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Political systems are confronted with various nationalisms, sometimes rejecting it 
as a divisive factor in a multicultural society, and sometimes using it as a common 
language to create social unity and cohesion. The latter application can be seen in 
Reza Shah's ethnic and nationalist policies, which in practice faced fundamental 
challenges. This article seeks to examine and evaluate the issue of failure and 
inefficiency of nationalism in the first Pahlavi period in a new approach and using 
the methodical possibilities of language game theory. The main question is why, 
despite the efforts of the government and the elites to popularize the language of 
nationalism, during the crisis and foreign intervention in Iran; This language did 
not have the necessary efficiency and the feeling of patriotism and martyrdom of 
the Iranian nation, which was claimed by this language, was not activated in the 
face of foreign forces and the exile of Reza Shah? Qualitative analysis of the 
available data based on the indicators of language game theory showed that the 
privatization of the language of nationalism in Iran during Reza Shah's time, led to 
its inefficiency. Private or imaginary nationalism, in other words, romanticism of 
this period, despite many efforts to make it public, remained confined only to 
modernist intellectuals, the Shah and his court, and due to its incompatibility with 
the way of life of Iranian society, had no roots in religious and cultural belief. Its 
grammar is full of anti-religious and anti-Islamic rules; Led to failure and 
inefficiency. 
Keywords: Nationalism, Language Games, Private Language, Islamic-Iranian 
Identity, First Pahlavi, Modernist Intellectuals. 
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 کوشکی مهرابی راضیه
(626-627) 

  چکیده
 یو  عنووانبه را آن گاه :است گوناگون ناسیونالیسم با سیاسی یهانظامۀ مواجه
  یو صوور بوه آن از گواه و کننودمی طرد چندفرهنگیۀ جامع در سازتجزیه عامل
 را اخیور کواربرد برنود موی بهوره اجتماعی انسجام و اتحاد ایجاد برای عمومی زبان
 بوا عمول در کوه دکر  مالحظه رضاشاهۀ گرایانملی و قومی یهااستیس در توانمی

 بوا و جدیود رویکورد یو  در است درصدد مقاله این شد  مواجه دینبنیا هایچالش
ۀ مسولل ارزیوابی و بررسوی بوه زبوانی یهوایباز ۀ نظری روشی امکانا  از یر یگبهره

 چورا کوه اصولی سواال ایون بوا ؛بپردازد اّول پهلویۀ دور  در ناسیونالیسم ناکارآمدی
 در سیونالیسوم نا زبوان کوردنعموومی در نخبگان و حکومت یهاتالش رغمیعل

 احسوا  و نداشوت ییکوارا زبوان ایون  ایوران در خوارجی دخالوت و بحران هنگام
 موجوود هوایداده کیفوی تحلیول د؟شون فعوال زبوان این یادعا مورد یپرستهنیم

 زبوان بوودنخصوصوی داد نشوان زبوانی  یهوایبواز ۀ نظری یهاشاخص براسا 
 ناسیونالیسووم شوود  آن یرآموود ناکا بووه منجوور رضاشوواه ۀ دور  ایووران در ناسیونالیسووم

 و مانود محصوور دربوارش و شاه تجددگرا  روشنفکران بین فقط دوره نآ خصوصی
 بواور نظوام در نداشوتنریشوه ایرانوی ۀ جامع زندگی شکل با نداشتنتناسب سبببه

 و سوتیزانهدیون مفواهیم و قواعود از مملوو زبوانی چهوارچو  و آن فرهنگوی و دینی
 شد  منتهی شکست به ضداسالمی

 اسوالمی هویوت  خصوصوی زبان زبانی  یهایباز   سمیونالیناس کلیدی: واژگان
 تجددگرا  روشنفکران  لاوّ  پهلوی ایرانی 
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 درآمد. 1

 ارت وولوی  صتو  به 1«نیسیونیلیس »ۀ مسئل بی غیلبی   خوا حیی  طول ا  سییسی  هینظیم
 ا  بتی نیسیونیلیست  ،گتهرای    عببه .ان ش   مواجه سیزتجزره   بخشری هیۀ ار  ری سییسی
 گتی  :استت بتوا  قتومی   ملتی  هیترهو   سییسی نظیم خ مت ا  مدضیا   مه  کی کها

 عمتیلا   سییستی ارت وولوی  شت   ا    بخشمشه عیت عنصه عنوا به ،هیا لت ازجینب
   فت اکی   از  ،امنطقته   یالمللتنیبت منیقشتی  بته    ا   مواجههۀ هنگیم ا    گهاامی

 ارگتهازستو    شتوامتی استدایا  بز گۀ سهمیر رک عنوا به ا لت؛ به ملت تعلق احسیس
 ،8731 )گیبهنتی،   امتی کی به «بیگینه ا لت» زا پس   سییسی نظیم به غلبهۀ ار  عنوا به

37   18.) 
   جیمع تعهرف از هنوز گونیگو ، تعی رف   هیبن  طبقه گسدهاگی بی جوا نیسیونیلیس 

 ارت   نیسیونیلیست  تعهرتف ا  آنچته   (Hobsbawm, 1992, 3) نیستت بهختو اا  یعمتین
 توصیاگه که است اصطالحی تنهی ،حیلنیا ع ؛است نظهاخدالف از ملموسی نموا شوامی

 فههنگتی   فیزر تی  هیمشخصه از بهخو اا   لحیظبه مهام از گه هی ااعی  از شهارطی
 ااننت متی مستدق  هستدن  هتیمشخصته ارتن فیقت  هک ارگه مهام از  ا خوا که است خیص

 گاتت توا می یسدن ،چ هیمشخصه ارن که سؤال ارن به پیسخ ا  (.4 ص ،8737 )بی کلی،
 سهزمین مذهب، زبی ، نژاا، است. نیسیونیلیس  میهیتۀ کنن نییتع زمینی   محیطی شهارط

 طلبتتی، حت   ۀرتمیاستت مشتده،، فههنتت    تتی رخ اقدصتیا، جغهافیتیری،ۀ محت  ا رتی
 انتوا  ا    شت   اقتع نیسیونیلیست  زبتی  چهتی چو  ا  یطلبتتوستعه حدی   ییبرترهو

 لیبهالیست ، همچتو  ریهتیشتهران  تهکیتب بی   ریفده ظهو    به ز 3« میندیک»   2«م نی»
 (.83   83 ،8731 )گیبهنتی، استت گهفده خوابه مخدلای  هیبهگه ...  کمونیس    فیشیس 

 احستیس بته نیسیونیلیست  شتوامی اانسده نیز محو سهزمین   شهه ن محو  هک م نی م ل
گیهی   تعلق  که است معطوف م نی ار وولوی    حقوق سییسی،ۀ جیمع سهزمین، به افهاا آ

                                                             
1. Nationalism 

2. Civic 

3. Romantic 
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 بهتته  آزااانته، اندخیبتی  بز گ اشتت شیم    شوامی ار   غهبی هی ام هاسی ا  عم تی  
 ،8711 )تیجیتک، استت همته بتها  بهابه حقوق   فههنگی ت ثه گهامی اشت فها ، حقوق

 رتی نمتیارن احسیستی، ستمبلیک، عنیصته از بهخیسده نظ  نیز،  میندیک نیسیونیلیس  (.73
 آ  ستمبلیک عنیصته از بخشی ارهانی  میندیک نیسیونیلیس  ا  ،نمونه بها  بیش .می تخیلی

 بی  هی اغلب   ش می  جوجست بیسدینیۀ گذشد ا  آ  ارگه بخش   غهبی زن گی ش   ا 
 بتوا ارهانتی هتی نیسیونیلیست شهمسی  ۀ میر ،مطیلعه مو اۀ ا   ا  ارهانی زن گی قواع   

   شت   تنیستب  بته نیسیونیلیست  ماهتوم ،ا ههصتو   (.7 ص ،8713 اصتاهینی، )ذاکه
 بها  ذاتی معنی  توا مین   اا ا مدای تی معینی ،گونیگو  جوامع ا  سییسی زن گی صو  

 بیرت  نیسیونیلیس  که است ارن آ    شوامی پن اشده  مسل   آ  ا  زیچ کر امی ؛کها  ضع آ 
 بیشت  ش  هفدهرپذ قومیت ری ملت گه  ، رک اعضی  میی  ا  عمومی   مشده، زبی  عنوا به
گیهی» از آ  به نسبت افهاا     شت     هیتگشت   فهارنت  ،مثتیل بتها  بیشن . بهخو اا  1«آ

ۀ جیمعت از زنت گی ش   تحول از بسده  ا  هج ه    ها ه  قه  ا  پی   ا نیسیونیلیس 
   (Hobsbawm, 1992, 10   Gellner,1983, 32-33) ااا  خ فنی   صنعدیۀ جیمع به فئواالی
گیهی رک بهمبنی     معیشته  ،هتینشتینه ،هتی  رتا از ی چوبیهتچ) 2عمتومی فههنت    آ

ک ملی   سییسی  اح هی  یقانطب لز م به که مشده،(  فدی    هیهر      قتوام ،ااشتت  یتتأ
 (.Gellner,1983, 7) است یفدهر

 بها  الگوری عنوا به 3«زبینی  هی بیز»ۀ نظهر ام ینی  از تی اا ا قص  حیضه پژ هش
 خیص م ینی   زمینی اقدضیوی  که ماهومی   زبینی بیز  رک مثیبهبه نیسیونیلیس  توصیف

   ح ومتت که ریهیتالش  غ یعل چها که بپهاازا سؤال ارن به   شوا من بهه  اا ا،  ا خوا
 اخیلتت   بحتها  هنگتیم ا  ااشتدن ، مصته ف نیسیونیلیس  زبی  کها عمومی ا  نخبگی 
 ملت یا سدشی    یپهسدهنیم احسیس   ن اشت  ا الزم ریکی ا زبی  ارن ،ارها  ا  خی جی

 نش ؟ فعیل  ضیشی  تبعی    خی جی نیه هی  بی مقیبله ا  بوا، زبی  ارن  ااعی مو ا که ارها 
                                                             

1. Consciousness 
2. Common culture 
3. language-games 
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 ،زبینی  هی بیزۀ نظهر رعنی ،پژ هش ارن   شی مبینی به اخدصی به ابد ا ا  ،منظو همینبه
ۀ مستئل ،2«فلسژی  یشژ پژوهش » کدتی  ا  1 ردگنشتدیرن  آ ا بته هیتت  بتی   کها  اشی  

  .ش یبه س پهلو ۀ ا   ا  نیسیونیلیس 
 معیصته، ارتها  ا  رتیگهایملت   نیسیونیلیست  مطیلعتی ۀ حتوز ا  قفتو زبتینی تحلی 

  هتیی چو هتچ از عمومی   خصوصا ارن ش  انجیم  هیپژ هش   است هینظک  پژ هشی
 ا  (8713) نظته  اشتهفعلتی ،نمونته بتها  .ان جسده بهه  پ ر   توصیف   تحلی  سیا 

   چیسدی «لا    پهلو ۀ ا   مو ا ۀ مطیلع ارهانی: هورت   نیسیونیلیس » عنوا  بی پژ هشی
 چهتی چو  رک اتخیذ ب      است ا که یبه س  ا ا    ارن نیسیونیلیس ۀ سیزن   هیمؤلاه

