنگی حکومت پهلوي و چرخش قدرت در ايران منتهی به پيروزي انقالب اسالمی بيفکند.
درنهایت با توجه به مباحث مطرحشده ،پرسشهای اساسی این پژوهش به شرح زیرند:
 سياستهاي فرهنگی دولت پهلوي نسبت به تنوعات فرهنگی و مؤلفههاي فرهنگی در ايرانچه بود و بهبيانديگر نخبگان حاضر در بدنه حکومت پهلوي از چه گفتمان فرهنگی حمايت
میکردند و از چه استراتژيهاي فرهنگی براي ادغام ديگر خردهفرهنگها در فرهنگ
موردپذيرش خود يا براي طرد و سرکوب آنها بهره میبردند؟
 کدام گروههاي فرهنگی هدف سياستهاي فرهنگی دولت پهلوي قرارگرفته بودند و از چهاستراتژيهايی براي مواجهه با اين سياستهاي فرهنگی و نسبت به فرهنگ خودشان بهره
میبردند؟
 چه اشکالی از «هراس اخالقی» توسط سردمداران کشور و همچنين گروههاي اجتماعی شکلگرفت و بسط يافت؟ و از اين طريق چه گروههايی بهعنوان «شياطين قوم» معرفی شدند؟
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چارچوب مفهومی پژوهش
نظريههايی که براي ساختن چارچوب مفهومی خود از آنها بهره میبريم ،مبتنی بر نوعی مفهوم
هويت ،بهمثابه تشخيص يک خود ،يا ماي فرهنگی مشخص و ايجاد تمايز با ديگر (غير)
مشخص ،هستند .نظرية اول ،نظرية جوامع چند فرهنگیِ جان بري است که به امکانات
گروههاي فرهنگی مختلف در رابطه با تحکيم پيوند با «ماي فرهنگی خودي» و ايجاد يا عدم
ايجاد رابطه با «غيرهاي فرهنگی» میپردازد و در اين راستا به تشخيص هشت گونه استراتژي در
روابط فرهنگی گروههاي مختلف ،اعم از گروههاي مسلط و غير مسلط میپردازد؛ اما نظرية دوم
که نظرية هراس اخالقی يهودا و گود هست ،بيشتر معطوف به يک سازوکار «غيرسازي» است
که به يکسان میتواند توسط گروههاي مسلط و غير مسلط فرهنگی و در عرصة زورآزمايیها و
کشمکشهاي اجتماعی و در استراتژيهاي فرهنگی مختلف مورداستفاده قرار گيرد.
جان بري ( )2011بر آن است که امروزه همة جوامع چند فرهنگی يعنی متشکل از تعداد
قابلتوجهی از گروههاي اجتماعی داراي فرهنگهاي متفاوت (خردهفرهنگ) هستند .بري
دلمشغول آن است که چگونه علیرغم وجود فرهنگهاي متفاوت در دل يک جامعة واحد،
جامعه همچنان به حيات خود ادامه میدهد و دچار ازهمگسيختگی نمیشود؟ بهزعم جان بري
تماس بين فرهنگها فرايندي است خالقانه و مبتنی بر کنش و واکنش که هم به توليد ارزشها
و رسوم تازه منجر میشود و هم مقاومت را برمیانگيزد و چنين نيست که هميشه اين تماس به
سلطة يک فرهنگ و حل شدن ساير خردهفرهنگها در آن بينجامد.
ازنظر بري ،در برخی از جوامع ،يک فرهنگ مسلط وجود دارد که تمامی خردهفرهنگها را
به حاشيه میراند و در برخی ديگر ،خردهفرهنگهاي گوناگون از طريق نخ تسبيح نوعی منافع
ملی و کالن گروهی به يکديگر متصل میشوند درحالیکه هر گروهی متعلقات فرهنگی خود را
آزادانه حفظ مینمايد .گروههاي اجتماعی ،هم از نوع مسلط که ازنظر فرهنگی در يک جامعه
دستِ باال را دارند و هم از نوع غير مسلط ،در رابطه با يکديگر و نيز ساير گروههاي فرهنگی،
برحسب دو فاکتور حفظ فرهنگ خودي و رابطه با فرهنگهاي ديگر ،استراتژيهاي متعددي را
پيش رو دارند .استراتژيهاي گروه مسلط فرهنگی نسبت به ساير خردهفرهنگها را «ايدئولوژي
فرهنگی» و استراتژيهاي گروههاي غير مسلط فرهنگی« ،استراتژيهاي فرهنگ پذيري» نام
دارند .جان بري تأکيد میکند که اينها استراتژي و برنامة عملاند نه ايستار و نظرگاه.
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بهطور خالصه میتوان گفت که «ايدئولوژي فرهنگی» چهار گونه استراتژي را شامل میشود
که عبارتاند از ادغامگرايی ،1چند فرهنگگرايی ،2جداسازي 3و محروميت4؛ و اما استراتژيهاي
فرهنگی گروههاي غير مسلط عبارتاند از همگونی ،5اتحاد ،6جدايیخواهی 7و حاشيه گزينی
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عامالن اجتماعی براي تحقق استراتژيهاي فرهنگی ،از ابزارهاي مختلفی سود میجويند که
دامنة آن از اقدامات ماليم ،صلحجويانه و ايجابی فرهنگی تا توسل به خشونت و درگيري و
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اقدامات قهرآميز و تخريب طرف مخالف گسترده است .يکی از اين ابزارها که در مواقع تنش
بين گروههاي مختلف فرهنگی به کار گرفته میشود اما نقش آن را در اغلب تحليلها و
پژوهشها ناديده میانگارند ،ايجاد «هراس اخالقی» است.
هراس اخالقی ،يکی از مکانيسمهاي «غيرسازي» در روابط فرهنگی است که میتوان گفت با
هدف استيالي يک خردهفرهنگ بر خردهفرهنگ ديگر ،يا تالش براي ناکارآمد و بیاعتبار کردن آن
انجام میگيرد .نظريهپردازان مختلفی ازجمله استنلی کوهن ،بن يهودا ،استوارت هال و جنکينز از
زاويه ديدهاي متفاوت به آن نگريستهاند که کار يهودا و گود در اينجا مبناي پژوهش است.
يهودا و گود ،از منظر برساختگرايی اجتماعی با هراس اخالقی مواجه میشوند .ازنظر آنها
يک «مسئله يا مشکل اجتماعی» امري برساختی است ،بدين معنا که براي به وجود آمدن آن
کافی است بخشی از جامعه دربارة يک پديده احساس منفی و ناخوشايندي داشته باشد بدون
اينکه بين اين احساس و آسيب واقعی و انضمامی موجود الزاماً هماهنگی خالصی موجود باشد.
