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دهد و همزمان گذشته به ، زمان حال معنی خود را به آینده میکوزلک ی راینهارتبنا به گفته

کدیگر کند. در نتیجه گذشته و آینده با یای از تجربه برای بیان انتظارات خود عطا میمجموعهکنشگران 

رد و ما با توجه گیمسائل روز مورد بررسی قرار می یدر پیوند متقابل هستند. به عبارتی، گذشته از زاویه

ای هکه در بررسیرا هایی زنیم و گوشههای امروز خود، گذشته را ورق میبه تنوع و وسعت پرسش

های امروز و . ما ارواح گذشتگان را برای طرحیمکنمیاند، برجسته پیشین مورد توجه کافی قرار نگرفته

 الی ویزل یپذیر نیست، اما بنا به گفتهکنیم. امید به تغییر بدون حافظه امکانخود احضار می یآینده

 پذیر نیست.حافظه بدون امید نیز امکان

قصر، ولی ما قاصر است یا م ملّت یگویم تودهمن نمی» چنین تفسیری گفت: یبر پایهشاید شاملو 

ز گاه اجمعی ندارد، هیچدسته یی تاریخی ندارد. حافظهدهد که این توده حافظهتاریخ ما نشان می

کارد  اای نگرفته است و در نتیجه هر جگاه از آن بهرهاش چیزی نیاموخته و هیچتجربیات عینی اجتماعی

رفت و این حرکت را در جهت پیش -به استخوانش رسیده، به پهلو غلتیده، از ابتذالی به ابتذال دیگر

 «انگاشته، خودش را فریفته...

ته نبرد برای آینده نیاز به کمک گذش یها و طبقات مختلف اجتماعی در صحنهاما از آنجا که گروه

ده. نبرد ینآد و گذشته گاه همانقدر مورد مناقشه است که گیرمورد جعل و تعدیل قرار می دارند، حافظه

د که در میدان بربرای آینده بدون اپیزود نبرد برای گذشته ممکن نیست. کسی نبرد برای آینده را می

نبرد برای گذشته پیروز شده باشد. آرزوی بسیاری از سیاستمداران این است که درک عمومی از حوادث 

های فرهنگی و سیاسی حاکم، بازسازی حوادث مهم رسانه یها باشد. وظیفهنمهم جامعه مطابق درک آ

کردن حوادث معین، جعل و تعدیل برخی دیگر و پاشاندن گرد جامعه بر اساس روایت رسمی، برجسته

ه نیروهای محکوم نیز حرکت در جهتی دیگر است. بنابراین ب یفراموشی بر وقایع نامطبوع است. وظیفه

واقعیتی »ها و اسناد تاریخی، آنچه دیروز از نظر بسیاری ابت، گاه با وجود عدم تغییر فاکتخاطر این رق

شد، امروز ممکن است کاملاً زیر علامت سؤال قرار گیرد. توافق اکثر کارشناسان بر انگاشته می« بدیهی

 تاریخی با توجه به اسناد موجود، به معنی پذیرش دیگران نیست. یسر یک واقعه

مرداد و  ۸۲حوادث انقلاب مشروطه، ایجاد یک دولت متمرکز در زمان پهلوی اول، کودتای 

ها مورد مناقشه بوده و خواهند ماند. قصد این نوشته از حوادث مهمی هستند که مدت 1۵۳۱انقلاب بهمن 

 ای متفاوت از تفسیر کنونی حاکم وتمرکزی کوتاه بر حوادث مشروطه و حکومت رضاشاه از زاویه

های دیگری مورد پذیرش اولی و بخشید أیتهایی از این روایت مورد . بخشاستطرفداران سلطنت 

شود. قطعاً اختلاف تر شنیده میدومی است. اما صدای سومی هم وجود دارد که در هیاهوی آن دو کم
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ای مذهبی نیروهگرایان نیست، بلکه بسیاری از در مورد خدمات رضاشاه فقط موجب افتراق در میان چپ

 گیرد.را نیز در بر می

 

 مشروعه در مقابل مشروطه

 . امروزبودخود  یآوردن حقوق اولیهدستسال پیش ایران شاهد خروش مردم برای به 11۱بیش از 

علل »ن، آ تر کسی بر سر ضرورت این انقلاب اختلاف نظر دارد اما بر سر اهداف، شکست یا پیروزیِکم

اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً یک سال پس از سقوط سلطنت، هاشمی رفسنجانی  آن و نتایجِ« انحراف

زده و خورد، متجددهای شرقعلائم تکرار مشروطه به چشم می»خمینی نوشت: الله[ ]آیتای به در نامه

)عبور از بحران، ص « اندراندن اسلام از انقلاب همدسترغم تضاد با یکدیگر در بیرونزده علیغرب

غلط سعی دارند آنچه ای بهعده»های نماز جمعه از جمله گفت: او یک دهه بعدتر مجدداً در خطبه (.1۲

را که در زمان مشروطیت گذشت با انقلاب اسلامی تطبیق دهند. چنین تطبیقی صحت ندارد و این دو 

ا حفظ کنند راند. مردم در آن زمان نتوانستند دستاورد مشروطیت مقطع به طور کلی با یکدیگر متفاوت

سرعت خلق شدند که بد عمل کردند. کاری کردند تعدادی روزنامه به عبرت ما شود... یو این باید مایه

که متدینین و روحانیونی که پیشتاز مشروطیت بودند دلسرد شدند و کنار رفتند و زمینه برای افراد فاقد 

شدن ها باعث راندهانقلابیون و روزنامه(  بنابراین 1۵۲۱مرداد  1۸)نماز جمعه « صلاحیت فراهم شد.

ش زده در جنبمجتهدین از انقلاب مشروطه شدند. ناطق نوری معتقد بود که نفوذ روشنفکران غرب

طلبی اصلاح یدوران مشروطه به بهانه یزدهروشنفکران غربی و غرب» مشروطه موجب شکست آن شد:

که در نهایت منجر به اعدام شیخ « نحرف کردند.اش مدر مشروطه نفوذ کردند و آن را از مسیر اصلی

زمانی  (1۵۱۲بهمن  1۵زادگان، آشد.)عصر « زادهتقی»ی چون «نفوذ»خواهان الله به دست مشروطهفضل

باور  کسزدگان پرداخت هیچاش با غربالله نوری به خاطر مقابلهل احمد به دفاع از فضلآکه جلال 

ابیون الله به یکی از قهرمانان انقلاب مشروطه بدل گردد و انقلیخ فضلزودی برای بسیاری شهکرد که بنمی

 های مشروطه شوند. اما امروز این روایت رسمی جمهوری اسلامی است. ی«نفوذ»تبریز مبدل به 