 کشتو ،  حت   یاصتل محو  چهی  حول  ا یا  ن  هیمؤلاه   عنیصته مشخص، تحلیلی
 است. ا که مطیلعه شی   محو  تتیموقع   سلطنت ت ا م  طن، به یالبسدگ ری،گهابیسدی 

 شتهه ن   منظه از نیسیونیلیس » عنوا  تحت  امقیله ا  (8777) هم ی ا    زاا حشمت
ل پهلو  عصه ا  کی  بی ا    ،ستیا    توصیای تحلی  رعنی ،مشیبهۀ شیوبه نیز «هیتیقوم به تأ
ۀ مناعالنت تعیمت    قتومی نخبگتی  نگتهش نقتش   هپهااخدت  ا   ارن نیسیونیلیس  تبیین به

   توصتیایۀ شیو مشیبه نیز (8771) علینی   صایری ان .نموا  په ن   ا اجدمیعی نیه هی 
 ا  ا    ارتن اتایقتی     قتیرعۀ مجموعت توصیف به تحلیلی چهی چو  اتخیذ ب       ارج

 .ن اهپهااخد کشو  خی جی سییست به آ  هیتأث   نیسیونیلیس ۀ ان رش  سیزیا یپ چهی چو 
ت توصتیف بته ات ی   تحلی   سیزسیا  از ا که تالش تنهینه حیضه پژ هش   آ  قتیرع هفص 

 یشنیستزبتی  ا  پیچی   نظهری  از ر ی میی  از  نموا تالش بل ه ، کن پههیز تی رخیۀ ا  
 احصتی  ا ی چوبیهچ ،است م   پست یشنیسجیمعه هی هنظهر از بسیی   فلسایۀ پیر که
 شوا.  ا ا  ضیشی ۀ ا   نیسیونیلیس  نیکیمی چهاری عمق به که  کن

 زبانی یهایباز  پژوهش: تحلیل چهارچوب. 2

 :اا ا  جوا نظه  اابیی  ا  نیسیونیلیس    گهاریملی تحلی  ا   هییفت نو  سه ،یطو کلبه
                                                             

1. Ludwig Wittgenstein 

2. Philosophical Investigations 

http://ensani.ir/fa/article/author/36822
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 کته اانن یم زرسدی میهاثی  ا نیسیونیلیس  که است ی رگهاذا    گهاری کهن   ر ها نخست
 افتول    هیتگشت   چگتونگی ا خصتوص پیستخی لتذا ؛کنت ینمت تغییه انسینیۀ ا اا بی

 ا  ا ۀ زاری   ا نیسیونیلیس  که است ی رگهابهسیخت نظهری  ا م ن ا ن . جمعی هی هورت
 .بت ریمتی قتوام  هرپتذجیمعته فهارنت  ا  کته ااننت یم اجدمیعی امه   ا آ    اانسده م   
 آ  از تهنته   تیچات  جن ینتز، گیبهنتی، همچتو  شنیستینیجیمعته   اجدمیعی ی شنیس  ا 

 ؛(8711 )تیجیتک، نمتوا مالحظته پسیم  نیس ۀ اسد ا  توا یم  ا سوم   ر ها .ان جمله
ت   ابتط   جتوجست ،معنیشنیسی   یشنیسزبی  از مدأثه که نظهریتی   ا  ا تتی رخی-یعل 

 آنتی  شتوا.می ارجیا هیملتۀ   زمه زن گی ا  ریگهایمل   سیونیلیس نی معدق ن    کنن یم
 بیلینت  میشت  (.Edensor, 2002) هستدن  نیسیونیلیست    ملتت چتو  ماتیهیمیۀ ستیزن 

 ا  اهدزاز صو  به   ااومی پهچ  رک همچو  بیر  نیسیونیلیس  است معدق  خصوصا ارن
   نمیاهی کلمی ، ازطهرق   کن  وانمیریخ ملت رک زن گی ا  جی     ن هی    ابعیاۀ هم

 ارتن بته نیتز بتی ، کنت (.Billig, 1995, 8) نمیر  ابهاز  ا خوا   زانه  هیتیفعیل   هیآهن 
ک گزا    زبتینی-اجدمیعی سیخدی  از بیزگشدی   بیزتی  ریگهایمل   نیسیونیلیس  که اا ا  یتأ

 .کنن می تعیین  ا آ  غیلب شایهی یخدی س ژ ر به   م ینی   زمینی  هیتیموقع ،بوا  نمعی  
 مهام به حیک  فههن  خطوط میی  از آ   هیمؤلاه که اا ا ت ا م زمینی نیسیونیلیس  ا  اقع

 بتی ، گتهاا. هم تی     گهارتیه  بسده توان یم سمبولیک زبی  ارن گی آ  بیش . بهخیسده
ک   سمی لز می   نه   عمومی یسی احس ا  که اا ا بالغت   ق    زمینی زبی  ارن اا ا  یتأ

 نظته  اابیتی  ا  کمدته که ریهی گی را چنین  غ علی (.Burke, 1974, 253) بیش  جی  
 از استت آ  بته پتژ هش ارتن ،هایتگیم قها  بحث مو ا ارها  ا  نیسیونیلیس    ملی هورت

 زبتی  ینیکتیم تبیتین ا  اا ا بیشتده  تحلیت   هتیمؤلاه که زبینی  هی بیزۀ نظهر ظهفیت
 بها. بهه   ضیشی ۀ ا   ا  نیسیونیلیس 

 ری 2«کی بها» ا  گزا   ری  ای  هه معنی  پیون  بی زبی ( کی بها ۀ نظهر) 1زبینی  هی بیز نظهره

                                                             

1. The Theory of language games 

2. Use 
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 ماتیهی    هی  رپ  از شمولجهی    گهارینهذا  تعهرف از آ ، پی ارشۀ زمین   1«زن گی صو  »
  هتیتی ضتع ا  ماتیهی     ایهتی  ردگنشتدیرن، زبتینی  تها  ر ا  ،گهرای   یببه کن .می ا   

 کتی بته چگونته   زمته  زن گی ا  ماهوم آ  که کها مالحظه بیر    اا ن  یمدای ت معینی گونیگو 
ۀ زمینت بتی کتی بها ارتن .(837 بنت  ،8717  ردگنشدیرن، ؛3 بن  ،8718  ردگنشدیرن،) است  فده

 ی،طتو کلبته (.3 بن  ،8718 ) ردگنشدیرن، اا ا پیون  کی بها  آ مدنیسب «زبینی بیز » ری زبینی
 هی صو   از ر ی بیر   ا آ    است یاجدمیع یزن گ از یبخش زبی  زبی ، کی بها ۀ نظهر ا 

 کننت می زن گی زبی  بی هیانسی  (.87 بن  ،8718  ردگنشدیرن،) اانست انسینی فعیلیت مخدلف
  هتیتیتفعیل بتی یزبتین  هتیتیتفعیل آمیخدگتی اا ا. ناتوذ  گیزنت  هیهرال تمیم ا  زبی   
 نت یزم عنوا به یهزبینیغ بخش به است الزم یزبین بخش فه   بها که است چنی  یهزبینیغ

 کها: توجه یاجدمیع
 «زبـانی بـازی» اسـت شـد  بافتـه آن در که را اعمالی و گفتار[] زبان شامل زبان، کل

ــدنام خــواهم ــد ،1324 )ویتگنشــتای ، ی ــا (.7 بن ــازی» اصــحال  ب ــانی ب  قصــد «زب

 یـا بـازی[،] تیـفعال یـ  از بخشـی زبـان ...کـه داریم را واقعیت ای  ساخت برجسته

 (.00 بند ،1324 )ویتگنشتای ، است زندگی صورت ی  از بخشی

 «یزنت گ صو  »   «زبینی بیز » ماهوم ا  از «کی بها» معنی  توضیح ا   ردگنشدیرن
 زبینی بیز  گی    ش   تصو  زن گی از صو تی گی  «زبینی بیز » ا ، آثی  ا  کن .می اسدایا 
 از  امجموعته زنت گی صتو   رک که نحوبه ،ش   فیتوص «زن گی صو  » از بخشی

 زنت گی ش   از ن  منظیم توضیح  ردگنشدیرن ن چهه اا ا. خوا ال ا   ا زبینی  هی بیز
 متیهیدی زنت گی کته استت ارن شوامی بهااشت ا  هی ار   از غیهمسدقی  هآنچ ،ن ها  ا اوه

 محصتو   ا افتهاا کته است بی    نظیم    سوم عهف، هی،ان رشه از بهگهفده   ااشده فههنگی
 زنت گی همچتو  فهعتی اشت یل از مدنتوعیۀ مجموعت خوا زن گی صو   لذا ؛است کها 

 نظتهبته ،ا ههحتیل ا بتهاا ا.  ا ...   اقدصتیا ارنتی، ف ته ، صنای، اجدمیعی، سییسی،
 ا  «زبتینی بتیز » رتک عنتوا بته کته شتوامتی فهمیت    قدی نیسیونیلیس [] زبی   س می

ل پهلو ۀ ا   نیسیونیلیس  زبی  ]فه  شوا فهمی   آ  به مهبوط «زن گی صو  »  ش   ا  ا  
                                                             

1. Form of life 
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 کته شتوامتی حیص   قدی زبینی  هی بیز     زمه  زن گی از فه    ارهانی[ۀ جیمع زن گی
 بته  ا آ  زبی  توضیح بها   ردگنشدیرن ،الی همینبه شوا. فهمی   هیآ  ا  من  ج «قواع »

 زبتی کرت کتی بها بته رتی بتیز  رتک ا  شتهکت  ست متی نظهبه زرها ؛کن می تشبیه بیز 
  حتیک آ  انجتیمۀ شتیو بته قواعت     بوا  نظ  تیبع   ه فمن  فعیلیدی هها  نیسیونیلیس []

 من  ج آ  ا    معنی که کن می پیه   قوانینی از بیز ، مینن  ]نیسیونیلیس [ زبی  لذا است.
 مت ل ا  آموختت.  ا قواعت  ارن بیرستمی ]نیسیونیلیس [ زبی  فه    شنیخت بها    است
 کته اا ا  جتوا توضتیحیتی آ ، ا  قواع  نقش   زبینی بیز  توصیف ا   ردگنشدیرن، ب ر 

 :از ان عبی  

 هتیآ  میتی  مشتدهکی  جته .مد ثهنت  بستیی  نیسیونیلیس [ انوا  ]مینن  زبینی  هی بیز 
 بها  است. 2«خینوااگی شبیهت» نو  از که اا ا  جوا هیآ  میی  1شبیهت نوعی امی نیست،
 هت  بته  ا هتیآ  کته اا ن  هیریشبیهت نیسیونیلیس []  ای  رک گونیگو  کی بهاهی  نمونه،
 بتیز  هته تهتیبب رن کها. بهجسده هیآ  میی   اح   شبیهت توا مین امی ،سیزامی مهتبط
   ا  نتی کتذ    صت ق نظتیم تتیبع   اا ا  ا ختوا مخصتوص   مشتخص هورتت زبینی