ازنظر آنها گاهی ،گروه مشخصی از اعضاي جامعه ،دچار احساس شديدي از نگرانی نسبت به
يک تهديد مشخص میشوند که الزاماً بهطور دقيق ريشه در واقعيت ندارد .در چنين شرايطی،
مردم به اين نتيجه میرسند که «بايد کاري کرد» يعنی بايد قانونی وضع کرد ،نسبت به خاطيان
خصومت ورزيد ،آنها را محکوم يا طرد و زندانی نمود ،نيروهاي پليس را به خدمت گماشت.
(يهودا و گود )35 :1988 ،با شکل گرفتن هراس اخالقی ،کسانی که عامل آن تهديد تلقی
میشوند يعنی «شياطين قوم» به شکلی کليشهاي «منحرف» و «نا به هنجار» تلقی میگردند .يهودا
و گود براي هراس اخالقی پنج ويژگی نگرانی و دغدغه ،خصومت ورزي ،عدم تناسب ،اجماع
و نوسانپذیری را ارائه میدهند( .يهودا و گود)43-37 :1988 ،
از نظر يهودا و گود ،هراس اخالقی میتواند توسط نخبگان (سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و ،)...
نيروهاي واسط جامعه مدنی و يا عموم مردم ،بنا بر انگيزههاي مادي همچون قدرت ،منزلت و
ثروت و يا عوامل ايدئولوژيک ،دلسوزانه و مشفقانه توليد شود.
ازآنجايیکه ايجاد «هراس اخالقی» نوعی ابزار نيرومند براي حذف و طرد برخی گروههاي
اجتماعی است که به يکسان میتواند توسط نخبگان يا مردم عادي شکل بگيرد ،میتواند بهعنوان
يک ابزار مهم در تحقق برخی از استراتژيهاي فرهنگی موردنظر بري ،عمل نمايد .بدين معنا که
در دست اصحاب ايدئولوژي فرهنگی ،ابزاري براي بیاعتبار کردن ،سرکوب و محروم ساختن
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نمايندگان خردهفرهنگهاي ديگر است و درعينحال ،هنگامیکه فعاليت گروههاي غير مسلط ،به
مقاومت گره میخورد براي ممانعت از ادغام شدن در فرهنگ مسلط و حتی وارونه کردن رابطة
سلطه ،مورداستفاده قرار میگيرد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر رويکردي کيفی مبتنی است و براي انجام آن از روش اسنادي استفاده شده که
عبارت از روش بررسی غيرمستقيم پديدههاي اجتماعی است و به همين دليل با اسناد و مدارک
بهجاي مانده از وقايع و پديدههاي اجتماعی ميسر میشود( .دوورژه ،1362 ،ص )78.اين اسناد
و مدارک گوناگوناند و آثار ادبی ،مجالت ،روزنامهها ،نوشتههاي تاريخی و  ...را شامل
میشوند .براي گردآوري دادهها و تحليل آنها ،از دو روش تحليل محتواي کيفی و تحليل
تاريخی در کنار يکديگر سود جستهايم؛ يعنی اينکه گاه با استفاده از تکنيک تحليل محتواي کيفی
به بررسی آثار هنري و ادبی (شعر و ادبيات و  )...و يا مجالت و روزنامهها دادههاي خود را اخذ
کردهايم و گاه براي گردآوري اين دادهها به منابع تاريخی دستاول يا دستدوم مراجعه کردهايم.
همچنين بايد خاطرنشان کرد که در اين مسير ،مجموعهاي از نظريهها به شکل هادي و راهنما ،ما
را در طی مسير پژوهش ياري کردهاند بدون اينکه قصد به آزمون گذاشتن آنها را داشته باشيم.

یافتههای پژوهش
اين قسمت را در بخش به نگارش درآوردهايم .بخش اول به بيان استراتژيهاي ادغام و طرد
گروه مسلط يا همان حکومت و نخبگان حکومتی دولت پهلوي اختصاص دارد و در بخش دوم
به بيان استراتژيهاي گروهاي غير مسلط خواهيم پرداخت.

بخش اول :استراتژیهای گروههای مسلط در دورة پهلوی
دولت پهلوي با بهرهگيري از آراء دو شاه خود و برخی کارگزاران سياسی و نخبگان فکري و
هنري ،طی سالهاي  ،1357-1304تعريف ويژه و محدودي از فرهنگ رسمی و پذيرفتهشده در
ايران را بهتدريج شکل داد .چنين فرهنگی میبايست از صدر جامعه که شاه در آن قرار داشت تا
ذيل جامعه که م ردمان عادي کوچه و بازار بودند را در بربگيرد تا راه را براي تحقق توسعه و
پيشرفت ايران هموار سازد.

بررسی استراتژيهاي مبارزه و مقاومت فرهنگی گروههاي اجتماعی 133 ...

اين تعريف از فرهنگ که میتوان آن را ايدئولوژي فرهنگی طبقة حاکمِ در دوره پهلوي
ناميد ،يکشبه به وجود نيامده بود و ريشه در دوران قاجار و بهويژه جنبش مشروطه داشت و
می توان گفت ترکيبی از نخبگان درباري و نخبگان معاند حکومت قاجار از معدودي اهالی
سياست گرفته تا شعرا و اهل نظر و انديشه ،در ساختن آن دخالت داشته و آرزوي آن را پرورده
بودند .بهطور مختصر ،بايد گفت که ايدئولوژي فرهنگی در اين دوران متشکل از دو عنصر
باستانی و مدرن بود که بهصورت گزينشی و دلبخواه با يکديگر ادغامشده بودند و براي دين
اسالم ،بهعنوان يک عنصر فرهنگی ديرپا در ايران ،جايگاه خاصی باقی نمانده بود .از بخش
باستانی ،پارههايی مانند برخی آدابورسوم ،آموزههاي دينی و اساطيري زردشتی و اهميت زبان
فارسی و زدودن عناصر فرهنگی بيگانه (ترکی و عربی و  )...اهميت داشت و از بخش مدرن،
تغيير ظاهر و پوشش ،تفريحات و سرگرمیها ،اخذ علوم جديد و هنرهاي غربی و درنهايت
میتوان گفت تغيير سبک زندگی روزمره مطمح نظر بود.