به « قاآمیرزا صادق »خواه تبریز برای ترغیب یکی از علمای شهر، هنگامی که انقلابیون مشروطه

کدام  خواهید چیست و معنی آناین چیزی که شما می»ها پرسید: رفتند او از آن پیوستن به صف انقلاب

گر این چیز که از ممالک دی» است، پرسید ملّیاست؟ وقتی برای او توضیح دادند که منظور حکومت 

 «کنستیتاسیون»ها به زبان خودشان اسمی به زبان خود دارد؟ چون شنید که آننجاها آآمده، آیا 
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خوب است همین کلمه را بگیرید که در مرکز اصلی خودش معنی و تعریف جامع و »گفت  گویند،می

عربی و  یتوان بعدها تحریف و تفسیر ناصحیح کرد، اما اگر کلمهثابت غیرقابل تغییر دارد و نمی

شرط لاید و ما خواهیم گفت که ا، اختیار کار و تفسیر و معنی آن را به دست ما دادهیدیبگورا « مشروطه»

یا مشروط به « زادیآمشروط به نبودن »گوئیم یشرط و هو شارط و ذلک مشروط، آن وقت روزی می

 (۳۵زاده، سه خطابه، ص تقی«)حکم عالمان و هکذا و هکذا.

مایت کوتاهی از مشروطه ح یفریدون آدمیت، سید احمد طباطبایی که دوره یحتی بنا به گفته

ما مشروطه را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده »کرد، در کمال صداقت در مجلس اول گفت: 

هایی که ممالک مشروطه را دیده بودند به ما گفتند که مشروطیت موجب امنیت و آبادی بودیم و آن

در مملکت برقرار  مملکت است، ما هم شوق عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را

 (۸۸۲دمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، ص  آ«).نمودیم

« روحانیون»و « تجار»فاری، بسیاری از محققین  از مشارکت دو گروه بزرگ آژانت  یبنا به گفته

که به اختلافات ایدئولوژیک تاجران و روحانیون بپردازند. کنند، بدون آندر انقلاب مشروطه یاد می

ان واقع بابیان ازلی، پشدند، درمجتهد و سید و عالم و شیخ خوانده می»ران انقلاب که بسیاری از رهب

و  1۰۱۳-1۰۱۲های های مخفی در حوادث سالجمعیت«. بودندزاداندیش آاسلامی، فراماسون و 

 یفکر مترقی کمیتهپنجاه و هفت نفر روشن 1۰۱۵های مختلف نقش مهمی بازی کردند. در سال تحصن

از ضرورت  هایی در دفاعرا در تهران تشکیل دادند و تصمیم گرفتند ضمن انتشار مقالات و ترجمهانقلاب 

افراد با نفوذ جامعه از جمله روحانیون و علمای نجف را با خود همراه کنند. از سوی  ،اصلاحات سیاسی

شد که  لدیگر، انجمن مخفی نیز تحت تأثیر حوادث روسیه به رهبری ناظم الاسلام کرمانی تشکی

گرفت. این انجمن از حمایت سید محمد طباطبایی روحانی زاداندیشان و ناراضیان مذهبی را در بر میآ

 (۲۳-۲۱)ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ص  ترقیخواه برخوردار شد.

ز غیبی، مرک»یرواند آبراهامیان، پنج گروه نقش مهمی در انقلاب مشروطه داشتند،  یبنا به گفته

)آبراهامیان، ایران بین دو .«انقلابی و انجمن مخفی یاجتماعیون عامیون، مجمع آدمیت، کمیتهحزب 

وسی قرار های رمرکز غیبی و حزب اجتماعیون عامیون تحت تأثیر مستقیم مارکسیست (۲۱انقلاب، ص 

دت شهخان قزوینی ایجاد کرد. وی بداشتند. مجمع آدمیت را پدر فریدون آدمیت، میرزا عباس قلی

انقلابی  یمیتهاجتماعی بود. رهبر ک یسیمون و مهندسی اجتماعی برای توسعهتحت تأثیر پوزیتیویسم سن

لی باطنی واقع یک ازسنتی بود، در یکه در نظر بسیاری یک شیعهالمتکلمین بود. او با وجود آنملک

نفر روحانی بودند. کارمندان  نفر تشکیل شده بود که از این میان چهارده ۳۱انقلابی از  یبود. کمیته
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در »براهامیان، آ یگفتهدادند. بنا بهو نویسندگان اکثریت گروه را تشکیل مین امترجمو ن امعلمدولت، 

 یانقلابی، مجمع آدمیت، حزب اجتماعیون عامیون و مرکز غیبی توسط اعضای طبقه یحالی که کمیته

همانجا، »)ود.متوسط سنتی ب یجمن مخفی از طبقهجدید روشنفکران تشکیل شده بود، بیشتر اعضای ان

آشنا شده بود. او با سید   انجمن مخفیالاسلام با اهداف ( سیدمحمد طباطبایی از طریق ناظم۰۱ص 

عنوان هبخاطر دفاع از قرارداد تنباکو هالدین نیز همکاری نزدیکی داشت. سیدعبدالله بهبهانی که بجمال

طرفداران  به صفالله نوری فضل با شیخهای شخصی به دلایل خصومتشد، حامی انگلیس شناخته می

نه »کرده بود:  اعتراف کشیده شدنداربه الله به هنگام ای است که شیخ فضلمشروطه پیوست. این نکته

 هاخواه، مسأله صرفاً این بود که آنمن یک مرتجع بودم و نه سید عبدالله و سید محمد مشروطه

جاعی یا اصول ارت یها برتری یابم و هیچ مسألهخواستم به آنتفوق جویند و من نمی خواستند بر منمی

 (۵۱۲)براون، انقلاب مشروطه، ص «مشروطه در میان نبود.

. ندکنویق تشبه عبارت دیگر این روشنفکران بودند که سعی کردند علما را به پذیرش مشروطه 

الله نوری صورت گرفت. در طول کسانی چون فضل «نفوذ»اگر انحرافی در مشروطه بود، همانا در اثر 

وبیش در کنار حکومت برای تثبیت و استمرار نظام حاکم کوشیدند تاریخ ایران مقامات مهم مذهبی کم

اجار ویژه در دوران قاما این به معنی عدم رقابت و اصطکاک بین این دو نبود. پس از دوران صفوی و به

 سیاسی کشور برخوردار گشتند. با توجه به استقلال اقتصادی این یی در صحنهعلمای شیعه از نفوذ زیاد

علما از حکومت، امکان رقابت با حاکمان سیاسی در دوران قاجار افزایش بیشتری یافت. در شرایط 

روطه چندان به نهضت مش علمانارضایتی بازار که ارتباط بسیار نزدیکی با روحانیون داشت، پیوستن 

پیوستند  نآبه در اوایل جنبش مشروطه الله نوری با این امید در این میان کسانی چون فضل عجیب نبود.