 است. خوا خیص اسدین ا اهی 

  مته  بته امتی ،اا ا ابهیم   نیست  اضح بیزرگها  بها  ابد ا ا  بیز ، ری زبی  کر قواع 
 رتی «توافتق» محصتول قواعت  (.888 ،8718 ) ردگنشتدیرن، شوامی شایف کنشگها  بها 

 ریهتیعتیا    عهف خیص، موقعیت به   است زبی  ری بیز  رک ا    افهاا مشده، تاسیه
گی  طو به که اا ا بسدگی  توافق منشأ لذا است. کها  محصو   ا بیز  رک افهاا ذهن نیخواآ

   منیستب  ا قیعت   از تاستیه  کته است افهاا تهبیت   تجهبه نو  بیز ، قواع  سه به افهاا
 ازنظته .شوامی گاده 3«بصه  اتیق» تاسیه  فضی  ارن به اان .مین مقدضی  ا ارگه تاسیه

 بل ه ،نیست حسی ان ام ازطهرق «صهف ار    » ری شنیسیری شیم  فقط اا ا، ، ردگنشدیرن
 گذشتده، تجهبیتی  هیتتأث تحتت  بستیی که بیش می «عنوا   به ار  » ری  گذا ا زش شیم 

                                                             

1. Similarity 

2. Family Resemblance 

3. Visual Room 
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 کنت متی معنتی قیعت   رتی گتزا   رک از فها آنچه ،بنیبهارن است. افهاا زن گی ش     عیاا 
 (.743 ،8718 ) ردگنشتدیرن، استت گهفدته قتها  آ  ا    کته اا ا بصته  اتیق به بسدگی

 ؛شتون متی بهستیخده افتهاا بصته  اتیق به    ا از پس نیسیونیلیس []  یمایه ،بیتهتنرابه
 است. زن گی از ش لی از بهخیسده  هیعیا    عهف از نیشی خوا که فضیری

 نتآرمتی استتبته عمت  حتین ا  قواع  آموزن .مین ازقب   ا «قواع  از پیه  » افهاا    
 (.837 ،8711 ) ردگنشتتدیرن،  نبیشتت ااشتتده  جتتوا قبتت  از آن تته نتته ،شتتون متتی آموخدتته

 قیع   ارن   آموزامی اطهافیی   اکنشۀ تجهب ا اثه  ا خزن   رک از تهس کوا، ،مثیلعنوا   به
 ا  بتیز  ارن بیزرگها  که است «توافقی» حیص  قیع   ارن کن .می پییا  خوا زن گی ا   ا

 .ان آ  ا  استبه خزن   جینو ا  از تجهبه   کی بها

  به بی      ردگنشدیرن توسط قواع ش   زبی  بوا یخصوص  ا پیشین،ۀ انگی  ا  حیص 
 ،8718 ) ردگنشتدیرن، است  س    ه  ر   رک زبینی بیز  رک قواع  از پیه   که مسئله ارن
 ،بیشت  محصتو  معت  ا  کنشتگها  ذهن ا  زبینی قواع  کهیا صو ت (.877   181 بن 

 زمتینی هتی ای  معنتی  ارگهسخن،به  سن .مین آ  از مشدهکی ا ، به زبینیۀ جیمع اعضی 
گیهی   ذهن ا  تنهینه هک اا ا ریکی ا  ا گیه نیز آنی  اجدمیعی  هیتیفعیل ا  که کنشگها  آ

 توانت متی اجدمی  از ا   فها که ان یم ع زبی  بوا شخصی ام ی  ا  فالساه بهخی شوا.
 نت ا ا  جتوا بیشت   خت اا ارتن متینع کته چیتز    کن  اخدها   ا خواش خصوصی زبی 

 ارتن فته  بته کته اا ا بتی   ام ینی چنین  ا بی یرن ردگنشد (.117 ،8713 )  بینشدیرن،
 نتت ا ا  ا ارگتها  توستتط شت  فهمیتت     ارگتها  بته تعلتتی  قیبلیتت زبتتینی چنتین مستئله،

 شت  فهمیت     ا ، قیبلیتت  قدتی زبی  نربنیبها ؛(138   113 بن  ،8718 ) ردگنشدیرن،
 فقط زبینی بیز  رک شوا. جهاا زبینیۀ جیمع افهاا  فدی    هیکنش   اجدمی  ا  که ریب می

  ا ا نیتز   زمته  زن گی ا  بیر  بل ه ،نیست آ  سه به توافق   هیابژ  نیمی     زا بهچسب
 ،ن ا نت  آ  از  ریضتیۀ اسدایا امی آ اسده  ا غی شی   ریضی فهمول بی که  الهیقب مثال   ؛شون 

     زمته   هتیتیتفعیل ا   ا هتیآ  ارن ته مگته ،ااننت می  ریضی هیآ  بگوری  توانی مین
 (.117 ،8713 )  بینشدیرن، بهن  کی به خوا اجدمیعی

  شت   ا  تغییه ج ر ، تجهبیی  است مم ن   هن رپذانعطیف   پوری زبینی بیز  قواع 
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 آ  توقتف   تعطیلتی رتی ج رت  قواع  مقدضی افهاا، 1«بنییارن بی  هی » ا  تحول   زن گی
 انت کتها  کستب تجهبه   تهبیت   آموزش ازطهرق افهاا که ارنیبنیی بی  هی  ا  تغییه شوا.

 ) ردگنشتدیرن، کنت متی ارجتی  ج رت   فهت    معتینی (171 بن  ،8717 ) ردگنشدیرن،
 بته نیتز مهته  کرتۀ ازانت ازبتیش اخدیتی  رتی البختواهی عمت  ،همچنتین (.31 بن  ،8717

 (.881 ،8718 )ههرس، شوامی منجه بیز  توقف   آشادگی   نیکی آم  

  از ا مجموعته ،نیسیونیلیست  پتژ هش ارتن ا  زبینی بیز  هه ،ش  گاده آنچهۀ جیند ا 
ۀ   زمته زنت گی از مدتأثه   بتیز  آ  شهکی  توسط که است توافقی   عمومی عملی، قواع 

 که هسدن  قواع  ارن زبینی، بیز  رک به عمومی  صف اطالق بها  .شوامی بهسیخده افهاا
 توانت می زبی  کر کی بها  بیش . میزا  چه زبینی شهکی  تع اا   ح  ا م ن نکمی مشخص

 بته حدتی   شهه ار ،   سدی، محله، گه  ، خینواا ، رک اعضی  همچو  هیانسی  از جمعی
 رتک قیلب ا  که نیسیونیلیس  مینن  هیزبی  بهخی شوا. تعهرف ا لت-ملت رک گسدهاگی

 مستدلزم ،کنت متی تعهرتف که قواع   نو  بهوجهبیت است، ش   یطهاح سییسی ار وولوی 
  فدتی    ذهتن ا  اگته   ریب  کی اری   معنی ملت، رکۀ مح  ا ا  که است پیه ا  از نظیمی
ۀ ارتت  رتتک عنتتوا بتته نیسیونیلیستت  از اندظتتی ا  بمینتت ، محصتتو  ختتیص  اطبقتته   گتته  

 بتهآ  ا   ا استت بحتها   ضعیت ا  ملت ف اکی      فیاا   مسدلزم که اهن  مشه عیت
 بتیز  ا  کنشتگها  کته عملتی هته ،زبی  کی بها ۀ ار  بهاسیس ،ازطهفی سیخت. نخواه 

 تحتت بستیی  تاستیه ارتن   شوامی موجوا قواع  از که است تاسیه  اهن می انجیم زبینی
  هتیتجهبته    تهبیتتتعلی  عیاا   سوم، رعنی ،آ  به هگذا یتأث عوام    بصه  اتیق هیتأث

   هیکنش ا  سییسی، نبیر هی    بیر هی از افهاا تاسیه اا ا. قها  ماسها  اجدمیعی   علمی
   کتیذ    غیهحق نیمشه  ،  ا قواع     یب رمی به ز آنی  اجدمیعی   سییسی  هی اکنش

 همیهنت  ختواۀ   زمته زنت گی محدوا    چهی چو  بی   صیاق حقیقی،  ا ارگه  قواع 
 پهلو ۀ ا   ا  نیسیونیلیس  الگو، ارن از اسدایا  بی تی شوامی الشت فهصت ارن ا  بینن .می

 ا.شو ا زریبی   توصیف

                                                             

1. Fundamental belifs 
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 لاو   پهلویۀ دور  در ناسیونالیسم زبان یر یگشکل. 3

 لاو   پهلویۀ دور  آغاز در ایرانیان زندگی صورت. 2-9

 شمستی هجته  8718 تی 8177 زمینیۀ بیز ا  نیسیونیلیس  زبی   هیگش   بحث به    ا
 تهستی    ا     آ ا  ارهانیتی  اجدمتیعی   سییستی زنت گی شت   بته اجمتیلی نگتی  موج 

 آشادگی،  ایگی  گهفدن . ش   نیسیونیلیس  محو رت بی که است زبینی  هی بیز بومسترز
ل جهینی جن  پیری  از نیشی نیبسیمینی    مهجههج ی،قینونیب فسیا، ی،نظمیب  اشغیل   ا  

    حت   فقت ا  ،ارها  خی، ا  انگلیسی نیه هی  مین  بیقی بیگینه،  نیه هی توسط ارها 
 ارتها  متهام زن گی به که بوا  ضعیدی معهف ،مهکز  ح ومت ضعف همها به ملی انسجیم
  اهزنتی، گستدهش ارال ،   اقوام مهکز از گهرز  هیتیفعیل افزارش آ  حیص    ش  تحمی 

 (.881   888 ،8778 کیتوزری ،) بوا   ینیام   یسهخو اگ   انی،   اجدمیعی نیامنی   فقه
   حیثیتت نگها  اابیی      شنا ه ۀ عهص ا  بهخی مدالط    پهآشو   ضعیت  یچن ا 

  هتیآ متی    امیت هی خیکستده ا    از کته افتهاا  بوانت . زن گی ارن سهنوشت   جیرگی 
 زبتی   هیتگشت   بته ریا  پتی نیسیونیلیست  هیتأث تحت   مشه طهۀ خو اش ست انقال 

 بخشی ن . قوام ارهانی نیسیونیلیس 

 رضاشاهی ناسیونالیسم در زبانی بازی شرکای. 2-9

 هیآ  ا  من  ج قواع  که شوامی فهمی    قدی زبینی بیز  رک مدن، زبینی   ر ها بهبیتوجه
 هی ماتی کته است افهاا    زن گی ش   به مهاجعه نییزمن  نیز قواع  ارن فه    شوا فهمی  

 حیصت  زبتینی بتیز  رتک از مشتده، تاستیه   توافق   شوامی سیخده آنی  بصه  اتیق ا 
 سته بته  ا ا     آ نیسیونیلیست  «ایران سی س  اقتص د» کدی  ا  کیتوزری  همیرو  ا.شومی