فراگير شدن اين ايدئولوژي فرهنگی ادغامگرا ،نخست از طريق از بين بردن زمينههاي
فعاليت گروههاي فرهنگی که قادر به ايجاد تعاريف رقيب و نامناسب با اين تعريف رسمی از
فرهنگ بودند (همچون عشاير ،روحانيون ،روشنفکران و هنرمندان) و سپس از طريق ايجاد
زيرساختها و نهادهاي فرهنگی اشاعه دهنده و تبليغگر محقق میشد و میتوان گفت مجموع
اين جريان از سه مسير عمده میگذشت :اول زور و قهر ،دوم تبليغ و آموزش و سوم ايجاد
هراس اخالقی که شايد بتوان گفت محصول به نتيجه نرسيدن زور و آموزش در يکزمان است.
ازاينرو ،ما بررسی استراتژيهاي فرهنگی دولت پهلوي را از بخش قهرآميز آن آغاز میکنيم و
سپس به بخشهاي آموزشی و اشاعه گرايانه آن میپردازيم.
الف) استراتژیهای ادغام گرایانه پهلوی
با ابزار زور و ارعاب
آن بخش از استراتژي فرهنگی دولت که مبتنی بر ادغام اجبارآميز و قهري گروههاي تحت سلطه
بود ،در درجة اول بر قواي قهريهاي بود که تدريجاً و طی چند مرحله شکل گرفتند .بريگاد قزاق
که رضاشاه برآمده از آن بود ،ارتش گستردهاي که دائماً سعی در تقويت آن داشت ،پليس مخفی
رضاشاه که از حوالی  1312شکل گرفت (کاتوزيان )244 :1380 ،سازمان ساواک تأسيسشده
توسط محمدرضا شاه که کار سرکوب داخلی و کنترل اجتماعی را بهطور اخص در اختيار داشت
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و مستقيماً منتقدان رژيم و مخالفان رژيم را بازداشت میکرد و به زندان میانداخت .بهگونهاي
که در سال  1355شمسی ،سازمان عفو بينالملل تعداد زندانيان سياسی را بين  25تا  100هزار
نفر برآورد میکرد( .فورن)1385:466 ،
ازنظر عمومی ،برجستهترين استراتژي ادغامی دولت پهلوي تغيير پوشاک ايرانيان اشاره بود،
اقدامی در راستاي شبيه شدن ايرانيان به مردم اروپا که با حذف کثرات ،به پوششی متحدالشکل
و متحد از نوع غربی منجر میگرديد .تحميل رسمی لباس تازه و کشف حجاب اجباري مصوب
دي  ،1307پوشيدن لباس اروپايی و کاله پهلوي را براي مردان ايرانی اجباري کرد و قانون
 ،1314کشف حجاب را براي زنان اجباري نمود .برخورد با متخلفين ،خشونتآميز بود و در
کوچه و برزن ،چادر از سر زنان میکشيدند( .شهابی)1387 ،
جداي از اين اقدامات عمومی ،از اولين گروههاي خردهفرهنگی که با توسل به زور بخشی از
فرهنگ مسلط را پذيرفتند عشاير بودند .عشاير که ازنظر تاريخی ،از نيروهاي سياسی و اجتماعی
عمده در جامعة ايران محسوب میشدند بهواسطه زندگی در کوه و کمر و دشت و جابهجايی
دائمی در طبيعت نهچندان مهربان داراي فرهنگ جنگاوري و روحية دالورانة ايلياتی و گاه
خشونت مالزم با آن بودند .در اوايل دهه  1300عشاير مختلف قشقايی ،کرد لر ،شاهسون و ...
توسط نيروهاي حکومت سرکوب و بهاجبار تخته قاپو شدند .اين برنامه اسکان شکلی بسيار
خشونتآميز به خود گرفت و در مواردي به نسلکشی منجر شد و توانست بخشی از ساختار
فرهنگی ايران را در مدتی بسيار کوتاه ،دگرگون کند( .کاتوزيان 234 :1391 ،و  )235همچنين
ازآنجايیکه اين گروه فاقد امکانات واقعی براي ادغام بودند ،مترصد فرصتی براي عرضاندام
دوباره و خصومت ورزي با اين گروه سرکوبگر باقی ماندند.
روحانيون نيز از گروههاي فرهنگی مهمی بودند که همواره در تاريخ ايران يک نيروي
اجتماعی عمده محسوب میشدند و در تعيين تجلیهاي فرهنگی زندگی ايرانيان نقشی عمده
ايفا میکردند .در سال  1310صالحيت محاکم شرعی در مسائلی مانند ازدواج ،طالق ،تعيين
وصی و قيم و ولی محدود شد و همچنين تمام وظايف و مشاغل محضري آنها لغو گرديد و
در سال  1315شغل قضاوت بهکلی از دست علماي دينی خارج شد و نهايتاً مجموعهاي از
دخالتهاي دولت در حوزة دينی براي محدود کردن آن تحقق پيدا کرد( .الگار 316 :1387،و
 )317ازآنجايیکه عزاداري و تعزيههاي مذهبی مانعی بر سر راه مدرن سازي کشور محسوب
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میشدند ،اجراي آنها ممنوع گرديد و افرادي هم که به شکل پنهانی اين مراسم را برگزار
میکردند دستگير میشدند( .کاتوزيان :1388،و  174چلکوفسکی 356 :1388 ،و )357
سومين گروهی که در پی استراتژي سلبی حکومت پهلوي به حاشيه رانده شدند ،نخبگان
فکري و هنري (روشنفکران) بودند .در دوره رضاشاه حتی بيان ناکامی و افسردگی نيز ناروا
محسوب میشد و از اهالی هنر انتظار میرفت مضامينی چون صنايع مفيدة غربی ،اهميت ورزش
و تغذيه ،اقدامات صنعتی و نظامی رضاشاه و فوايد کشف حجاب و مضرات مواد مخدر را در
آثار خود بگنجانند .درنتيجه اين انتظارات که توسط ابزارهايی مثل سانسور ،زندان ،تبعيد و
شکنجه حمايت میشد ،هنرمندانی که در پی هنر انتقادي ،غنی و خارج از ايدئولوژي فرهنگی
حاکم بودند ،يا به حاشيه رفتن و جدايیطلبی را برگزيدند يا توسط حکومت محروم گرديدند؛
که بهعنوانمثال میتوان به بردوختن لبان فرخی يزدي ،تبعيد خودخواسته ايرج ميرزا و جنون
نسيم شمال اشاره کرد ،يا به فعاليتهاي ملکالشعرا که در دوران رضاشاه عمالً به تتبعات ادبی
محدود شد ،صادق هدايت که اجازه نداشت داستانهايش را در ايران چاپ کند و الجرم
برجستهترين رمان تاريخ ادبيات فارسی يعنی بوف کور را در بمبئی منتشر نمود و جمالزاده که
جز يک داستان در مدت حکومت رضاشاه منتشر نکرد( .کاتوزيان )55-53 :1387،به هر ترتيب،
مهمترين ابزارهاي طبقة مسلط فرهنگی براي ادغام اجباري اين گروه کنترل پليسی و اطالعاتی،
جداسازي و محروم کردن ،استفاده از سانسور ،زندان و تبعيد و در بدترين حالت اعدام بود.