تا قدرت روحانیون را در قبال دیگر نیروها افزایش دهند و نه اینکه با تفکیک قوا و ایجاد یک نظام 

ی کنند. قانون یک دینان را در برابرگرفته تا بی مردم کشور از مسلمان، یهودی... یپارلمانی، حقوق همه

اه احکام شد، آنگنام برابری وجود نداشت زیرا اگر اصل مساوات اجرا میهالله چیزی باز نظر شیخ فضل

 داد زیرا مسلمان و کافر، ذمی برابر داشتند.قصاص اسلامی معنی و مفهوم خود را از دست می

 روطه نبرد. از همان ابتدا بینمش یهنگامی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را داد نامی از کلمه

اه ش» :مشروطه بود. از جمله صدراعظم شاه مشیرالدوله گفت یمجلس اول و دربار، دعوا بر سر کلمه

ه من مشروط» :پس از درگیری بین مجلس و شاه او گفت «مشروطه را نداد، مجلس مرحمت کرده است

س اول از پیشنهاد شاه خوشحال شدند تا . برخی از جمله علمای مجل«دهمرا قبول ندارم و مشروعه می

، قربان شما، ما قایانآ»زاده، مشهدی باقر، وکیلِ صنف بقال اعتراض کرده و گفت: تقی یاینکه به گفته
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ایم، شود، ما جانی کنده و مشروطه گرفتهها سرمان نمیهای عوام این اصطلاحات عربی و اینچرکینیقه

زاده، سه خطابه، ص )تقی« .رویمده و از دست بدهید؟ ما زیر بار نمیخواهید آن را فدا کرحالا شما می

( به خاطر این اعتراض و اعتراضات مشابه بود که مشروطه وارد قانون اساسی شد. در رابطه با اسم 1۳۸

جلس شورا م»: ، باز این نزدیکان شاه از جمله وزیر دربار امیر بهادر بود که گفته بودملّیمجلس شورای 

، الاسلام کرمانی)ناظم«بدل گردید. ملّیشرع است...و شورای اسلامی خوب است، چرا به شورای خلاف 

بار اول نه کسانی چون را ( بنابراین حتی بحث مشروعه و مشروطه ۵۸۲، ص ۵تاریخ بیداری ایرانیان، ج 

قاومت م کار بود که. این باز روحانیت محافظهنددکرالله بلکه شاه و طرفدارانش مطرح شیخ فضل

 خواهان پیوست.طرفداران حقوق مدنی را احساس کرد و به جمع مشروعه

درگیری بین طرفداران مشروطه و مشروعه زمانی بالا گرفت که بحث بر سر نوشتن متمم قانون 

نیز  ی( رازادآ یبند قانون اساسی )نظامنامهالله به هیچ وجه حقوق مدنی نیم. شیخ فضلشداساسی جدی 

یک کلمه »باره چنین نوشت، اینای به پسرش در چه رسد به گسترش این حقوق. او در نامه قبول نداشت

ها! وای اگر آزادی در عقاید بود چنانکه آزادی قلم ذکر شد، این همه مفاسد روزنامه یدر نظامنامه

کند، می یدأی( محمد ترکمان نیز این موضوع را ت1۵۱فاری: انقلاب مشروطه ایران، ص آ)«اصرار دارند؟

ظر بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است! از ن»: الله از جمله گفته بوداو،  شیخ فضل ینوشته بنا به

بدعت و  باشد،را ولو در امور مباح چون بر وجه التزام میآگذاری با اکثریت الله اصل قانونشیخ فضل

 (۲۱الله نوری، ج ا ص ها و مکتوبات شیخ فضل)محمد ترکمان، نامه«حرام است

اتباع ایرانی در برابر قانون اساسی، از سه مجتهد بزرگ فقط سیدمحمد  یدر بحث برابری همه

 طباطبایی از آن حمایت کرد، در صورتی که بقیه در مقابل آن ایستادند. 

به »الله نوری نوشت: مورد اعدام شیخ فضل زدگی درل احمد، در کتاب غربآقرن بعد جلال نیم

زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند. و من نعش آن هر صورت از آن روز بود که نقش غرب

زدگی پس از دویست سال دانم که به علامت استیلای غرببزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می

از  1۵۵۱زدگی(. حال به کسی که در سال بل احمد، غرآ«)بر بام سرای این مملکت افراشته شد.

یان الله را که مخالف آزادی قلم و بفردی مانند شیخ فضل و گذاران کانون نویسندگان ایران بودبنیان

بود، فقط به دلایل غلط سیاسی و نیز تکیه بر اطلاعات کاملاً نادرست به عنوان شهید بزرگوار در نظر 

وی زدن از یک پهلو به پهل تغلجمعی مردم است که موجب  یافظهگیرد، چه باید گفت؟ آیا این حمی

دیگر گشته بود، یا چشم بستن برخی از روشنفکران و کنشگران سیاسی بر حقایق تاریخی در راه رسیدن 

 به یک هدف معین سیاسی؟
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فقط به این دلیل ساده که اعدام هر انسانی  -الله یک خطای بزرگ بودمسلماً اعدام شیخ فضل

فکر اما حکم اعدام را هیچ روشن -کیفری شیخم یجراست، و بدون آگاهی این قلم از میزان خطا

طور که خود شیخ به هنگام اعدام اعتراف کرده بود، اختلافات ای تصویب نکرد. همانزدهغرب

و خوشحال اروحانیون در نهایت سر او را بر باد داد. این به معنی آن نیست که بسیاری از انقلابیون از اعدام 

اعلام کردند. « دمفس»الله را که مراجع تقلید نجف شیخ فضلاست  نشدند، که متأسفانه شدند، بلکه این

محمد حسین نجل میرزا خلیل، محمد کاظم خراسانی و عبدالله الله یتآبر پای این حکم، امضای 

 مازندرانی قرار داشت. قاضی دادگاه او نیز شیخ ابراهیم زنجانی بود.