 رتی «لیبتهال» نیسیونیلیس  ؛«نگهن  رآ» ری « اار یل» ،«مدهقی» ،«مدج ا» س یونیلینیس گه  
 کنت متی تقستی  «نگهگذشده» ری «انز اطلب» ،«کی محیفظه» نیسیونیلیس    «اموکهاتیک»

 کته استت نخستتۀ استد نیسیونیلیس  نوشدی  ارنۀ مطیلع محو  (.811 ،8778 )کیتوزری ،
 زبتی  قواعت  بته ااا شت   ا  مهمتی نقتش ،آ  بتها  شت  عنتوا   هتیبهچستب از فی غ

 ارن اصلی حیمال  از ر ی ا بی     ضیشی  کنی  ا  آ  کی بها    ااشده ارها  ا  نیسیونیلیس 
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 ا  نیسیونیلیست   ضتعیدی ا  کته کتهار  بیتی  اجمتیلی صو  به شون .می محسو  زبی 
 مهام زن گی از  فی    آ امش   نظ  ملی، همبسدگی اسدقالل، که گهفت ش   بع به 8177

  غ ه ۀ هم ،ینظمیب   یاگافدیعقب   نیکیمی از سیلهستیبۀ تجهب   بوا بسده  خت ارها 
 ملتی انسجیم نظ ، تحقق بها   ا  را   جوجست مدوجه  ا ارهانی سییسدم ا ا    نخبگی 

 بتها  الزم بستده (،8718 -8177) ا     آ ا  لذا بوا. کها  نیه من  مهکز  ا لت ارجیا  
 م ا ا تسییس     شنا ها  میی  ا  م  نیس ، قواع  تحت زبی  ارن گسدهش    هیگش  
 زرتها ؛نیمنت متی ارها  تی رخ ا  تج ا عصه آغیز  ا زمینیۀ بیز  آ محققی  بیشده ش . فهاه 

 که شهارطی گهفت. ش   ا     آ ا  ملیت   تج اۀ مقول ا  ا  ارهانی نخبگی   ارج بهااشت
 بها  که چیز  آ  از بخشی زن گی، از ج ر  ش     ج ر  نظ  ارجیا بها  تالش ا  جیمعه

 مت    جهتی    غهبی زبی  از تقلی  بی  ا است آ  فیق  خوا   خواه می اگهگونی   یز نوس
 کیتوزرتی  همتیرو  (.813 ،8731 اندخیبی،   7-1 ،8713 اصاهینی، )ذاکه کن می کسب

     شتنا ها  ستطحی بهااشتت معنتی بته ارتها  ا  م  نیس شبه عصه آغیز  ا ا     آ نیز
 تتی رخ   فههنت  بی شی اجدمیعی هی آ می  بیگینگی     پیریا م  نیس  از سییسی  هبها 
 (.843   841 ،8778 کیتوزری ،) کن می توصیف ارهانیۀ جیمع

 هتی گتهارش بتی افتهاا   ضیشتیهی نیسیونیلیست  بتیز  ا    شتنا ه شتهکی  بی جوا
 .ن هانت  شتهکت  ضیشتیهی بیز  ا    بوا  نخست گه   از مدمیرز که بوان  نیسیونیلیسدی

 چتو  ریهتیتیشخصت ااشدن .  تهپه ن  خواهیآزاا    اسدب ااسدیز ۀ سیبق عم تی   آنی 
 میهزاحستتن   الملتتکمتتؤتمن میهزاحستتین ،هال  لهیمشتت میهزاحستتن مصتت ق، محمتت 

 جتالل   شت و    جتوجستت   افهاطی ریگهاآ می  کها انبیل  جیبه ،الممیلکیمسدوف
ک مهام حیثیت حاظ   م نی حقوق ری،گهاقینو  به گذشده،  همچتو  افتهاا    ااشتدن   یتأ

 تههانتتی، یمحمتت عل آشتتدیینی، میهزاهیشتت  میهزاافستته، محم هیشتت  متت  س، سی حستتن
ک بی ،بهی   الشعهاملک   کیز  نیۀ زااحیوه   تقستی  ضته    بته بیشتده  تعصب    یتأ
ک جمهتو   ح ومت تش ی    ق     نارت (.817  811 ،8778)کیتوزرتی ، ااشتدن   یتتأ

 نظتیم بته  فتیاا     ارهانیۀ جیمع زن گی ش   بی بیشده نزار ی   قهابت الی به زبینی بیز 
 امتی بتوا؛ بهخو اا  شهه ۀ توا   بیزا  حمیرت از مذهبی،   ملی سنن   آاا  ا  مهام بی  
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 متو انظه قواعت  بتی بی  هیرشتی  کتذ    ص ق نظیم نیسیزگی   الی به افهاا ارن از بسیی  
 گذاشتده کنتی  ح ومتت توستط رتی  فدنت  کنی  سییسیۀ صحن از خوا ری  ضیشی ، ح ومت

 بی  هی  جوال  شیه  ارها ، ا  م نی نیسیونیلیس  زبی  ش  خیموش بی ،بیتهتنرابه ش ن .
  ضیخینی ح ومت   تج اگها نخبگی  میی  مشده، زبی  صو  به که هسدی  نیسیونیلیسدی

 ا آم .

 رضاشاهی ونالیسمناسی در زبانی قواعد. 4

 « میندیتک»   «گتهابیستدی » ،1«احییگه» ،«افهاطی» ،«شورنیسدی» ،«تخیلی» نیسیونیلیس 
   است ش   اطالق ا     آ نیسیونیلیس  زبی  به که است القیبی   عنی رن نرتهمه ۀ ازجمل

 از وممل زبی  ارن است. زبینی بیز  ارن به حیک  قواع    هیتی اقع از بخشی معهف ههک ام
 هخیمنشیی  ش و  ا  ا  ا  ارها  بیسدینی شههآ می  مج ا احیی  ا پی که است هیریگزا  

 ارتن بی  هی  به نهیا ا ج ازجمله اسالم از پیش فههنگی ذخیره کشی  بیه     سیسینیی   
 ستنت  نوستدیلژ استت. ارهانتی  هتیسلستله  اا ح ومتۀ شیو قها ااا  الگو   شتاز 

 تمهیت    ارهانتی ذاتتی شهافت   قومی بهته  سدیرش بی   ش ن مندهی عبی ا  نار به بیسدینی
 سطحی، هیجی    اشدییق بی که نحوبه (71 ،8713 اصاهینی، )ذاکه گهار  همها   یگهرآ 

 مبیلغته  ا  چنتی  بیستدینی تم   سدیرش   م ح ا    ش   بیتهک شورنیس    ینیبخوابز گ
 کمبواهی   (818 ،8778 )کیتوزری ، نموامی نیمم ن افسینه از  اقعیت تمیز که ش  پیموا 

  .ش م فو  زبی  ارن حیمال  ذهن ا  آ   هیرینی سی  
 ان تی  رتی گهفده نیار   اسالم از پس ارها  فههنگی   اجدمیعی اسدی  اهی  زبی ، ارن ا 

ۀ جیمعت یمینت گعقب علت نرتهبز گ ،تمسخهآمیز   ر ها بی مذهبی بی  هی    ارن   ش 
 متذهبی   اسالمی مظیهه مح  ارت   محو ا جهت بسیی   تالش لذا ؛ش  تصوره ارهانی

 بته  فتیاا     تعلتق حس نیسیونیلیس  زبی  ا  (.111   118 ،8738 )کیت ، گهار  هفص  
 (.18 ،8731 )گیبهنتی، کنت متی تعیتین اجدمتی  آ  زنت گی  هتیو یشت   نمیاهتی  ا اجدمی 

 از بهخیسده که زن گی اش یل   نمیاهی ارن به نیسیونیلیس  زبی  هاحیط ا  ارهانی   شنا ها 
                                                             

 1. Revivalist Nationalism 
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 زبی  ارن بخشترهو   سیزغیهرت  هیمؤلاه لذا ن هان . توجه بوا، یارهانۀ جیمع  اقعیی 
   پ رت   هته    ا زبینی   ر ها ا  ش . چی   ارهانیی ۀ   زمه زن گی   طبیعی بسده از فی غ

 پ رت   ا ج رت  تهکیب   تحول   کن می عبو  آنی  بصه  اتیق از اابد  افهاا زن گی ا  ماهوم
 بتیزرگها  بتی     معنتیری نظتیم از بخشتی عنوا به   شوامی بهسیخده اصطالحبه   آ  امی

 مملو که نیسیونیلیس  زبی  معنی    مقص  بی ارها ، مهام  هیتوا  بصه  اتیق   ا.می کی به
 ارنی بی  هی  بی بهخو ا زرها ؛بوان  نیهمها    نیآشنی ،بوا المیض اس   سدیزانهارن قواع  از

 ا  استالم» گهفتت. قتها  هتیآ  مق س بی  هی  بی تضیا ا  که نبوا آنی  مطلو  تنهینه مهام
 هخیمنشیی  سهزمین   اا روش   کو ش سهزمین به تحمیلی ا پ ر   مثیبهبه پهلو  گادمی 

 غیهطبیعتی،  رهانگه، عنیصه  مثیبهبه اسالمی گادمی  صهعنی  فت.می شمی به سیسینیی   
 زبتتینی بتتیز  ارتتن ا    (31 ،8718 ) هبتته ، «شتت ن متتی تعهرتتف ته رتت زا   نتتی،هخط
 بته   شت  حتذف   طتها بتی  کربه اسالم( )ارن ارهانیی  فههن    زن گی بخشنرتهیاصل

 ،بنتیبهارن .نگهارت  هیتتوج ارتها  ملتت متذهبی   ارنتی بستده بتهبیتوجه آ  پذرهش ام ی 
 زبتی  بل ته ،همگتینی توافتق   ضته    رتک نه  ضیشی ، بیسدینی    میندیک نیسیونیلیس 

 همتها  آ  بتی ز     اناعتیل از    ،مذهبی اقشی  خصوصبه جیمعه، عموم که بوا شخصی
 انجیم مذهبی اصالحی  ا مو ا  ضیخی  آنچه به نسبت انگلسدی   قت مخدی   زره ش ن .