ب) استراتژیهای ادغام گرایانه پهلوی
با ابزار تبلیغ و آموزش
در دوران پهلوي ،پارهاي از نهادهاي فرهنگی مهم در راستاي ترويج فرهنگ جديد غربی و
بازسازي و احياء ميراث باستانی خصوصاً در حيطة زبانی انجام گرفت .ازجمله اين نهادها
میتوان به نهاد آموزشوپرورش جديد ،سازمان پرورش افکار و سازمان عالی معارف اشاره کرد.
نهاد آموزش مبتنی بر شيوهاي تبليغی بود که ستايش عظمت ايران باستان و نژاد آريايی،
خوارداشت بيگانگان ترک و تازي و مغول و ناديده گرفتن تنوعات قومی و زبانی موجود در
ايران اين جزء ثابت آن بود (کاتوزيان 239-237 :1391،و اکبري)57-34 :1391 ،
همچنين در سال  1317سازمان پرورش افکار به تقليد از ماشين تبليغاتی ايتالياي فاشيست و
آلمان نازي شکل گرفت تا از طريق روزنامهها ،رساالت ،کتب کالسيک ،سخنرانی عمومی ،نمايش
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و سينما ،راديو ،موسيقی و سرودهاي ميهنی و  ...آگاهی مردم را افزايش دهد( .آبراهاميان:1388 ،
 .)178بيش از پنجاهدرصد برنامههاي آموزشی به شرح «بزرگترين آثار ملی ايران»« ،خدمات
ايران به عالم تمدن»« ،مليت و وحدت ملی»« ،پيشرفت ايران در عصر پهلوي» و «مبارزه با
خرافات و عقايد سخيف» اختصاص داشت( .ابطحی و دشتی)349 :1389 ،
برخی از اقدامات فرهنگی مهم دوران پهلوي دوم گسترش و توسعة فرهنگهاي نخبگانی
(بيشتر از نوع غربی) از طريق تأسيس و گشايش انواع موزهها و جشنهاي هنر ،گسترش و بسط
فرهنگ تودهاي آمريکايی از طريق رسانههاي ارتباطی جديد همچون تلويزيون ،راديو ،سينما و
مجالت جديد و به نمايش گذاشتن نمودهاي فرهنگ باستانی ايران بهخصوص از طريق
جشنهاي  2500سالة شاهنشاهی بود که همه بعدها به ابژههايی براي ايجاد هراس اخالقی
توسط فرهنگهاي پيشتر سرکوبشده توسط فرهنگ مسلط تبديل شدند.
ج) استراتژی ایجاد محرومیت پهلوی
با ابزار هراس اخالقیِ بازگشت به عقب
گفتيم که يکی از ابزارهاي نخبگان حاکم عليه خردهفرهنگهاي رقيب ،استفاده از هراس اخالقی
بود .اگر بخواهيم به اين هراس اخالقی نامی بدهيم ،استفاده از واژة «ارتجاع سرخ و سياه» که
گاهی توسط شاه بهکاربرده میشد و احمد رشيدي مطلق در روزنامه اطالعات مورخ  17دي
 1356از آن تحت عنوان «استعمار سرخ و سياه» ياد کرد (رشيدي مطلق )1356 ،مناسب به نظر
میرسد 1.بهبيانديگر ،گروه مسلط ازنظر فرهنگی ،به هراس اخالقی از بازگشت به عقب ،در
جامعهاي درحالتوسعه و علیاالصول روبهجلو دامن میزد.
گروه مسلط ،تمايل داشت تا روحانيان (به بيان ايشان ارتجاع سياه) را بهعنوان گروهی
مخالف پيشرفت و ترقی معرفی کند .برخی از نوشتهها يا مطالبی که از رضاشاه و محمدرضاشاه
يا دربارة آنها نقل میشود بهخوبی گوياي اين نکته است .بهعنوانمثال محمدرضا شاه بر آن بود
که روحانيت توان هماهنگ شدن با استراتژي فرهنگی مسلط يعنی «ادغام» شدن در رويکرد

1

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

ناآرمیهاي پس از آن اطالق می شد و دو گروه روحانيون با پوشش سياه و نظاميان با پوشش سرخ را در برميگرفت؛
اما در اينجا منظور از سرخ ،کمونيستها هستند و نه نظاميان.
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غرب محور و توسعهطلب پهلوي را ندارد .در سال  1341روحانيت در جريان اصالحات ارضی
و بحث حق انتخاب بانوان براي نمايندگی مجلس ،واکنش شديدي نشان داد .در مقابل ،شاه
همراه ارسنجانی به قم رفت و رهبران مذهبی را بهشدت موردحمله قرار داد و آنها را ارتجاعی
و مخالف پيشرفت ناميد( .نراقی 26 :1381 ،و باقی )226 :اين تنها نمونهاي از تالش براي ايجاد
هراس اخالقی از يک گروه اجتماعی يعنی روحانيت است که بهانحاءمختلف در رسانههاي
اجتماعی تکرار میشد .ازآنجايیکه ايدئولوژي يا فرهنگ مسلط طبقة حاکم ،بر مبناي پيشرفت
مبتنی بر غربگرايی تعريف میشد ،هراس اخالقی را بايد در نقطة عکس آن میساختند .چنين
اقدامی در اين سطح را میتوان در تاريخ ايران که در آن پيوندي ديرينه بين دستگاه حاکميت و
نخبگان دينی وجود داشته و عموماً حاکميتها حداقلی از احترام را براي روحانيون قائل بودند،
بیسابقه تلقی کرد.