 

 بازگشت رضاشاه

و تقدیر از خدمات شیخ برخی از  (1۵۵1احمد )ل آزدگی نیم قرن پس از انتشار کتاب غرب

روشنفکران به قول شاملو از پهلویی به پهلوی دیگری غلتیدند. بعد از سقوط سلطنت روایت رسمی 

قرن  کگرا نیز در عرض یحکومت جدید تقبیح سلطنت دو پهلوی از همه جهت بود. روشنفکران چپ

ریج برخی تدهکشیدند. اما چندی پس از سقوط بسلطنت می یگذشته در مجموع خط بطلان بر کارنامه

ویژه دوران تا بر نقاط روشن پنجاه سال حکومت پهلوی، بهدند کرنگاران سعی از روشنفکران و تاریخ

 اگاه آشکار و« به شاهنگاهی »مانند عباس میلانی در کتاب  تلویحی. گاه به طور ندکنتأکید  ،رضاشاه

مند قهرمان توان»کند: رضاشاه تلقی می« قهرمان انقلاب مشروطه»مانند ماشاالله آجودانی که رضاشاه را 

، در پای درخت استقلال و اقتدار ایرانی قربانی شده نآو مقتدر مشروطیتی بود که دموکراسی در 

( کسانی چون علی میرفطروس پا را فراتر گذاشته و از زبان ۵۵1آجودانی، مشروطه ایرانی، ص «)بود.

خواست که از مدارا و ای داشت و وقتی میالعادهپدرم به رضاشاه ارادت فوق»گوید: پدرش می

بین پسرم روبروی ب» گفتکرد و میاش اشاره میکتابفروشی یحرف بزند، به بیرون مغازه ملّیهمبستگی 

د. فروشی شهر را دارنعرق یمنی است که با مادام پطرس، بزرگترین مغازهما موسیو پطرس ار یمغازه

هم  شرکت پپسی کولاست. من یآقا عبدالله یوسفی است که بهایی و نماینده یسمت چپ ما هم مغازه

ها، بینی که چه روابط انسانی و خوبی با هم داریم و حتی در بانککه حاج سیدمحمدرضا هستم، ولی می

ها جزو دستاوردهای دوران رضاشاه است. رضاشاه ما کنیم. اینهای یکدیگر را ضمانت میامو یسفته

زودی هبشاید ( بنابراین 1۲۳، ایران در گذر روزگاران، ص به نقل از مسعود لقمان«)را آدم کرده است.

ها، ند! زرتشتینها را نیز از جمله خدمات رضاشاه تلقی ککشیدن ایرانیباید منتظر آن بود که برخی  نفس
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لماً اند. مسها در این مملکت در کنار هم زندگی کردهقرن هاسایر اقلیتها، مسلمانان و یهودیان، ارمنی

زان اند. میعذاب بوده و های مذهبی گاه بیشتر و گاه کمتر در رنجاقلیت یدر طول تاریخ ایران همه

ناچیز شمرد، اما در همان دوران هم این های مذهبی در یک حکومت سکولار را نباید آزادی اقلیت

« دمآ»ها از حقوق کمتری نسبت به یک شیعه برخوردار بودند. ما آدم هستیم و هیچ حکومتی ما را اقلیت

 سازند!ها دیو میدمآها از برخی از نکرده است. اما عکس آن صادق است، برخی از حکومت

رضاشاه را دوباره کشف کردند. صادق زیبا کلام طلبان مذهبی نیز از سوی دیگر برخی از اصلاح

که نتوانست در ایران مجوز انتشار دریافت کند بر اساس مدارک وزارت « رضاشاه»در کتاب خود 

تازه،  توان بر اثر اسناد و مدارککند. مسلماً میها را رد میخارجه تفسیر رسمی کودتا توسط انگلیسی

ها قبل تای نیست. مدکودتا را تصحیح کرد اما این موضوع تازهها در دست داشتن یا نداشتن انگلیسی

اند. نیکی کدی بر این نکته انگشت نهاده و دیگران برخی از جمله میخائیل زیرنسکی و نیکی کدی

بنابراین، اعمال نمایندگان انگلیس مشوق کودتا »گیرد: ضمن برشمردن حوادث مهم کودتا نتیجه می

و  هاها در طراحی آن به همان نحوی دخالت کرده باشند که انگلیسیبود، بدون آنکه انگلیسی

و در نهایت  «( دخالت داشتند1۵۵۸) 1۰۳۵ها در توطئه برای سرنگونی محمد مصدق در سال امریکایی

در مورد رضاخان باید گفت درست است که کمک »کند: قضاوت نهایی خود را چنین اعلام می

مدن او نقش مهمی داشت، اما باید این را هم در نظر گرفت که او آبرهای حاضر در صحنه در انگلیسی

ار و )نیکی کدی، ایران قاج «ها نبود.نگریستند، آلت دست انگلیسیهرگز، آن طور که ایرانیان می

 (۰۳-۰۲مدن رضاخان، ص آبر

آن را نادیده  یها در کودتا را به کنار نهاد و در ادامه نوشتهنقش انگلیسی یتوان مسألهبنابراین می

معمار تورک تاآاگر » گویدسی میبیگرفت. اما در این میان برخی از مورخان، مثلاً تورج اتابکی در بی

 «رضاشاه کاری کرد کارستان ا بود، هم کارگر بود،...ترکیه بود، رضاشاه هم معمار ایران بود، هم بنّ

زاویه دارد.  کمی ،مرانهآتجدد کتاب ایشان،  ی( هر چند این گفتار با مقدمهبی.بی.سی فارسی ،پرگار)

که در اعتراضات شود. پس از آنروز بر تعداد هواداران رضاشاه در راست و چپ افزوده میباری، روزبه

استفاده شد، تنی چند از روشنفکران، « رضاشاه، روحت شاد»ال اخیر از جمله از شعار مردم در چند س

سی اللهی در بی.بی.سی فارطلبان را نکوهش کردند. از جمله امیریحیی آیتمخالفت چپ با سلطنت

ها ، اما امروز آن«در حالی که صدای چپ ایرانی همواره ضد فساد و تبعیض بلند بوده» :مدعی شدند

چه  «رضاشاه، روحت شاد»اللهی، با شعار آیت« )اند بر ضد پهلویتبعیض را اسم رمزی قرار دادهضد »

 (. آیا چنین است؟باید کرد؟

https://www.youtube.com/watch?v=QmeFRTpxJvE
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-46499556
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-46499556
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 ناسیونالیسم

را یک جماعت سیاسی تخیلی در نظر گیریم، آنگاه  ملّتاگر بنا بر تعریف بندیکت اندرسون 

حتی ارتباط  مناسیونالیسدیگر نسبت داد.  ی فرهنگیتوان به زبان، دین و یا هر مقولهناسیونالیسم را نمی

رهنگی آغاز برای تحلیل ناسیونالیسم نه اتحاد ف یمستقیمی با سرزمین و تاریخ مشترک نیز ندارد. نقطه