 که تصنعی نیسیونیلیسدی مگه ،ن ا ا  جوا شوا مذهب جیرگزرن که  زیچ» گور :یم ااا،
 .(817 ،8718 )آبهاهیمیی ، « فت خواه  ازبین شی  خوا بی

 ارهانی، زن گی سبک   سنن آاا ، به نسبت سهاف ن گی   شهمسی   احسیس ،همچنین
 لبتیس   کال  کها  الش  مدح ازطهرق که ااا  اآمهانه فههنگی  سیزهمسی  بها   ابهینه

 زبتینی الگوهتی  کتها   ستتر ه ف بی ،(888 ،8733 )تخشی ، زنی  حجی  بهااشدن  
   تخیلتی زبی  ارن ا   .ش تحمی  مهام به  فدی ،   پوشش ا  ارهانی،  نگین   مد ثهۀ جیمع

 ارجتتیا بتتها  ابتتزا   گذشتده، ستتمبلیک عنیصتته بتته نستبت شتتیادگی   گتتهارش  میندیتک،
 ستیمی    (873 ،8731 )اندختیبی، بتوا ملتی شهمستی   احستیس به غلبه   ناسهاعدمیاب
 معهفدتی   ف ته  افتق ا  الگتو نرتتهمهت  عنتوا بته غهبتی مت ل بهمبنتی  ارهانتی زن گی

 گهفت. جی  تج اگها  هیستیونیلینیس
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 ا  نیسیونیلیستدی  هتیزبتی  بی معیصه  ،بیسدینی   م    زن گی قواع    زبی  کنی  ا 
 قه  ا ار    نوزاه  قه  کها. زریا  کمک ارهانی نیسیونیلیس  قواع  به ااا په بیل به پی،ا  

 ا  نیسیونیلیس  ظهو  شیه  زرها ؛شوامی نیمی   ا  پی ا  نیسیونیلیس  عصه میالا ، بیست
 نیتز     ستیه اتتهرش، امپهاطو   ا  نیسونیلیسدی نیموفق   موفق هی جنبش اردیلیی، آلمی ،

   فههنگتی بتومستترز آلمی  (.7 ،8737 بی کلی،)  یهسد عثمینی ز ال ا حیل طو  امپها
 به مشه طه انقال  ش ست هی سیل از که بوا ارهانی  هیستیونیلینیس از بسیی   آموزشی

 قواعت  کهانت .متی زنت گی کشتو  ارن ا  اانشجو عنوا  تحت ری کها  مهیجه  کشو  ارن
 بتته عتتال   کتته استتت  میندیتتک نیسیونیلیستت  از متت لی  رتتمؤ آلمتتینی نیسیونیلیستت  زبتتینی

 ا  زبتینی مت ل ارتن ااشتت. زبی    نژاا به ار وولویرک اعدقیا ی،خواه طن   یپهسدهنیم
  ا آ  نیبتهل مقتی  ارهانتی تج اخوا    شنا ها  از بسیی     بوا اردیلیی   آلمی  خیصه ا  پی

 آلمتی  بته زرتیا  شوق می» گور :می بی  ا ارن زاا تقی پذرهفدن . ار وولوی  رک صو  به
 متی ب هت . نجتی   ا هیآ  آم   که اانسدن می اا  ا حضه  مث   ا آلمی  هیارهانی ااشدی .

 (.84   71   73 ،8711 )کیتوزری ، «...زار می سینه آلمی  بها 
 ا  «هرایرانش»   «ک هه»ۀ نشهر ا  اندشی  از آلمی  ا لت میا   هیترحمی بهارن،عال  

 نقتش ارهانی نیسیونیلیس  گوری سخن   تج اگها   شنا ها  از محا  ا  تش ی  ا  ،بهلین
 بته «بتهلینۀ حلقت» به موسوم «ارهانیۀ کمید» ری «ارها  پهسدی میهن» تئهی ااشت. په نگی
 عتی ف جمتیلزاا ، چتو    شتنا هانی مشتی کت بتی   ک ههۀ نشهر ا  زاا تقی حسن  هبه 

 ختوا نیسیونیلیسدی هی ار گی  محدوا  بیی  به فه غی   مسی ا  تهبیت، اا ،زغنی قز رنی،
   ارتها  ملتی  حت   حاتظ غه ، تم   هی آموز  قی  شهطبی پذرهش لز م محو رت بی

 ،8731 )اندختیبی، پهااخدنت می تهکی   عهبی  ایگی  از فی سی زبی  پیکیزگی ا  مجیه  
ۀ نشتهر (.1-8 ،8718 یانورته 11 ،73 ش ج رت ،ۀ  ا  ،کژ ههۀ نشهر از نق  به 871   878

 ،آشدیینی اقبیل چو  نورسن گینی کتمشی    ارهانشههۀ زااکیظ  حسین تالش بی نیز ایرانشهر
 امی » نیمبه محالی محو  ،جمیلزاا    قز رنی عی ف فههیا، احم  کیظمی، مشاق پو اا ا،

ۀ میرتا    بتی هتیریگتزا   بته آ  ا  کته (811   814 ،8713 اصتاهینی، ذاکه) ش  «ارها 
 ارتها  عظمتت   شت و    س وال رست  ستدیز ،عه  سدیز ،ته، فههنگی، سیز همسی 
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 هتی ستیل طتی کته فرنگسژت نۀ نشتهر (.47-48 ،8714 زاا ،کیظ ) ش می کی أت بیسدی 
 انقالبی ار دیتو   به نییز غمبل   ش می مندشه آلمی  ا  کیظمی مشاق توسط 8781 تی 8787

 .(881 ،8718 آبهاهیمیی ،) بوا ارها  اجدمیعی   سییسی زن گی از   حینیت  ان  بیه    
 بته  ا ن ده ارن ،غهبی شنیسی ها را   مسدشهقی  آثی  بی مذکو  افهاا آشنیری ،ارگهازسو 

ۀ ا     شوامین خالصه اسالمیۀ ا   به ارها  تی رخ که آموخت نیسیونیلیست  هی وولوگرا
   شنا ها  میی  زبینی تقیب    سیرش است. پهش و  بسیی  نیز ،بیسدی  ارها  رعنی ، آ میقب 
ۀ منطقت زبی عه  کشو هی    عثمینی  امپهاتو  ا  هیعهبیستپی    هیتهکیستپی    ارهانی

   873 ،8731 )اندختیبی، بتوا ارها  ا  نیسیونیلیس  زبی ۀ سیزن  عوام  ارگه از خی  میینه
 بتتی مقیبلتته لتتز م   ااخلتتی ا ضتتی  از یسهش ستتدگ     یتتنیام چتتو  ریهتتیگتتزا   (.873
  هتیکتینو  بتی مجتی      غته  ا  زن گیۀ تجهب ارها ، ا  قومی   زبینی یخدگیگسازه 

 بتی آشتنیری آنتی ، رتیگهایملت   یپهستدهنیم نو  به نسبت شیادگی   ا  پی ا  نیسیونیلیس 
   شنا ها  بصه  اتیق ارها ؛ پیهامونی محیط ا  بهمشی  هی  را بی تقیب    غهبی مسدشهقین

 ارتن کهانت . ا اوته نیسیونیلیست  زبتی  از مشتدهکی تاستیه غیلبی   که ااا ش   چنی   ا ارهانی
 ختالل ا    مقیلته   شعه صو  به یپهسدهنیم زیتن  ت احسیسی  ئتیه ا  زبینی اشدها،

 آنتی  نرتتهمهت  کته شت  آغتیز بتینیاار   نگتی ا   زنیمته نورسن گی ، قل  از جهینی جن 
   شنا هانی   الهوتی  ابوالقیس رزا ، فهخی قز رنی، عی ف ابوالقیس  عشقی، محم  ضی

 علی   بههامی الهفهج تیمو تیش، عب الحسین اا  ، اکبهیعل اس ن   ، میهزا سلیمی  چو 
 امیه شیبینی، هالحبیب سههن  همچو  نیسیونیلیست نظیمیی  بهخی کنی  ا  که بوان  اشدی

 )کیتوزرتی ، ن شت  جمتع  ضتیخی  ا   بته  فدته فدته طهمیسبی امیه   پنی رزاا  احم  ،
 آم .  جوابه آنی  میی  نیسیونیلیسدی آ ز هی    آمیل از مشدهکی زبی    (817 ،8778

 مهکز از گهرز نیه هی  به غلبه   قو  مهکز  ا لت ارجیا به مبنی مدج ا   شنا ها ۀ خواسد
  هرت زنخستت بته 8781 ستیل تی 8177 سیل از کواتی ا لت آم   بی کشو  ر پی چگی حاظ  

 کته نیسیونیلیستدی قواع  بی بخشمشه عیتۀ ار  به  ضیخی  ح ومت نییز   ش  محقق  ضیخی 
 تتی رخ بته  گتذا ا ج   گشتت همستو کهان ،می ابهاز هیجی    شو  بی نشهری  ا    شنا ها 

ۀ شتیلوا ،یا ستدشتی  پهتو ا  ریگهاها را   اسالم از قب  پیاشیهی  هیسلسله خصوصبه بیسدی 
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 بتی   شتنا ها  ،پتس آاز ش . پذرهفده سییسی 1ار وولوی  عنوا به  ضیشی  ازسو  که ش  زبینی
 هم تی   بته مقد  انه نیسیونیلیس  کها عمومی ا جهت ،خوا خواهیآزاا  آ می  کنی گذاشدن

 (.84 ،8733 نژاا،)غنی پهااخدن  ح ومت بی اجهاری   ف ه 

 رضاشاهی ناسیونالیسم در قواعد از پیروی نظام. 5

 قبت  از  ا «قواعت  از پیته  »ۀ مستئل زبتینی هتی بتیز  ا  افتهاا ،شت  بیتی  که طو همی 
 فهارنت  ارتن ن .شتومتی پیتیا  زن گی ا  گی آ    شون می آموخده نخست قواع  آموزن .نمی

 جتی   جیمعته رتک افتهاا میی  ا   س  ری ه  ر   ش   به که است عمومی «توافقی» حیص 
 اتتیق ا  زمتینی شتوامی طهاحی آ  بها  که بیز  قواع  هه بی نیسیونیلیس  ا  اقع ا.شومی

 بیش .می زن گی ش   از بهخیسده هی عیا    عهف از نیشی که گیهامی جی  افهاا بصه 
 ا  نیسیونیلیست  زبتی  سیخدنعمومی بها    شنا ها    ح ومت هی تالش بخش ارن ا 

 جهرتی  ا  اا ا  نظت  ارن عمیق نگی  ا  .شوامی بیزخوانی نظ  رک صو  به مهام زن گی
ت نخستت :است اصلی  نیسیونیلیست  عنیصته اقنتیعی صتو  بته کته ستیز کی هیری   ه  ر 

 انبیلبه مم ن نحو هه به که است انقییا   سهکو ۀ شیو ا م   نمیر می ته رج  ا  ضیشیهی
 .بیش می ملت میی  ا  قواع  ارن سیخدنعمومی
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 ت تها   ا شتی  فتها  قت    اصتیلت   مشه عیت   سدوامی  ا شی  ابعیاشۀ هم ا  که زبی  ارن
 ا صت ا کتها،متی اعطتی  ضیشتی  ح ومت به  ا ز   از مشه  ۀ اسدایا انحصی ۀ ااعی   کهامی

 مشتده، فههن  رک ارجیا بها  سیزهمگن ابزا  از آ  به یاهش   ا  که بوا ملدی مدح سیخدن
 عنتوا بته نیسیونیلیست  زبتی  خلق زرها ا؛ونم اسدایا  مو انظه  هیاسطو     هیا زش ،نمیاهی بی

 استت. آ  از نیشتی اشتدها، حتس ستیخدنعمومی   توسعه نییزمن  بخش،مشه عیتۀ ار  رک
 عمتومی هتی سیزمی    آموزش  هگذ  از کهان  اندخی  ارهانی نیسیونیلیس  حیمال  که الگوری

 بی  هتی   آ  جمتع   طتها نمونته، بها  کها. اق ام سیز همسی  آهن  بی خوا قواع  ته رج به
                                                             