اما هراس اخالقی اصلی که حکومت در ايجاد آن میکوشيد ،هراس از «ارتجاع يا استعمار
سرخ» يعنی کمونيستها بود .حزب توده که پس از کنارهگيري رضاشاه از بقاياي گروه  53نفر
سر برآورد ،در ايران قدرت و نفوذي غيرعادي يافته بود و درنتيجه حکومت پهلوي انرژي و
هزينة زيادي را صرف تار و مار کردن آن کرد و هميشه از اين گروه که ضمناً با شوروي نيز
کمابيش سمپاتی داشتند میهراسيد .اصالحات ارضی به ميزانی تحت ترس از خطر کمونيسم
شکل گرفت که در اصل خود يک هراس اخالقی ساختهوپرداخته بلوک غرب بهويژه آمريکا بود
و در بلوک غرب کارکرد قابلتوجهی داشت و درنتيجه نهفقط در خود کشورهاي غربی که در
کشورهايی چون ايران که به نحو غيرمستقيم تحت تأثير استعمار نو بودند ترويج میشد .هراس
از استعمار سرخ به حدي بود که براي توجيه آن به مذهب -که در صورت لزوم خود دستماية
ايجاد هراس اخالقی میشد -روي آوردند .نمونهاي از فعاليت رسانهها در کوشش براي تبديل
روحانيت و کمونيستها به شياطين قوم و ايجاد هراس اخالقی از فعاليتهاي آنان را میتوان
در اين مقالة مشهور روزنامة اطالعات مشاهده کرد که در آن رشيدي مطلق نوشته بود در يک
جاي «بلواي شوم  15خرداد» رد پاي ارتجاع سياه و در جاي ديگر اثرانگشت ارتجاع سرخ ديده
میشود (رشيدي مطلق)1356 ،
شايد مکانيسمهاي توليد هراس اخالقی میتوانست در مورد حزب توده و مارکسيسم که
هيچگاه بخش ريشهداري از فرهنگعامة اکثريت مردم ايران نبود و تنها در ميان بخشی از
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روشنفکران و نخبگان مقبوليت داشت ،موفق عمل کند ،اما هيچگاه نمیتوانست در مورد
روحانيت که جايگاه منحصربهفردي در ميان ايرانيان بهويژه اقشار اجتماعی و گروههاي فرهنگی
سنتی داشت بهخوبی عمل نمايد؛ بنابراين ايجاد هراس اخالقی حاکميت بر عامه مردم و
خصوصاً اقشار سنتی که هنوز رشتههاي اتصالشان بافرهنگ خودي محکم بود اثري نمیتوانست
داشته باشد.

بخش دوم :واکنش خردهفرهنگهای غیر مسلط
در اين بخش در پی آنيم که بررسی کنيم که واکنشهاي خردهفرهنگهاي غير مسلط و
گروههاي فرهنگی سرکوب و طرد و بهزور ادغامشده نسبت به اين استراتژيهاي ادغامگرايانة
سلبی و ايجابی چه بود؟ اين واکنشها متنوع و گوناگوناند و ما در اينجا به پارهاي از مهمترين
اين واکنشها میپردازيم:
الف) استراتژی به حاشیه رفتن و انزوای
نخبگان فکری و هنری
در دوران پهلوي ،گروههاي غير مسلطِ سرکوبشده ،در دو بازة زمانی استراتژي به حاشيه رفتن
و انزوا را – باالجبار -برگزيدند .اولين دوره ،حوالی سالهاي  1320-1310که سالهاي تثبيت
استبداد رضاشاهی بود که پيشتر دربارة آن سخن گفتيم .در اين دوران اهالی فکر و ادبيات يا
تماماً از فعاليتهاي فکري و ادبی خود دست کشيدند يا خود را به مطالعة تاريخ و ادبيات ايران
مشغول کردند .درعينحال در مکتب رمانتيک (که يکی از جريانهاي مهم انديشة غربی و
عالقهمند به سنتها ،مخالف روشنگري و ناقد پيشرفت و دلمشغول طبيعت بهجاي جامعه
است) در ايران –خاصه در آثار نيما يوشيج و شهريار -بسط يافت.
دورة ديگر ،همانطور که گفتيم ،دورة پس از کودتاي  28مرداد است که باعث انزوا گزينی
درازمدت نخبگان روشنفکر گرديد .انزوايی که بيش از يک دهه بر فضاي فکري و ادبی سايه
میانداخت بهنحويکه برخی اين دوران را «دوران شکست و گريز» نام نهادهاند و ويژگی آن را
«بازگشت به داستانهاي تمثيلی ،اسطورهاي ،لذتجويانه و پوچگرايیهاي رمانتيک» میدانند
(ميرعابدينی)276 :1387 ،
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باوجود چنين فضاي يأس آلودي ،انزواي روشنفکران به معناي نابودي اين بخش از فرهنگ
جامعه نبود بلکه در اين فاصله ،فرصتی براي بازانديشی و توجه به خطاهاي پيشينی به وجود
آمد؛ و درعينحال چون فضاي عملکرد سياسی براي نخبگان فکري محدود بود ،آنها
بيشازپيش بهسوي فعاليت فرهنگی از مجراهاي محدود موجود کشيده میشدند و سعی
میکردند فرهنگ موجود در جامعه را با خود همگام کنند (نبوي)36 :1388 ،
ب) استراتژی جداییطلبی
گروههای غیر مسلط و نخبگان دینی ،فکری و هنری
در پاسخ به استراتژي ادغام گرايانه دولت ،گروههاي غير مسلط بر اهميت فرهنگ خود پاي
فشردند و اين فرهنگ سلطهجويانه را پس زدند .مثالً در مخالفت با برنامههاي دولت رضاشاه
ايل بختياري ،اعراب بنی طرف و کردها به مقاومت پرداختند .در همان سالهاي نخست پيگيري
اين سياست طايفه عرب بنی طرف اعتراض و طغيانی جدي را انجام داد( .واعظ)151 :1388،
بختياريها نيز در ماجرا تصرف شهرکرد در تيرماه  1308اعالم کردند که هر کس کاله پهلوي
داشته باشد به جريمه و حبس دچار میشود و پسازآن در يک دهنکجی آشکار به اقدامات
دولتی ،عبا و عمامه و کاله لري را رواج دادند .مقاومتهاي آشکار و علنی در ميان ايالت و
عشاير به اين موارد محدود نمیشود و کردها نيز به قيام مسلحانه عليه دولت پهلوي اقدام کردند
و برخی از علماي اهل تسنن نيز در آن مناطق در اين زمينه حکم جهاد صادر نمودند.