تواند هم صفتی باشد برای یک جنبش مردمی، در این صورت اما ناسیونالیسم می است. ملّیبلکه هویت 

)در صورت نبود( و یا در صورت حضور و قبول  دولت-ملّتخود را استقرار یک  یچنین جنبشی وظیفه

قدیمی چندهزار ساله است در حالی  یکند. دولت یک پدیدهدولت تلقی می-ملّتدولت وقت، دفاع از 

دولت در  ملّیگردد. بنابراین فرم ای نوین و مدرن محسوب مینظر اکثر کارشناسان پدیده در ملّتکه 

های در کشورهای ناسیونالیستی داری با فرم کهن و قدیمی آن متفاوت است. جنبشدوران سرمایه

رای تشکیل بهای استعماری یا مطلقه مبارزه کردند. در اروپا مبارزه های طولانی با دولتمدتنیافته توسعه

یجه دولت گردید. در نت شکل متعارفادامه یافت تا اینکه در قرن نوزده این شکل از دولت  دولت ملی

ت ها همیشه با مشکلامدند و ازدواج آنآخیلی دیر به عقد هم در ملّتاندرسون، دولت و  یبنا به گفته

سیاسی  یینده، یک پروژهمشترک برای حال و آ یبزرگی مواجه بوده است. ناسیونالیسم یک پروژه

خود را  ی)اما نه همیشه( ناسیونالیسم وظیفه است. از این رو معمولاً ملّیبرای تأمین یا تثبیت حاکمیت 

-)جماعت سیاسی خیالی ملّتداند که در آن پیوسته با مرزهای مشخصی میهمبه یدفاع از یک منطقه

اندرسون( جای دارد. از آنجا که این پروژه همیشه خواستار فداکاری و از خودگذشتگی فردی است. 

 لّتمشدن را به خاطر خوشبختی هموطنان و آزادی رفتن، تبعید و کشتهخوردن، زندانباید شهامت کتک

 داشت. 

با دیگر  بوع هر شهروندتم رقابت دولتشود. بین اما ناسیونالیسم یک ایدئولوژی نیز محسوب می

شکاف عمیقی وجود دارد. پل بین هویت  ملّیگاهی هر شهروند از هویت آداری و های سرمایهدولت

و دولت در زندگی سیاسی ناسیونالیسم است. در اروپا بورژوازی برای مبارزه و بسیج مردم علیه  ملّی

یس( وتخت، اعم از حاکم بومی)انگلمخالفین تاج یهحکومت مطلقه نیاز به هویتی داشت که بتواند هم

 ورد. آیا خارجی )مانند خاندان اسپانیایی هابسبورگ در هلند( را گرد هم 

 ملّتیاول،  :بر این پایه قرار دارند« دیگران»های ناسیونالیسم برای دفاع از دولت در مقابل استدلال 

مزبور باید تا جای ممکن مستقل باشد سوم، منافع  لّتمای وجود دارد دوم، با کاراکترهای معین و ویژه

 های دیگر دارد.لویت را نسبت به منافع و ارزشوبیشترین ا ملّتهای این و ارزش
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ا های مختلف اشکال متفاوتی به خود گرفته است. در آمریکها/مکانجنبش ناسیونالیستی در دوران

ها( شکل انسان یهویت فرهنگی بلکه تکیه بر حقوق عام انسانی )البته نه همه یناسیونالیسم نه بر پایه

« ع همگانیمناف»و « خیر عمومی» یبر دو ایده ملّتگرفت. در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر غربی 

 ملّیهای مختلف دارای این دو ویژگی مشترک بودند. دولت رمانآبود. شهروندان با وجود منافع و 

ن و احترام، و أای از مفاهیمی چون امنیت، شمجموعه« خیر عمومی»ر خیر عمومی بود. از آنجا که مظه

 ابلق گرفت،می بر در را –شد نامیده می ملّیو یا استقلال  ملّیکه گاه حاکمیت  -« همگانی»آزادی 

خیر » یدهای اما. دشمی دفاع رقبا مقابل در بایستیمی ملّی حاکمیت از. نبود مادی نیاز یک به تقلیل

وبرو بود: چرا ر مسئلهکه از تفکر روشنگری نشأت گرفته بود، همیشه با این « منافع همگانی»و « عمومی

باید این دو از نظر جغرافیایی محدود باشند و اگر پذیرفته شود که این دو محدود هستند، چگونه باید 

د که م بدین شکل داده شساز سوی رمانتیسی مسئلهپاسخ این  ؟آن را در مرزهای جغرافیایی محدود نمود

وثی )خیالی یا واقعیِ( مور سننِ« عاطفی»و « عملی»بایستی با ملاحظات « منافع همگانی»و « خیر عمومی»

، هویت قومی یا دودمانی، مذهب «تاریخ مشترک»که به ویژه خود را در یک فرهنگ مشترک، از طریق 

کلید بود. به عبارت دیگر بنا بر یک برهان عقلی قرار د. همسانی، شاهدهد محصور شوو یا زبان، نشان می

خت. یکسان سا ملّیهای قومی و بود که تمام عناصر ناهمجنس را از طریق زور و یا رضایت خاطر اقلیت

 ریخ متفاوت...، تا«نامتجانس»های ها و زبانبایستی تمام لهجهناسیونالیستی می یاز همین رو بنا بر پروژه

کپارچه ی از طریق سیستم آموزشی مشترک، مدیریت عمومی واحد، سیستم قضایی و قانونی یکسان...

 ممنوع بود. ملّیهای های اقلیتشود. در قرن نوزدهم و بیستم استفاده از زبان

کرد؟ حقوق شهروندی عرضه میها نآها چه چیزی را به در مقابل سرکوب اقلیت ملّیاما دولت 

شهروندی  بایستی برای کسبمی ملّیهای فرهنگی در فرهنگ غالب بهایی بود که اقلیت شدنبرابر. حل

سرعت هتواند بپرداختند. اما تاریخ نشان داده است که ناسیونالیسم مدنی تحت شرایط خاصی میبرابر می

ا گذاشتن پهای فاشیستی اتفاق افتاد، زیر به ناسیونالیسم قومی و نژادی بدل گردد. آنچه در اوج جنبش

وابستگی  یبر پایه ملّتهای ویژه بود. ناگهان قراردادهای اجتماعی سابق و تعلیق حقوق شهروندی اقلیت

 به نژادی خاص تعریف شد.