گتیهی طهح میار وولوی  مۀ  اسطبخشی که به  هورت . نیسیونیلیس 1  استتکتیذبی شوا خییلی   محصتول آ
 (.84، ص 8717بشیهره، )
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 ارهانتی یزنت گ  هیا زش   هیسنت زرها بوا؛ زبی  ارن اصلی قواع  از ر ی مذهبی ژ ر به سندی
  ستیزختیلص» بشتیهره بیتی  بته ،  نرتازا شت .متی محسو  ملی حقی   منشأ   مین  عقب

  ضیشی ۀ ا   زبینی  سیزهمسی ۀ په ی اصلی محو  قومی   مذهبی  هیهرهایپ از ارهانی «هورت
 ا  ا    ارتن ستیزاستطو     ستیزهمگتن اقت امی  نرتتهمه  (.84 ،8711 )بشیهره، گهفت قها 

 کها: خالصه زره موا ا ا  توا می  ا ارهانی پهت ثه ۀجیمع
 ؛خو شی   هجه  به قمه  هجه  از کشو   سمی تی رخ تغییه 

 زبی  از بیگینه   عهبی  ایگی    الابی بی مبی ز    پیالرش آ  ه ف :ارها  فههنگسدی  ارجیا 
 (814   817 ،8713 نظه ، )اشهف بوا پی سی

 بیستدی  ارها  عظمت   ش و  ریاآ   ارها  نیم :8787 ا  ا اره به  سیپ از کشو  نیم تغییه 
 .(878 ،8718 )آبهاهیمیی ، اکهمی االلت آ ریری نژاا زااگی  به   بوا

   ستیل ا  فها ستیۀ هتزا  جشن :بیسدی  ارها  فههن    تی رخۀ ا بی  ریهیکنگه  بهگزا 
   جتالل   ش و    پی سیی  ینآر سیخدنزن   نمیا عنوا به فها سی از که بوا  انمونه 8787

 1.ش  تمجی  بیسدی  عه  ا  نیزمها را شیهنشیهی  اااگه 

  8784 ا  ،آلمتینی شتنیسبیستدی    خی  شتنیس 2،ههتسال  :ملی آثی  انجمن تش ی 
 ا   ضتیخی  ح ومتت پتس آاز   کها ا اوه ارها  ا لت به  ا انجمنی چنین سیتأس پیشنهیا
 )ذاکته شت  قیوت  بیستدینی  هتیکتی ش بته  اژ رت  ماهدمتی گذشتده، هورت   جوجست

 (.818   847 ،8713 اصاهینی،

  محو رت بی اابیی    تی رخی  هیپژ هش ا   گذا هرسهمی :نیسیونیلیسدی  نگی خرتی 
   نشته بتیزا  بته  ا ااستدینی  هی می    تی رخی  هیکدی  از موجی گهابیسدی   سیونیلینیس

  هتیبهنیمته شی ، از تمجی  بیسدی ، ارها   هیاسطو     سنت از عم تی   که سیخت  ا ا اا 
 اابی آثی  به اسدب اا حیکمیت انع یس .گهفتمی الهیم زااریارن   یپهسد طن ا ، نوسیز 

                                                             

ضمن اعدقیا بته ارتن استالم   متذهب  تهرن شعها  ارهانی است کهپهآ از ابوالقیس  فها سی ر ی از  . ح ی 1
هی  ش ( ا  اشعی  خوا به شخصیت  شنا ها  نیسیونیلیست نیار   انگیشده میازسو  ا  که مسئله) عیتش
 .(78 ص ،8714احم  ، ) استشده اارخی   اسیطیه  ارها  بیسدی  اهدمیم تی 

2. Hertzfeld 
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 بتیقه  حستنی) شت متی سته ا   ضیشی  از تمجی    م ح ا  اشعی  غیلب که بوا نحو به
 اانستت،متی ارتها  گذشتدهۀ هم  ا ث  ا خوا  ضیشی  ازآنجیکه (.37 ،8714 آبیا،شهرف

 ا  ستقوط بتی   گهفتت قها   ضیخی  ح ومت بسیی  توجه   تشورق مو ا تی رخی  هی می 
ۀ شتتیو ا  (.38 ،8714 ،آبتتیافرشتته بتتیقه  )حستتنی نهتتیا افتتول بتته    اابیتتی  نتتو  ارتتن

 ا  ا  به یاسالمۀ ا   تی رخ محو رت   گهفت صو   اسیسی  هیینیبیزب نیز  نگی خرتی 
 بیستدینی ارهانشتهه بته فیضتلهۀ م رنت  جتیبه خوانن   سیز زبی  ارن ا  ریفت. تغییه بیسدی 

 ارتها  بته اعتها ۀ حمل   اسالم ارن ازسو  یارهانۀ جیمع ز ال   انحطیط   ش می  هنمو 
 .(811-77 ،8713 اصاهینی ذاکه :) .، گهار  معهفی
 ح ومت یفههنگ     وولویراۀ پشدوان عنوا به سیزمی  ارن اف ی : په  ش انجمن ارجیا 

گتیهی تاهتی  بها  نیز  آلمی  ا  تبلیغیتی اسدگی  از اقدبیس به    ضیخی   ازطهرتق ملتی آ
 ،8718 )آبهاهیمیتی ، شت  سیتأس 8783 سیل ا  سخنهانی    میدین  اارو،   زنیمه، کدی ،

 توجیته    یگهرتآ  مت ح   یرتگهابیستدی  تته رج ستیزمی  ارن اق امی  نرتهمه  از (.878
 - )خ ا ا    ارن اسیسی شعی  ش  زریا  تالش   بوا زمینه ارن ا  پهلو  ح ومت اق امی 

   یا ستدشتی  کته بپذرهنت  متهام   گیتها قتها  ارهانتی اذهی  عموم اشدها، به میهن( - شی 
ۀ جیمعت  ا کتی از ر تی شتی    ارتها  ملتۀ   حی از ج انش نی یوجز ارهبیز از یپهسدهنیم

 .(173 ،8711 )مسگه، است بوا  یارهان
 مستدقی  نظی   تحت مذکو ، طهق از افهاا اذهی  اقنی    تهبیت    سیزفههن  ی،طو کلبه
 فههنگتی   آموزشی  هیطهح ارن اجها  ش . پییا  ش ر  کندهل فضی  ا    فشی  زبی  بی   ا لت

 کیتوزرتی ،) 1بوانت  ستواایبت کشتو   صت ا نتوا ح  ا که ش  اجها زریا  هینهرهز بی حیلی ا 
 شتهههی ا  ا صت  4/17 فقتط     ستدی ا  ارتها  متهام ا صت  3/38 همچنین (.811 ،8778

 (.1 ،8737 ازغنت  ،) بوانت  من بهه  منیسب آموزشی ام ینی  از کمی افهاا   ااشدن  س ونت
                                                             

 بتیال بیشت ،ا  پی  قه  نوزا  ارن ار    جوا اا ا که ههجی میزا  افهاا بیسواا تبیین توسعۀ نیسیونیلیس  ا   . ا 1
فتهاا ازطهرتق خوانت     زرتها ا ؛ااشتت خواه  بیشده ۀ شوا توسعنیسیونیلیسمی که ازسو  ا لت الهیم می
گتیهی ملتی ا   ا ندیجهشون    گهاری آشنی میپهسدی   ملیمیهنۀ نوشدن   نهیاهی  آموزشی بی مایهی   رژ آ

 (.883 -884 ص ،8731گیبهنی، ) هایگسطح بیالری قها  می
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 ارتن پتذرهش ا   ا مناعدتی هتی  متهام غیلبۀ سیا     سدیری زن گی  س می نظهبه آن ه ضمن
 است. بوا  تهمح     تهزن   اصی  فههن    هیسنت جوامع، ارن ا  معموال   زرها ن ر ن ؛ بیز 
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 )گیبهنتی، استت ملتت   ا لتت نتواریه    یزبینه  نییزمن  سییسی اص  رک عنوا به نیسیونیلیس 
 کتهیا حتیل ستیزا؛ محقتق  ا آ  ز   زبتی  بی   آمهانه کها تالش  ضیشی  که یاصل ؛(887 ،8731
 احستیس   زبتی  عنوا به که ش  خواه  جیمعه بها  بخشی یح نیه     ق    گی آ  ملی آگیهی
 فعتیل بحتها  هنگتیمبته   گیها قها  افهاا نیخواآگی    خواآگی  ا  زبینیۀ قیع  رک عنوا به   مشده،

 احستیس، ارتن کتها عمومی ا  سییسدم ا ا    نیسیونیلیست   شنا ها   هیتالش بی جوا شوا.
 پیرتی  بته ههچته زبتی  ارتن حیمال  میی  محصو    مح  ا توافق بل ه نش ، حیص  موفقیدی تنهینه

 ا   ضیشتی   فدتی   خشتونت .شوامی تهفیضع   تهکوچک شور می نزارک  ضیشی  ح ومت
   افتول عوامت  نرتتهمه  ارهانی زن گی بیفت   زمینه بی نیسیونیلیس ۀ خواسیخد ی زب تنیسبیبی کنی 

 .شوامی محسو  ارها  ا  نیسیونیلیس  زبی   نیکی آم 
   ار دیتو   توتیلیده، م   ، اسدب اا  )پیتهرمونییل، بنیمی   ا ای  هه بی  ا   ضیشی ح ومت
 تنهتینته کته قواع   اا ا؛ آ  سییسی قواع  بوا آمهانه از ح یرت کلمی  ارنۀ هم بنیپی تیسدی(،

 ااشتدن  اسیسی نقش  ضیخی   سی  ق   به ا  کهکسینی بل ه  ان ، حیشیه به  ا خوا مخیلای 
 از کتها ( نینشتخینته ری تبعی  اع ام،) گونیگو   هی ا  از  ا نیسیونیلیست(   شنا ها  )ازجمله

 مدمهکتز شتی  شتخص استدی  ا   ا ق      اخدیی ا  تمیم   سیخت پهاکن     ا   سییسی بیز 
 توافتق   نخبگتی    شتی  ارت وولویرک همپوشتینی ،گتهرای   یتببته (.883 ،8733 )ازغن  ، کها

 ااا. هرنیپتذیآشتد اشتمنی   شت یف به  ا خوا جی    ااشت کوتیهی عمه آنی  میی  گهفدهش  
ل پهلو  ح ومت  رتی کتها  بیزااشتت رتی بهکنتی  8781 سیل تی  ا افهاا ارن اکثه «اا  » هازیغبه ا  

 فهمینت   رتک استت بته جهری  ارن  هبه  ،بیتهتنرابه (.817 ،8778 کیتوزری ،)  سین  قد به
 ارگته،عبتی    بته شت . فتها    شخصتی کتیمال   ارهانتی نیسیونیلیست    افدتیا ستواایبت نظیمی

   17 ،8718 احمت  ، )امیته بتوا یشخصت   انز اطلتب بیال، از ا پ ر   ارها  ا  نیسیونیلیس 
 نوستیز  ا جهتت ا  تتالش   جهت  بی جوا  ضیشی  خنجهنشی  سییست (.737 ،8738 کیت ،
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 ز   از اسدایا  سیزا. همها  خوا بی  ا مهام ندوانست کشو ، میلی   اقدصیا  صنعدی، به کهاتیک،
 فیقت  زبتی  ارتن کته اهت  نشتی  کته استت کتیفی یپهسدهنیم   یا سدشی  قواع  کها پییا  ا 
 کنت .متی توجیته  ا ز   بته نیتیز اقنتی ، عت م زرتها استت؛ مهامی بی  هی  ا  بنییارن  هیشهر 