(واعظ)152 :1388،
همين نکته را میتوان در مسئله کشف حجاب مشاهده کرد .در جريان کشف حجاب،
زدوخورد بين پليس وزنها مدتها دوام داشت .بسياري از زنان از خانه بيرون نمیرفتند و حتی
براي رفتن به حمام عمومی از پشتبامها استفاده میکردند ( .مهدي قلی خان 407 ،1382،و
شهابی )1387 :در سال  1315مقرر شد که کارمندان ادارات با همسران بیحجاب خود در
مهمانیهاي رسمی ظاهر شوند که ظاهراً به خودکشی يک عده و اقدام عدة ديگر براي گرفتن
همسر صيغهاي منجر شد( .کاتوزيان 242 :1391،و آبراهاميان)176 :1389،
علما در واکنش به موج جديد آنچه آنها اقدامات ضد دينی تلقی میکردند بهنوبة خود
شروع به برپايی جلسات نيمه مخفی و اعتراض به کشف حجاب کردند که در شهر مشهد به
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هجوم نيروهاي امنيتی به حريم حرم و مسجد و آتش گشودن بر مردم و بازداشت و تبعيد
علماي بلندپايه انجاميد( .شهابی 202 :1387،و )203
نخبگان فکري و هنري نيز ،در جستوجوي مبانی هويتی خودي برآمدند و فرهنگ
ادغامگراي پهلوي را طرد کردند .حوزههاي گوناگون موسيقی ،نقاشی ،مجسمهسازي ،شعر ،رمان
و تئاتر ،شخصيتهايی برجسته با دغدغة هويتی ويژهاي پروردند که در حوالی سالهاي 1340
تا انقالب ،به مطالعه و بازيابی سنتهاي هنري اصيل ايرانی و اسالمی مشغول بودند و برخی از
مجموعة اين تالشها با عنوان «بازگشت به خانة پدري» ياد کردهاند .بهعنوانمثال ،نقاشانی که
بعدها عنوان نقاشان «مکتب سقاخانه» به آنها اطالق شد ،به زندگی روزمره و عمدتاً مذهبی
مردم مراجعه کردند و آثاري نوين که در آن ادعيه مذهبی ،قفلهاي سقاخانه و دخيل و ديگر
جلوههاي بصري زندگی دينی قابلمشاهده بود پديد آوردند .فضاي شعر و رمان سرشار از
مضامين مبارزهجويانه استعاري ،همچون «نور»« ،سحر»« ،اميد» و «آزادي» شد و رکود و نوميدي
حاصلشده در سالهاي دهة سی که ناشی از کودتا بود به حاشيه رفتند .درمجموع میتوان گفت
که آثار فکري و هنري خلقشده در اين دوران ،شديداً رنگ و بوي مذهبی ،غربستيز ،بومی و
حتی روستايی دارد و کثرت مضامين مذهبی در آثار اين نخبگان ،حقيقتاً تأملبرانگيز است.
اما حوزة فکري نخبگان ،اين بازانديشی در مذهب را رنگ و بوي تازهاي بخشيد.
برجستهترين نمودهاي اين نگاه تازه به مؤلفههاي فرهنگی محذوف و به حاشيه رانده و طردشده
را می توان در آثار جالل آل احمد و علی شريعتی شناسايی کرد .آل احمد بهعنوان تودهاي سابق

که از عملکرد روشنفکران مأيوس شده بود ،با نقد روشنفکران در کتاب در خدمت و خيانت
روشنفکران و دريافت ناتوانی آنها از ايجاد ارتباط با تودة مردم ،مذهب را بهعنوان عامل
وحدتبخش در برابر «غربزدگی» معرفی کرد .وي در مذهب اسالم ،نيروي وحدت بخشی
میديد که قادر به فعال کردن نيروهاي نهفته و سرکوبشدة اجتماعی در مبارزه بافرهنگی
سلطهجويانه است.
بهعالوه علی شريعتی را میتوان از مهمترين نخبگان فکري در بازخوانی مجدد منابع
فرهنگی و تلفيق آنها با انديشههاي مدرن غربی (ازجمله مارکسيسم) دانست .ميرسپاسی
مینويسد که« :شريعتی از مصائب ناشی از هجوم غرب به جامعة ايرانی سخن میگويد اما به
سلطة غرب بر ايران صرفاً بهمثابه پديدهاي سياسی و اقتصادي نگاه نمیکند بلکه او از کابوس
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غرب بهره میگيرد که به افراد و طبقاتی در جامعة ايرانی حمله کند و آنها را متهم کند که در
برابر ايدئولوژي باطل و شيوة غلط زندگی غربی تسليم شدهاند(».ميرسپاسی)206-202 :1389،
ج) ایجاد هراس اخالقی
توسط گروههای غیر مسلط و نخبگان دینی ،فکری و هنری
اجماع نخبگان فکري ،هنري و ادبی در ايجاد هراس اخالقی از غرب و از حکومت ،در دو دهة
پايانی حکومت پهلوي بسيار قابلتوجه است .در حوزة ادبيات ،نويسندگان همعصر از نقاط
مختلف ايران و با تعلقات و دغدغههاي سياسی و اجتماعی و فرهنگی کمابيش متفاوت ،بهطور
همزمان و با الگويی مشترک ،شروع به ساختن و توليد اين هراس اخالقی کردند .شياطين قومِ
اين نويسندگان« ،انسان غربی» و «انسان حکومتی» بود.
در آثار هنرمندان ،بهويژه نويسندگان اين دوره ،مجموعهاي وسيع از منابع و استعارههاي
فرهنگی و ادبی و زبانی نمادين که در لفاف نوعی رئاليسم مرسوم پنهانشده ،در کار «غير
سازي» و ارائة تصويري مهيب از «شيطان غربی» و «شيطان حکومتی» است .شيطان غربی در
سووشونِ سيمين دانشور که بيشتر در قالب دو شخصيت کليدي سرجنت زينگر و خانم حکيم
ظاهر میشود« ،زالو»« ،اژدها»« ،دزدِ نفت و آذوقه و ايمان ايرانيان» است که کشورهاي داراي
تاريخ و تمدن مثل ايران را زير چکمههايش درمینوردد ،کودکان مسلمان را مسيحی میکند،
آنها را از منابع فرهنگی غنی خود مثل قيام امام حسين يا اسطورة سياوش تهی میکند و در
مقابل ذهنشان را با باورهاي دينی و اساطيري مسيحی میانبارد .بدترين استعاره در اينجا «اژدها»
است که وجود آن بهمثابه نماد پليدي ،نفس اماره و تباهی در شعر و ادبيات فارسی سابقهاي
ديرينه دارد .در «همسايهها» و «غريبهها و پسرک بومی» ِ احمد محمود فردِ غربی« ،دزد دريايی»
و «استعمارگر» است و تمامی شخصيتهاي پليد داستان مشخصات ظاهري اروپاييان (چشمسبز،
موي بور) دارند .همينطور در «تنگسير» اثر صادق چوبک ،میتوان متجسدشدن اروپاييان
استعمارگر که ايرانيان را تبديل به بنده کرده و خود «صاحب» خوانده میشوند را در قالب
«سگ» که به واسطة نجس بودن ازنظر مسلمانان منفور است مالحظه کرد .ازنظر قهرمان داستان،
زار محمد ،انگليسیها با باقی مردمان بهويژه ايرانیها زمين تا آسمان متفاوتاند و هيچچيزشان
به آدم نمیبرد و احساس ندارند .همين نکته را در آثار ادبی متعدد دربارة شخصيتهاي وابسته
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به حکومت می توان مشاهده نمود که جملگی نظامی ،خشن ،عاري از عاطفه و احساس،
منفعتطلب و مالاندوز و بیعنايت به زندگی و رنج مردمان واقعی ترسيم میشوند.