ا و دیگر میرزحال اگر به ایران بنگریم، پس از شکست ایران از روسیه، برای کسانی چون عباس

 ماندگی ایران بود. در این زمان کانون اصلاحاتبروشنفکران مهمترین معضل پاسخ به پرسش دلیل عق

در تبریز و در دربار ولیعهد قرار داشت. تبریز به خاطر موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به روسیه و 
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های انقلابی بین در میان دیوانیان، مرکز تحولات و ایدهترکیه و از آن طریق به اروپا و وجود عناصر روشن

 شد. محسوب می

با کشفیات  شناسان اروپاییافکار ناسیونالیستی در اروپا از طرق مختلف به ایران رسید. شرق نسیم

ی های ایرانو نظرات خود در مورد جهان، از جمله جهان باستان تأثیر زیادی بر افکار ناسیونالیست

 یشتازان اولیهز پیالدین میرزای قاجار اخوندزاده و جلالآآدمیت، میرزا فتحعلی  یگذاشتند. بنا به گفته

دند. مآناسیونالیسم در ایران هستند. پس از آن میرزا آقا خان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف 

ایران،  ای»جست. ایران باستانی او بهشت روی زمین بود: خوندزاده هویت ایرانی را در قبل از اسلام میآ

ات سلطنت ایشان از نعم یمردم در زیر سایه ...کردندآن زمان که سلاطین تو به پیمان فرهنگ عمل می

دانستند، در داخل مملکت آزاد و در خارج داشتند و گدایی نمیچیزی نمیشدند و بییاب میالهی بهره

بودند بوده و در هر شهر محاسبان میآن محترم بودند. در عهد سلاطین فرس نظم و انضباطی در کارها می

ی در حق کردند...کسشد واقف گشته در دفاتر قید میدولت واصل می ینهو به مالی که از رعایا به خزی

احدی بر جور و تعدی یارا نداشته است و در هیچ کجا از ممالک ایران حکام ولایات قادر به کشتن 

شد و کسی را بدون جرم ثابت]شده[ از شغلش معزول احدی نبودند اگر چه مستحق قتل هم می

های ایران با آمدن اسلام بدبختی یدر نگاه او همه (1۳-1۲صص  خوندزاده، مکتوبات،آ«).کردند..نمی

د یک نفر ایرانی و یونانی و انگلیسی را ببین»قاخان کرمانی اگر کسی آها آغاز شد. از نظر میرزاو عرب

د و نتواند حکم مابین ایشان کشکارایی میآو یک حبشی سودانی و زنگی و عرب را بنگرد، به کمال 

( ۵۲۱)میرزاآقاخان کرمانی، سه مکتوب، ص « خوبی بدهدبهنان و اینان را آگری تمیز تمدن و وحشی

عرب و تخم از بذر  یزنم، ریشه او کاشتههر شاخه از درخت اخلاق زشت ایرانیان را که دست می»یا 

و یا ثمر و اثر  عرب است ملّتمزروع تازیان است. جمیع رذایل و عادات ایرانیان یا امانت ودیعت 

رضا ضیاابراهیمی وی اولین کسی  یبنا به گفته (1۲۵وتازهایی که در ایران واقع شده است.)همان، تاخت

راهیمی، اب)کند. یاد می« ریانآنجیب  ملّت»از « سه مکتوب»ریایی را مطرح کرد. او درآبود که اصطلاح 

 (11۱، ص 1۵۰۵تان ، زمس۵نامه شماره سازی،  ایرانجاخودشرقی گرایی و بی

ون سخن در تاکن»کند. های خود بر عشق بیکران خود به وطن یاد میطالبوف نیز در یکی از نوشته

 وطن معبود من ،وطن معشوق من است ،خود دلشادم یگویم و از گفتهحال فاش می ،گفتمپرده می

اما وطن محتاج پرستش ابنای خود  ،معبود حقیقی از ستایش بندگان خود مستغفی است ،است

 ( 1۵الحیات، ص مسائلکتاب احمد یا طالبوف، «).است
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خوندزاده، کرمانی و آ«. ت استملّیتبعید مهد »: در اواسط قرن نوزدهم، لرد اکتون گفته بود

ردند. افکار کطالبوف هر سه در تبعید بودند و بیش از هر کس دیگری، از عشق خود به وطن صحبت می

های معینی دیده وف با آخوندزاده و میرزاآقاخان تفاوت زیادی داشت، اما در این جهت همسوییطالب

ستند. دانخوبی وطن را نه محل زادگاه خود بلکه کشور ایران میبهقاخان و هم طالبوف آشد. هم میرزامی

 ، هر چند کههای زیادی نیز وجود داشت. طالبوف ضد اسلام و ضد عرب نبوداما بین این دو اختلاف

 الله نوری حکم تکفیر او را صادر کرد.شیخ فضل

ها تملّیور گرا موقتاً دچار وقفه شدند. حضبا فرارسیدن جنبش مشروطه افکار ناسیونالیستی باستان

ی را کنار نان افکار ناسیونالیستی نژادآهای مذهبی متفاوت در جنبش مشروطه و همبستگی عمیق و اقلیت

نها به شکل شدیدتری بازگشتند. برای بسیاری پاسخ به پرسش چرا آتوقف جنبش  زد، هر چند پس از

 های متفاوتی وجود نداشت بلکه آن بود که همهعقب ماندیم، قانون بود. این به معنی آن نبود که پاسخ

م، حقوق زادی، عدالت، سکولاریسآطلبان، تجدد، بر سر این حداقل توافق داشتند. برای اکثریت مشروطه

خان که تأثیر گذشت. ملکمهمه و همه از مجرای قانون می هروندی، دولت نیرومند، ارتش قوی...ش

را منتشر ساخت.  قانون یسال نشریه هشتبه مدت  1۸۲۲زاده داشت، در سال زیادی بر کسانی چون تقی

این نعمات را باطل  یایران مملواز نعمات خداداد است. چیزی که همه»اول نوشت:  یدر همان شماره

ین چیز نیست، زیرا که قانون نیست. حاکم تعیکس در ایران مالک هیچگذاشته، نبودن قانون است. هیچ

. بندگان فروشیم بدون قانونکنیم بدون قانون. حقوق دولت را میکنیم بدون قانون. سرتیپ معزول میمی

کنیم بدون انون، شکم پاره میبخشیم بدون قکنیم بدون قانون. خزانه میخدا را حبس می

 ( 1۱قانون، ص  یخان، روزنامه)ملکم.«قانون

 یلفافه»ها ترجیح دادند آن را به روشنفکران مشروطه اگرچه به سکولاریسم اعتقاد داشتند، اما آن

مردم  سیاسی اروپا را با روحیات یورند. ملکم معتقد بود برای آنکه مبانی فلسفهآخان( در)ملکم« دین

لامی وجه به معنی تطبیق بر اصول اسهیچوبوی اسلامی داد اما این بهرنگیران سازگار ساخت باید به آن ا