   لستی  از ختی ج کته صت اری ههگونته کتها ختیموش   مهکز از گهرز زبینی  هی بیز  قمعقلع
 مطلقته( م    ا لت سیخت )ار وولوی  نیسیونیلیس  ازطهرق ندوانست بیش  ا بی    شی  اابیی 
ل پهلو   تبعیت  ارتها ، ا  آمهر تی  قتت ستایه بیی  به لذا (؛31 ،8718)بشیهره، کن  حاظ  ا ا  

 (847 ،8718 )آبهاهیمیتی ، ن تها خدهیبهانگ  ا کسی تأسف مداقین، توسط ارها  اشغیل    ضیشی 
 ابتهاز   ارتها  بته مداقتینۀ حملت ا  زبتی ، ارن  ااعی مو ا یپهسد طن   یا سدشی  بلن ۀ آ از  

 ش . خیموش بی  کربه  ضیخی  سقوط از مهام خشنوا 

 گراقوم ناسیونالیسم زبان تقویت و گراملی ناسیونالیسم زبان افول تحمیلی: زبان پیامد. 6

 ااشتت. زرینبی   پییم هی  ارها  چن قومیۀ جیمع ا  زبینی  سیز سی ر ا   ضیشی  تالش
 اقت امی  بهابته ا  ندوانستدن  هیتیقوم   هیتوا  یخینی، ض آمهرت   خاقی  الی به ههچن 

 بستیط شت  بهچیت   بتی ،اهنت  انجیم جمعی اق ام ح ومت فههنگی   زبینی  سیز سی ر
 بتی جوا ،نمونته بتها  شت . تش ر  اقوام میی  ا  قومی س یونیلینیس   ریگهاقوم ار دیتو  ،

 بته تحصی    نگی ش ممنوعیت ا   ضیشی  اق ام از پیش هازبی ک   ااربی    شعها ،علمی آن ه
 فی ستی اا    زبتی  جمه      اا پهچ    نگیشدن می فی سی زبی  به  ا خوا آثی  ،کها  زبی 

 تقورتت کهاهتی میی  ا  یخواهتیمل احسیسی  تنهینه  ضیشی ، سقوط از پس لی ن ،بوان 
 اصها  بی ارشی  آثی    ش  کیسده فی سی زبی  به آنی  ا  نیۀ عالق از  تیح  بهع س که نش 

 فی سی  ایگی  تی ش  تالش محم قیضی اسدو به حدی  شمی ته رج کها  زبی  به بیشده 
 .(78   17 ،8771 هم ی ا ،    سولی ،:. ) اشو پیالرش کها  زبی  از

 بیعتث کته بتوا نحتو به مهام به  ضیخینی س یونیلینیس تحمی  از نیشی فههنگی   زبینی فشی 
 مت ا س از آنی  ن ها اسدقبیل   تحصی  از آموزا اانش بیزا   معلمی، شغ  از معلمی   هیگکنی  

 نورس :می ا  ا  آ  خیطها  ا  کهازبی    شنا ها  از ر ی «همین» خصوص،ا ارن ش . ج ر 
 و تـرتلـخ هـاآن از کـدامچیهـ اما ،امد ید یاریبس ا یس و تلخ یروزها امیزندگ در م 
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ـ  یـ اصـل در که مدرسه معلم و مرفت مدرسه به که نبود یروز آن از ترا یس  و بـود ردک 

 
 
 مـرا تنـد کلمـات با تیعصبان و یفارس به ستین بلد خوب هم یفارس که دمیفهم بعدا

 .دنـدیخند م  به میهایهمکالس و نشدم یحال آن از چیزی که داد قرار خحاب مورد

 و یناچـار یازرو روزها و مکردیم هیگر همدرس به رفت  ترس از پتو ریز هاشب یمدت تا

 .(21 ،1322 همکاران، و رسولی) رفتمیم مدرسه به رزو با

   نمیاهتی زن گی، ش    رهانگه   نیبواسیز معنی به  ضیشی ۀ سیزانهمگن  هیتالش
 مبتی زا    هتیمقی متت بتوا. نیتز ارتها  قتومی   عشیره  جوامع به حیک  فههنگی عنیصه

 ندوانست ارهانی اقوام تی رخیۀ حیفظ ااا نشی  شی  اق امی  بهابه ا  عشیره   ارال ۀ مسلحین
 ستهپشت به که گی آ    ببین   ا بوا آ  سیخدن ا ص ا  ضیشی  ح ومت که مشدهکیۀ گذشد
 گذشتده ارتن بته نستبت قهابدتی احستیس   ببین  سای  تصوره رک است مم ن بنگها خوا

 اا ا. تعلتق مداتی    هتیتیقوم به چو  ،ببین  اکنن  په   نیقص تصوره  ری ،بیش  ن اشده
 ارهبیز از   ااشده  مؤثه نقش ارها  ا  هیترهو تنو    پهاکن گی ا  قومی   جغهافییری تنو 

ل پهلو  ا  ا  ا  است. فه بسده خوا ا   ا  اپهاکن   نسبدی    هیجمیعت  از نیمی ح  ا ا  
 ارتن بته  اه یعشت تعلتق   ارلتی هورتت که ااامی تش ی  عشیره   ارال   ا ارها  جمعیت
 خها  هیترهو   افز ا هیترهو تنو  به نیز مذهبی   زبینی تنو  بوا. فهمیح   هیجمیعت

   87 ،8717 )بشتیهره، شت  یارهانتۀ جیمعتۀ بهجسد  رژگی ش  قطعهقطعه   پهاکن    رز،  
 ستیز ستی ر   بختشترتهو ی اق ام   ملی تعلقی ۀ هم  ،اه یعش   قومی زبی  ا  (.18

 ارهانتی  هتی وولوگرتا ذهتن ا  خییلیۀ قیع  عنوا به هوردی  سیزهمسی    1بیزامی  ن 
گیهی   ،ااا  نییزمن  مشده، زبی  مین . بیقی    متهامۀ عیمت زنت گی از بهخیسده   مشده، آ

 یبت خصوصتی زبتی  ارجتیا ا پی هما هانش    ضیخی  امی ؛است جیمعه ا    از جوشی  
                                                             

ز مهکز   مخت  عنوا  رک نیه   گهرز اهی  مخدلف ا  ارها  بهمعنی نیست که هموا   قومیت ه آ سخن ب . ارن1
گرای  در قومیت ه قوم»( ا  کدی  8737)  احم بل ه به بیی  حمی   ،کهان تمیمیت سهزمینی ارها   فدی  می

گیهی هوردی   قومی ا  ارها  از ارهبیز رک  اقعیت ان ی نش نی استت ،«ایران از افس نه ت  هاقعیت  ،ههچن  آ
ا لتت ) هیتمدغ رژ  سته هارن هی   تحوال  نورن بهش   آ ، محصول عصه م      فش     سییسیامی فعیل

 هتی ا  گذشتده )غیته از عصتهبیش    مطیلبتی  سییستی آ می المللی   نخبگی  سییسی(م   ، گادمی  بین
 حیضه( افسینه است.
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 ختوا فقتط کته بوان  بیسدی  ارها  فههن ۀ بهجسد ن ی    غهبی زن گی  هیا زش به هیت 
 ن اشت. په نگی نقش مهامۀ   زمه زن گی ا  ک ام یه   کهان می ا ، هیآ 

 بهینتهبته ارهانتی زنتی  سه از حجی  کشف آ  نرتهمه  که  ضیشی ۀ سدیزانارن اق امی 
  ا متهام  هتیتتوا   اکتنش بیشتدهرن کته بتوا اجدمی  ا   آنی حضو  تسهی    آزاا  نیتأم

 ا  بتی همستو   شتنا ها     ضیشتی  اجبتی     اقنتیعی  هتیتتالش  غت علی بهانگیخت.
 معنیری عنیصه اق ام، ارن توجیه ا  (طیلبوف عب الهحی    آخون زاا  میهزافدحعلی ازجمله)
 ا  قیعت   ارتن اسیستی   نمیرت .  نتیا    ا ،   هض   ا آ  ندوانست ارهانی فههن  نمیارن  

 بتی حجتی  ماهتوم اتصیل   ارنی عمیق  هیشهر  الی به بوا نیماهوم ارهانی زن گی صو  
 ا  حجتیبیبتیۀ قیعت  تحقق ام ی  قیع   ارن از مهاا  افی    غیه ۀ مسئل نیز    بی  نرا

 گوههشتیاۀ  اقعت شتیر  (.883 ،8711 عزرتز ،   رگینه جواا ) ن اشت  جوا جیمعه ارن
 لتی ن ،بیشت  حجی  کشف ا خصوص  ضیشی  ض ارنی اق امی  به  اکنش نرتهمعه ف

 قواعت  از کهانت  تتالش اقت امی  ارن موازا به نیز م ا نرا   خوا آزاا    شنا ها    اابی
 که: است معه ف شم ل نسیم از شعه ارن نمیرن . حایظت ارهانی زن گی

 ک  هنر تحصیل مدرسه برو گا آن ک / سربه ناموس و عفت از چادری ی 

 ک  بصر نور هنر کماالت ز را خود

 اسـت بهـار وقـت بخـوان درس مـ  دختر ای /است خوار همه نزد علمیب دختر چون

 (342 ،1371 ،شمال نسیم از: نقل به 112 ،1322 عزیزی، و یگانه جوادی)

 یر یگجهینت. 7

 از مدتأثه نحتو بته ماتیهی ، از کتی بها  هه ،«زبینی  هی بیز» تحلیلی چهی چو  بهاسیس
   بتوا  هیآ  بصه  اتیق   زن گی ش     افهاا تمیرال  آموزشی،   تهبیدی نظیم ،هیفه شیپ

 رعنتی ماتیهی ، انضتمیمی معنتی  ،ا  اقع شون .می بهسیخده هیتیموقع   شهارط هیتأث تحت
 بیرت  بنتیبهارن، ؛گشتیر متی  ا آ  از گونیگونی  هیقهاوت   سیزامی  ا معنی آ ، اجدمیعیۀ زمین
   قواعت  چته نشین ،می زمینی   م ینیۀ زمین چه ا  زبینی بیز  رک عنوا به نیسیونیلیس  ار 

 از شت لی چته ا  ارهانی( )نیسیونیلیست آ  کی بها    حیمال  ارن ه   گیهامی خوا به الزامیتی
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 چته بتی نیستت )مهت  شوامی توجیه ریمعنی نظیم زن گی ش   ارن ا  .ان   یشران یم زن گی
 ش   ارهانی، نیسیونیلیس   هینیسرتئو  که است عنیصه  نییزمن  که بنیمی (  ا هیآ  بهچسبی