اما درحالیکه اهالی ادبيات با استفاده از بيان نمادين خود ،تصوير هولناکی از نيروهاي
حکومتی ترسيم میکردند ،نخبگان فکري به دليل اينکه واضحتر مینوشتند ،کمتر به حکومت
میپرداختند و بيشتر به ايجاد هراس اخالقی از «غربیها» و «غرب مآبان» گرايش داشتند .آل احمد
سابقة سلطهجويی فرهنگی و تمدنی غرب را تا جنگهاي صليبی عقب برده بود و مسيحيت را
مترادف استعمار میدانست .درعينحال همچون بسياري از همعصرانش و البته پيشرو بسياري از
آنها ،به ايرانیهاي غربی مآب هم حمله میبرد و آنها را نيز جزو شياطين قوم دستهبندي میکرد.
«غربزده» آل احمد« ،انسان گرفتار غربزدگی و ناآگاهی مضاعف» شايگان« ،فکلی» ِ فخرالدين
شادمان ،همه از يک نوعاند .همه موجودانی هستند که از فرهنگ ايرانی تهی شدهاند ،نه خود را
میشناسند و نه غرب را ،درحالیکه در اين توهم به سر میبرند که به هر دو واقفاند .ازنظر
فرديد ،اومانيسم غربی ،طاغوت است و ماية تباهی انسان( .فرديد ،بیتا)70 :
در پی ايجاد اين هراس اخالقی ،تقريباً هر اتفاق دردناک در جامعه بهپاي حکومت که
فرهنگ مسلط را پاسداري میکرد نوشته میشد .واقعة سينما رکس آبادان که حکومت آن را به
مرتجعان يعنی مخالفان و دشمنانش نسبت میداد و میکوشيد از آن براي ايجاد «هراس اخالقی»
استفاده کند ،توسط روحانيون و روشنفکران به حکومت نسبت داده شد .مرگ جهانپهلوان
تختی واقعهاي کامالً سياسی تفسير شد و حتی مردم درگذشت جالل آل احمد را ناشی از
دسايس دولت پهلوي میدانستند .درواقع حکومت پهلوي و در رأس آن شاه ،تبديل به شيطان
قومی شد که مسئوليت تمامی نا به سامانیهاي موجود در جامعه را بر عهده داشت و عامل همة
بدبختیها بود .خصوصاً روحانيت ،به دليل پيوند بیواسطهاي که با مردم داشتند ،مهمترين نقش
را در انتقال اين هراس اخالقی ايفا میکردند .در اين زمينه توجه به واکنشهاي مردمی به
جشنهاي هنر شيراز جالبتوجه است.
اين جشنها بيشتر جوالنگاه آثار فرهنگی بسيار آوانگاردي بودند که بیپروايی بسياري از
آنها در به تصوير کشيدن مضامين جنسی حتی براي اروپاييان نيز قابلتحمل نبود .خصوصاً
تئاترهايی که در آن دوران در اين جشنها برگزار میشد ،اعتراضات شديد مردم و روحانيت را
به دنبال داشت؛ و آش چندان شور بود که حتی ساواک در مورد يکی از اين نمايشها چنين
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نوشت« :نمايش رستم و سهراب در جشن هنر شيراز بهوسيله هنرمندان و همچنين پخش آن از
تلويزيون موجب خشم و نفرت عمومی و تمام طبقات مردم شده و در هر محفل و مجلس که از
اين موضوع بحث میشد اکثراً اظهار میکردند که منظور از برگزاري اين جشن محو تعصبات
ملی و کشتن غرور و مليت ايران است که مردم به سنن غرب و اروپا عادت کنند و نيز اظهار
میکردند که در محلهاي موقوفه مانند برگزاري موسيقی در سراي مشير و باالي کوه هفتنان که
از مکانهاي متبرکه و موقوفه است لجبازي با متدينين و برخالف رسم و اصول مذهب است و
غالباً میگويند که هنديها قصد خفيف کردن شاهنامه را داشتهاند که بزرگترين سنن و حماسه
ايران را بهصورت (پهلوان کچلک) و عروسک بازي درآوردهاند(».اسناد ساواک)212 :1381 ،
نقطة اوج بیتوجهی دولت پهلوي به مبانی فرهنگی ايرانی و خواستههاي فرهنگی مردم را
میتوان در مورد اجراي نمايش «خوک ،بچه ،آتش» توسط  tauqsگروه تئاتر آوانگارد مجار در
جشن هنر شيراز مشاهده کرد؛ که در کوچه و بازار شيراز و بازيگران زن برهنه اجرا شد و
احساسات مذهبی مردم را تا حد بسياري جريحهدار کرد .اولين اعتراض جدي به اين برنامه
توسط روحانيون شيراز ازجمله :آيتاهلل دستغيب و شيخ بهاءالدين محالتی صورت گرفت که
طی سخنانی جشن هنر شيراز را محکومت و نسبت به اهانت به مقدسات دينی شديداً اعتراض
نمودند و مردم نيز نسبت به اين ماجرا واکنش نشان دادند.
بنابراين بايد گفت که توليد هراس اخالقی توسط گروههاي غير مسلط که بهمثابة يکی از
مهمترين استراتژيهاي اين گروه در مبارزه و مقاومت فرهنگی نسبت به فرهنگ تحت سلطة
حاکميت دنبال میگشت ،بهسرعت در ميان عامة مردم تسري میيافت و اين استراتژي توانست
در سالهاي منتهی به انقالب اسالمی بهعنوان يکی از مهمترين ابزار مبارزه و ايجاد شکاف در
گفتمان فرهنگی مسلط حاکميت جلوهگر شود و از منظري فرهنگی میتوان ريشههاي انقالب
 57را در تالشهاي فرهنگی گروههاي غير مسلطی دانست که با اتخاذ استراتژيهاي متنوع،
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.

نتیجهگیری
در اين نوشته به بررسی مناسبات بين فرهنگی در نزد گروه فرهنگی مسلط و ساير
خردهفرهنگها پرداختيم .در درجه اول نشان داديم که چگونه فرهنگ مسلط يا ايدئولوژي گروه
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نخبگان مسلط که آميزهاي از ناسيوناليسم باستان گرايانه و تفسير خاصی از تجدد غربی بود ،از
طريق استراتژيهاي فرهنگی ادغام و محروميت سعی در يکپارچه کردن فضاي فرهنگی ايران را
داشت .همچنين گفتيم که گاهی فرهنگ مسلط نيز براي بیاعتبار کردن مخالفان خود از
مکانيسمهاي غيرسازي و ايجاد هراس اخالقی سود میبرد و بااينحال ديديم که در اين زمينه
کمتر موفق بود.