نخستین پیغمبری که خدا برای انسان مبعوث نمود عقل اوست و هر »قاخان کرمانی آنبود. از نظر میرزا

ایمان نیاورده العین کس اطاعت آن پیغمبر را نکند به هیچ یک از انبیای الهی در یک طرفه

 عمومی داشت. ی( عقل مقام بالاتری نسبت به اسلام در عرصه1۸1، ص ملّتکرمانی، هفتاد و دو «).است
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 برلین یکاوه

اف در ن، اختلآ، تصویب قانون اساسی و متمم ملّیبه هنگام مشروطیت، تشکیل مجلس شورای 

که راه  موجب شد که برخی به این نتیجه برسند گسترش ناامنی... و ثبات سیاسیعدمانقلابیون،  یجبهه

ورد. ضعف ایران در جنگ اول آتوان بدست طولانی تجددطلبی را فقط به صرف داشتن قانون نمی

روزافزون کشورهای  یشدن بسیاری از اهالی کشور در اثر قحطی و بیماری، علاقهجهانی، کشته

سال...  1۵کابینه در عرض  ۵۲در امور ایران، سقوط امپریالیستی برای استخراج نفت و در نتیجه مداخله 

سرعت راه ههای ناسیونالیستی بدیگری گشت. در اروپا با شروع جنگ اندیشه هایگرایشباعث رشد 

خود را باز کردند. اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی به گسترش احساسات ناسیونالیستی 

 . شداب مشروطه کم و بیش از هم جدا کنندگان در انقلدامن زد.  راه شرکت

ادث کردند، در حو تأسیسرا  کاوهکم سر از آلمان درآوردند و روزنامه روشنفکران ایرانی که کم 

، سید حسن زادهها و روشنفکرانی چون حسین کاظمسزایی گذاشتند. شخصیتهبعدی کشور تأثیر ب

ی الله پوررضا، مرتضزاده، رضازاده شفق، ابراهیم پورداوود، عباس اقبال، محمد قزوینی، حبیبتقی

 ،کاوهمشفق کرمانی،کریم طاهرزاده بهزاد، تقی ارانی، احمد فرهاد و محمد علی جمالزاده در مجلات 

قیه زاده که در اروپا ماندند، بنوشتند. از این میان به جز جمالزاده و کاظممی فرنگستان یامهن، رانشهریا

ل اول متعلق به نس کاوههای مهمی را ایفا کردند.به ایران بازگشتند و در تحولات داخلی کشور نقش

گرا بود انرمآشد، یهای نسل اول و دوم منتشر منییکه با همکاری برل رانشهریامعتدل بود.  یهانییبرل

 تندرو.  فرنگستان ینامهو 

لمان در نیویورک با آای از کنسول کرد، نامهزاده در نیویورک زندگی میدر زمانی که تقی

های ریزاده که در مرکز درگیپیشنهاد فعالیت بر ضد روس و انگلیس دریافت کرد. کسی مانند تقی

سیار ب کاوهیافت. همکاران  کاوه یبرلین برای ایجاد نشریهزودی خود را در هپارلمانی قرار داشت، ب

 های سیاسی مجبور به فرار از ایران شدند، ایرانیانیخواهانی که به خاطر فعالیتمتفاوت بودند: مشروطه

اون زاده که در کمبریج همکار برکه در کشورهای غربی مشغول تحصیل و تحقیق بودند، مانند کاظم

د که کردند. گروه دیگر کسانی بودنو پورداود که در سوئیس و در فرانسه تحصیل میلزاده بود، یا جما

 از قبل در برلین اقامت داشتند.
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دو  در طی پنج سال و این نشریهبرلین در دو دوره منتشر گشت و عمر آن پنج سال بود.  یکاوه 

 پس از جنگ یکاوهبا از جنگ و قبل  یکاوهشماره مردم ایران را با افکار خود آشنا کرد.  ۳۰ماه، با 

دوم با شیوه  یدوره یکاوهدوران جنگ رویکردی بیشتر سیاسی داشت، اما  یکاوهمتفاوت بود. 

أکید دارد زاده صریحاً بر این نکته تسیاسی ایران پرداخت. تقی-علمی به تحلیل مسائل اجتماعی ینقادانه

سابق ندارد و مندرجات آن علمی، ادبی و تاریخی است و مسلک و  یکاوهنسبتی با .»..دوم  یهکه دور

تر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی است در ایران. جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ مقصدش بیش

ایران، مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی از امراض و خطرهای  ملّیت و وحدت ملّی

کاوه، دور جدید، سال اول، «)نآور تقویت به آزادی داخلی و خارجی مستولیه بر آن و به قدر مقد

 نخست، قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط»( او سه چیز را برای بهبود وضع ایران ضروری شمرد: 1شماره 

و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت و علوم و صنایع و زندگی و 

نگستان بدون هیچ استثنا )جز از زبان( و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات کل اوضاع فر

پرستی کاذب توان خواند. دوم، اهتمام شود و آن را وطنپرستی ناشی میمعنی که از معنی غلط وطنبی

ومی من. سوم، نشر علوم فرنگ و اقبال عآبلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم 

د ایران بای» در آن راه... «به تأسیس مدارس و تعمیم و تعلیم و صرف تمام منابع قوای مادی و معنوی

 جا(همان«)مآب شود و بسفرنگی و روحاً ، جسماً، باطناًظاهراً

تعلیم عمومی، اخذ اصول و رسوم تمدن غربی و آبادی مملکت به  کاوههای اما در صدر برنامه

، جنگ علیه تعصبات مذهبی، آزادی زنان و احیای سنن و رسوم ملّینها، حفظ وحدت آ یشیوه

ومت ها، تقویت حکنها، برانداختن راهزنیآقاپوکردن ایلات و خلع سلاح ایران، تخته ملّی یپسندیده

وقت و افزایش قدرت آن برای تأمین امنیت در کشور، آزادی و مساوات سیاسی، بهبود وضع برزگران 

 بود. شینی نمودن زراعت...و ما

ماندگی کرد که با تأکید بر ضعف و عقبدر رابطه با ناسیونالیسم ایرانی این خط را دنبال می کاوه

ه نداشتن نه نقض ثروت، ن»، کاوهدور انداخته شود. از نظر به« ها برترندایرانی»ها این باور کاذب که ایرانی

هیچ  نان...آراه منظم، نه خرابی آلت تعلیم یعنی الفبای عربی، نه اسیری زنان و پستی حالت اجتماعی 

عمل الالمعایب، عللسوادی عمومی را ندارد و امکدام از این معایب اساسی به قدر عشر اهمیت عیب بی