 گذشتده ا   ا بهختی    ا ا مدجت ا انیتی  از  ا بهختی لتذا ؛ااننت یمت آ  فیق   ا خوا زن گی
 یخدگیگسازه  بی مقیبله ملز    ااخلی ا ضی  از یسهش سدگ     ینیام کنن .می  جوجست
 بتی مجتی      معیصته  آلمتی ، ژ رت بته غته  ا  زنت گیۀ تجهبت ارتها ، ا  قومی   زبینی
 آشنیری آنی ، ریگهایمل   یپهسدهنیم نو  به نسبت شیادگی   ا  پی ا  نیسیونیلیس   هیکینو 

   شتنا ها  بصه  اتیق ارها ، پیهامونی محیط ا  مشیبه  هی  را بی تقیب    غهبی مسدشهقی  بی
 اشتدها، ارتن کهان . ا اوه نیسیونیلیس  زبی  از مشدهکی تاسیه غیلبی   که ااا ش   چنی   ا ارهانی
غی  قل  از یپهسدهنیم زیتن  ت احسیسی  ئتیه ا  زبینی    شت  آغتیز ارهانتی نیسیونیلیس  مبل 

   آمیل از مشدهکی زبی    ا آمیخت بخشمشه عیتۀ ار  به  ضیخی  ح ومت نییز بی  فده فده
 آم .  جوابه آنی  میی  نیسیونیلیسدی آ ز هی 

  ا نیسیونیلیس  زبی   هیگش   توان می تنهینه زبینی  هی بیز ان ازچش   س می نظهبه
 ؛نمیرت  تشتهرح نیز  ا هیآ  افول   تحول که اا ا قیبلیت ،کن  توصیف   گزا ش ا    ارن ا 

   اقنی  تحت افهاا که است قواع  از پیه   نظیم بخش می ت ا م  ا نیزبی بیز  رک آنچه زرها
گی  ا  اجدمیعی تهبیت گی    خواآ  تحتت    سی   آ  از مشدهکی تاسیه به خوا ذهن نیخواآ
 فههنت    زن گی بخش نرتهیاصل ،گهابیسدی  نیسیونیلیس  زبی  ا  کنن .می  فدی  آ  اصول

 زبتی  ارتن پتذرهش ام تی  بته   شت  حتذف   طها بی  کربه یارن  هیآموز  رعنی ،ارهانیی 
 حیکمیت توجیه بها  ا لهی س به   نگهار  توجهی ارها  ملت مذهبی   قومی بسده بهبیتوجه

 اقت امی  الی به نیز گهفدهش   نیقص توافق  س می نظهبه ش . تب ر   ضیخی  شیهنشیهی
  ختت  ضیشتی  اا ا طتهف بتین از سییستی   اجدمتیعی  هی آزاا مخ    گهارینهسهکو 
 توستط رتی شت   جت ا آ  از نیسیونیلیستدی بی  هتی  بته  فتیاا    شنا ها  ان ،   بهبست

 الیت بته گتهابیستدی  نیسیونیلیست  قواعت    بی  هتی ،بیتتهتنرتابته شت ن . حذف ح ومت
 کتی اری یشتی  ض تبعیت    ارها  اشغیل زمی  ا  ی،ارهانۀ جیمع زن گی ش   ا  ن اشدن رشه

 شتی  ستهنگونی از ،ااشتدن  شهکت بیز  ارن ا  اجبی  نیه   به که جیمعه عموم   ن ها پی ا
 بوان . شیامی    خشنوا سهزمینشی 
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 ابنامهکت
 پـنمم، چـا  ،اسیبم  انقیب  تیا مشیروه  از انقیب  دو بیی  ایران .(1321)یرواند آبراهامیان،

 .1321 مرکز، تهران: چی،مدیرشانه  محس آوری،شمس حس  فیروزمند، کاظمۀ ترجم

 میا  کتیا  ،«احمـدی حمیـد دکتـر بـا وگـوگفـت ایـران: در سیاسـت و قومیـت» حمید. احمدی،

 .1372 اردیبهشت ،اجتماع 

 ،12 ش ،0 س ،ملی  مطالعاتۀ فصلنام ،«تاریخۀ گستر  در ایرانی هویت» (.1328) ـــــــــــــــــ.

 .02-2 ص

 ،سیاسی  علیق  و حقیق ۀ دانشکدۀ ممل ،«ایرانی هویت در ملیت و دی » .(1320) ـــــــــــــــــ.

 .32-87 ص ،212 ش ،27 س

 .1372 قومس، نشر ،انقب  دو بی  ایران سیاس  نخبگان ناکارآمدی .(1372) علیرضا ازغندی،

 .1372 سمت، تهران: ،1 ج ،ایران اجتماع  و سیاس  تحقالت تاریخـــــــــــــــــ. 

 ،«اّول پهلـویۀ دور  مـوردیۀ محالعـ ایرانـی: هویـت و ناسیونالیسم» .(1322) علی ،نظری اشرف

 .178-101 ص ،88 ش ،سیاست و حقق  پژوهش

 ترجمـه و گـردآوری ،مل ۀ تقسع و مدن ۀ جامع سیاس ،ۀ جامع .(1321) هوشنگ احمدی، امیر

 .ونگارنقش تهران: طیب، علیرضا

 ،نامی ایران ،«مشروطیت از بعد سیاسی فرهنگ در تمدد و ناسیونالیسم» .(1378) نادر انتخابی،

 .842-122 ص ،08 ش ،11 س

 .سفیر تهران: شکرخوا ، یونسۀ ترجم ،بیستم قرن ناسیقنالیسم .(1322) گل  بارکلی،

 .نو گام تهران: ،ایران در اس سیۀ تقسع مقانع .(1324) حسی  بشیریه،

 ش ،1 س ،ناقیدۀ نشری ،«ایران در اجتماعی هویت و سیاسی ایدئولوژی»(. 1323)ـــــــــــــــــ. 

 .34-13 ص ،8

 -سیاسی ۀ فصیلنام ،«امنیـت معمـای و پسامدرنیسـم مدرنیسـم،»(. 1328) محمدرضـا تاجی ،

 .114-72 ص ،7 ش ،3 س ،گفتمان اجتماع 

 و قـدرت بـر آن تـثییر و رضاشـا  نـوگرایی هایسیاست و اصالحات» .(1377) محمدرضا تخشید،

 .117-23 ص ،04 ش ،سیاس  علق  و حقق ۀ دانشکدۀ مجل ،«ایران در روحانیون نفوذ

 ،«اّول پهلـویۀ دور  در ایـران سیاسـی ادبیات بررسی» .(1327) مهدی آباد،شریف باقری حسنی

 .72-22 ص ،31 ش ،2 س ،سیاس  علق ۀ فصلنام

http://ensani.ir/fa/article/author/36822
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/22190/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22
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 .(1323) دلفـــارد حیـــدری ســـولماز و محمـــدوهاب ســـید نازاریـــان محمـــدباقر، زاد حشـــمت

 جسیتارهای ،«هـاقومیـت بـر تثکیـد بـا اّول پهلـوی عصـر در شهروندی منظر از لیسمناسیونا»

 .23-22 ص ،1 ش ،2 سال ، معاصر، سیاس 

 در حماب کشف ادبی و فرهنگی هایزمینه» .(1322) عزیزی فاطمه و محمدرضا یگانه، جوادی

 .137-22 ص ،1 ش ،14 س ،ایران شناس جامع ۀ مجل ،«موافقان و مخالفان شعر ایران؛

 در اّول یپهلـو یزبـان یهـااسـتیس» .(1322) کریمـی علیرضـا و رضـا دهقانی حسی ، رسولی،

 انجم ۀ پژوهشنام ؛ فرهنگ خیتار مطالعات ،«مدارس( بر دیتثک )با آن یامدهایپ و کردستان

 .22-77 ص ،34 ش ،2 س ،خیتار  رانیا

 ،اجتمیاع  تبییی  و اجتمیاع  پراکسییس ویتگنشیتای   و ارکسمی .(1322) دیوید روبینشتای ،

 .نی تهران:

 ش ،2 س ،پیژوهشۀ فصیلنام ،«معاصر ایران در فرهنگی هویت بحران» .(1324) مهدی رهبری،

 .20-23 ص ،83 و 88

 و فرهنگـی محالعـاتۀ پژوهشـکد تهـران: اییران، سیاسی  فرهنی  .(1322) محمود القلم،سریع

 .اجتماعی

 .مرکز تهران: معاصر، ایران در تقسع  و تجددهلب  .(1377) موسی نژاد،غنی

 .گفتار تهران: سرل ، فرشتهۀ ترجم ،ایران در ناسیقنالیسم .(1371) ریچارد کاتم،

ۀ سلسیل پاییان تیا مشیروهیت از اییران  سیاسی  اقتصیاد .(1324) همایون محمدعلی کاتوزیان،

 .مرکز تهران: هفدهم، چا  عزیزی، کامبیز و نفیسی محمدرضاۀ ترجم ،پهلقی

 و 21 ش ،81 س ،نامی ایران ،«عمر ی  در زندگی سه زاد :تقی سیدحس » .(1323) ــــــــــــــ

 .02-7 ص ،28

 .842-123 ص ،8 و 1 ش ،3 س  ایرانشهر، ،«ملیت و دی » .(1280) حسی  زاد ،کاظم

 ،بیسیتم قیرن در ملیت-ولیتد و ناسیقنالیسیم ناسیقنالیسیم  مکاتب .(1372) مونتسرات گیبرنا،

 .خارجه امور وزارت انتشارات و چا  مرکز تهران: اجتهادی، امیرمسعودۀ ترجم

 پـرورش سـازمانۀ نمونـ اّول: پهلـویۀ دور  در سـازهویـت نهادهـای» .(1322) اکبـرعلـی مسگر،

 .204-232 ص ،3 ش  ،8 س بهارستان، پیا  ،«افکار

ۀ )محالعـ ایـران در گرایـیملـی گیـریشـکل» .(1322) علینـی اکبـرعلی و علیرضا صفایی مؤم 

 .04-83 ص ،02 ش ،ملل پژوهش ،«اّول( پهلوی موردی:

http://ensani.ir/fa/article/author/1665
http://ensani.ir/fa/article/author/1665
http://ensani.ir/fa/article/author/1665
http://ensani.ir/fa/article/author/157505
http://ensani.ir/fa/article/author/157506
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37238/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37238/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11
http://ensani.ir/fa/article/author/199761
http://ensani.ir/fa/article/author/199762
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46877/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%DB%8C-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-49
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 .مرکز تهران: فاطمی، فریدونۀ ترجم ،فلسف  هایپژوهش .(1324) لودویگ ویتگنشتای ،

 .مسهر تهران: حسینی، مال ۀ ترجم ،یقی ۀ دربار  .(1323) ــــــــــــــ 

 ایـرجۀ ترجمـ فلسـفی(، هـایپـژوهش )تمهیـدات ایقهق  و آب  هایکتا  .(1322) ــــــــــــــ 

 .نی تهران: قانونی،

ۀ ترجمـ کـرد(، بـازی هاواژ  با توانمی )چگونه ویتگنشتای  و سقسقر زبان، .(1321) روی هرس،

 .مرکز تهران: فقیه، اسماعیل
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