در مقابل ،در بررسی واکنشهاي گروههاي فرهنگی غير مسلط ،نشان داديم که اين گروهها،
مناسبات خود با فرهنگ مسلط و همچنين با يکديگر را در بازههاي زمانی متفاوت به اشکال
متفاوتی سامان دادهاند و گاه مبارزة آشکار و حتی خشونتآميز را انتخاب کردهاند ،گاه در الک
خود خزيده و انزوا را برگزيدهاند تا در زمانی که چشم فرهنگ مسلط از آنها برداشته میشود
بتوانند خود را احيا کنند و گاه با کوشش براي احياء و بازسازي فرهنگهاي سرکوبشده و
حذفشده به مقاومت پرداختهاند .همچنين نشان داديم که چگونه گروههاي مختلف فرهنگی که
در زمان پهلوي به حاشيه رانده و سرکوبشده بودند با يکديگر متحد شدند و خصوصاً از طريق
کانال روحانيت که –با توجه به شبکة گستردة اجتماعیِ مساجد و منابر -بيشتر در تماس با مردم
بود ،توانستند بهنوعی هراس اخالقی از «غرب» و «حکومت» شکل بدهند و از آن بهعنوان
ابزاري بسيار مهم در رويارويی و مبارزه با فرهنگ مسلط استفاده کنند.
در اين مقاله ضمن بررسی استراتژيهاي متنوع و متعدد گروههاي مسلط و گروههاي تحت
سلطه ،بر هراس اخالقی و مکانيسمهاي ساخت و بازتوليد آن بهمثابة يکی از مهمترين ابزارها و
محملهاي در اختيار دو گروه فرادست و فرودست بحث شد و به اعتباري از منظري فرهنگی
شکلگيري جريانات منتهی به انقالب اسالمی را منتج از روندهاي وابسته به توليد و بازتوليد
هراسهاي اخالقی توسط گروههاي معاند حکومت پهلوي دانستيم.
بنابراين ،اگر بخواهيم «غرب هراسی» و «حکومت هراسی» در دو دهة پايانی حکومت
پهلوي را جمعبندي کنيم ،بايد بگوييم که اين دو مورد ،نگرانیهایی در حيات اجتماعی جديد
ايرانيان محسوب میشدند که از اواخر دوران قاجار وجود داشتند ،لکن با رشد استعمار و
گسترش واردات مظاهر فرهنگ و تمدن غرب به ايران و دستاندازي تهاجموار فرهنگ بيگانه
به بنمايههاي فرهنگ خودي ،اين نگرانیها جنبة خصومتآمیز به خود گرفت .نکتة
قابلمالحظه در مورد ابژة اين هراس اخالقی و شياطين قوم اجماع نظري بود که نخبگان دينی و
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فکري و هنري باهم داشتند و از اين مجرا توانستند مردم را نيز با خود در اين زمينه همراه کنند.
اين اجماع از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است زيرا سرانجام مهمترين پايههاي انقالب را
فراهم کرد و مردم را بهسوي تالش براي استقالل و استقرار يک نظام سياسی که مبتنی بر
مؤلفههاي فرهنگ خودي باشد سوق داد .درواقع  ،يک غيرسازي عظيم و در مقياس کالن به
شکلی موفق سامان داده شد که در ابتدا از جانب گروه خاصی از نخبگان و بر مبناي اهداف
ارزشی و ايدئولوژيک آغاز شد و سپس تمامی جامعه را درنورديد.
نکتة قابلتوجه در اينجا اين است که تالشهاي فرهنگی آوانگارد دورة پهلوي که تالش
میکرد ضمن خنثیسازي هراسهاي اخالقی گروههاي اجتماعی غير مسلط ،بخش عمدهاي از
روشنفکران ،انديشمندان و هنرمندان را در خود جذب و ادغام نمايد و قواي فرهنگی ايشان را
در راستاي حفظ يکپارچگی حاکميت تحليل برد ،درنهايت بهعنوان توليدکننده مهمترين
نيروهاي مقاومت فرهنگی بر ضد خودش عمل کرد .بهعنوانمثال در چنين زمانهاي بود که
پرفسور هانري کربن -که با تأثيري که بر فرديد ،شايگان و داوري اردکانی داشت نقشی فعال در
واکنش ضد غربی روشنفکران ايفا کرد -همهساله به دعوت انجمن حکمت و فلسفه براي
تدريس فلسفه به ايران میآمد .تحت نظارت همين نهادهاي فرهنگی پيشرو بود که مرکز حفظ و
اشاعة موسيقی ايرانی که به کار ضبط و ثبت موسيقی سنتی ايران اختصاص داشت شکل گرفت
که درنهايت هنرمندانی انقالبی چون لطفی و عليزاده و شجريان از دل آن بيرون آمدند.
(ستاري )244 :1385،يا آنکه حمايت از کانون پرورش فکري کودکان به شاعرانی همچون احمد
شاملو امکان بروز داد ،هوشنگ ابتهاج بهعنوان مسئول موسيقی راديو به صف مهمترين شعراي
انقالب پيوست .درواقع بخشی از بدنة روشنفکري که بعدها نقش بسيار اساسی در تدوين
استراتژيهاي فرهنگیِ ضد فرهنگ مسلط ايفا کردند ،به نحوي در ارتباط با چنين رويکرد
فرهنگیاي امکان تبلور و فعاليت پيدا کردند .بهاينترتيب اين بخش از فرهنگ مسلط ،خود
تبديل به زهدانی شد که بسياري از مخالفانش در آن پرورش پيدا میکردند و درنهايت با توليد
هراسهاي اخالقی گوناگون نسبت به مؤلفههاي مرکزي فرهنگ موردقبول پهلوي ،رخنهاي
جدي در گفتمان فرهنگی مسلط ايجاد کردند و در پيوند عميقی که ميان روشنفکران و روحانيت
طرفدار اسالم سياسی و راديکال ايجاد شد ،جريانی شکل گرفت که تفوق فرهنگی و سياسی
حاکميت را بهسوي زوال برد و بارقههاي جنبش انقالبی که منتج به انقالب اسالمی  57گشت،
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نمايان شد .انقالبی که در تحليل فرهنگی ريشههايش را میبايست در شکلگيري هستههاي
مقاومت فرهنگی و استراتژيهاي اين گروهها در مبارزه با سلطة فرهنگی حکومت پهلوي
جستوجو کرد.
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