سوادی عامه ها همین بلای بیتمام خرابی نواقض و منشاء یاصلی همه یها، سرچشمهبدبختی

 (11کاوه، دوره دوم، سال اول، شماره «)است.
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گرفتار شد. « چیانسیاست»سیاسی ایران پس از مشروطیت در کمند  ی، جامعهکاوهاز نظر 

ها خود را دخالت در امور کابینه یزیادی وظیفه یچی به این معنا که پس از مشروطیت عدهسیاست

بهداشت  یها، توسعهآبادی کشور، بهبود تعلیم و تربیت، ساختن راه یگاه دغدغهها هیچقرار دادند. آن

گونه دهد که چنشان می کاوهبود. « وزیرسازی»و « سازیکابینه»نان آ یو غیره را نداشتند بلکه حرفه

د شرایط و به این نتیجه رسیدند که ایران فاق کردندد تجدیدنظر برخی از انقلابیون پیشین در افکار خو

یاسی و های سغربی است. بحران یکردن دموکراسی به شیوهاقتصادی، اجتماعی مناسب برای نهادینه

سالاری و اقتدارگرایی پس از شکست، های محلی نشان از عدم آمادگی جامعه داشت. نخبهشوبآ

 «ادوی متوفاپطر کبیر و میک»در یکی از مقالات خود  کاوهلات ایران بود. ترین نسخه برای حل مشکسریع

نخستین  1۲۲۱-1۰1۸های )در ژاپن، میکادو امپراتور وقت است. میجی بین سال را یعنی امپراتور میجی

 کشور را چنین یهای ممکن ادارهشیوه کاوهکند. امپراتور در تاریخ معاصر ژاپن بود( ستایش می

 :شمردبرمی

یند گو "استبداد منور"ها آن را دوست که فرنگیطلب و تمدناستبدادی خوب، ترقی یاداره»

ی پاشا ای مانند امارت محمدعلمانند حکمرانی پطر کبیر در روسیه یا میکادوی متوفا در ژاپن یا تا اندازه

های استبدادی به استثنای معدودِ نادر و کالمعدوم. سوم، حکومت یدر مصر. دوم، استبداد بد مانند همه

خوب، کامل و صحیح باشد و در صورت  یناقص و خراب و معیوب. شق رابع که مشروطه یمشروطه

گو احسن شفوق بُوَد خارج از موضوع است. یعنی چون در وگفت امکان وجود آن بلاشک و بدون هیچ

م. از زنیکرده امکان دارد، لهذا از آن حرفی نمیعالم و ترقی ملّتمیان  ایران غیرممکن است و فقط در

بدون  الحصول نیستند نیزدیگر که هر سه صورت امکان دارند اگر چه بعضی محتمل یگانهشقوق سه

ن، ممکن است بسیار برای ایران مفید و آشبهه شق اول در صورت وجود اسباب و ظهور اشخاص لازم 

 (۰، دوره دوم، سال دوم، شماره کاوه«)د.موافق صلاح باش

د که احتمال کنداد اما تأکید میرا در عمل بر شقوق دیگر ترجیح می« استبداد منور» کاوهبنابراین 

تر آنکه حاکم مستبد هر چقدر تجددطلب باشد، بسیاری از معایب ظهور آن بسیار کم است، مهم

. و در نهایت دنیا دیگر موافق چنین شیوه حکومتی نیستحکمرانی استبدادی همچنان پابرجا خواهند ماند 

 باید توجه داشت در این زمان در آلمان جمهوری وایمار برقرار بود و هنوز هیتلر به قدرت نرسیده بود. 

ه زیادی بدان دل بست یدارویی نبود که عدهاعلام کرد که مجلس و قانون، آن نوش کاوه ینشریه

ل و اطلاع از بروجرد و قمشه و اردبینیت و بیها خوشنفر آخوند و کاسب کافی نیست که چند»بودند. 

ها بخواهیم که کنستیتوسیون اختراعی فرانسه و انگلیس و تصورات وری کنیم و از آنآنرماشیر جمع
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ور دوم، سال د کاوه«)ذربایجان اجرا کنند.آداغ مونتسکیو را در پیشکوه لرستان و ممسنی فارس و قراچه 

 (۲دوم، شماره 

های بارز مشروطیت بودند، پس از درهم زاده و برخی از یارانش که از شخصیتبنابراین تقی

نخبگان  بایستی بلافاصله به درگیریشان در افکار خود تجدیدنظر نمودند. میشکستن آرزوهای سیاسی

مستشاران خارجی شروع کرد. در این سازی کشور را با استخدام سیاسی پایان داد، اصلاحات و مدرن

اب آوردن اسبتردید منحصر بود به تقویت دولت مرکزی و فراهماولین اقدام فوری و عاجل، بی»راه 

کون و نمود تا سدوام و استحکام آن و ایجاد امنیت ولو موقتی در مملکت به هر ترتیبی که ممکن می

، دوره دوم، شماره کاوه«)صاف شود. ملّیاقدامات های اساسی فراغت مالی پیدا شده، هوا برای نقشه

1۸) 

آزادی زنان توجه خاصی داشت و معتقد بود زنان ایرانی به خاطر تعصبات  یبه مسأله کاوه

اند. یکی از اسرار پیشرفت و تمدن اروپا و ژاپن توجه دینی و سنتی همیشه مورد ستم واقع شده یجاهلانه

 ان در وضعیتی برابر با مردان بود. نآبه وضع زنان و به ویژه آموزش 

خود نشانی از آن بود.  کاوهگرایی داشت. انتخاب نام توجه خاصی به باستان کاوهدر نهایت 

 اوهکقید و شرط از غرب و به فراموشی سپردن عظمت ایران باستان نبود. آن، تقلید بیبی آمفرنگی

رائه ایران ا یشت. تصویری که از گذشتهمقالاتی در مورد زبان فارسی و شاعرانی چون فردوسی دا

های دوران گذشته بود. در یکی از مقالات، نویسنده پس از زیبایی یبستن بر نقایص و ارائهشد چشممی

دهه بعدتر،  یاد کرد، )چهار« نخستین سوسیالیست جهان»بررسی سوسیالیسم در روسیه از مزدک به عنوان 

خواهان آن بود که تقویم کشور به تاریخ  کاوهن مزدک نمودند( افراد دیگری ابوذر غفاری را جایگزی

های ایرانی هجری شمسی تغییر داده شود، عید نوروز به عنوان نخستین روز از بهار تثبیت شود، اسامی ماه

های عربی شود، جشن مهرگان در اوایل پاییز برگزار شود، اسامی اصیل پارسی جایگزین جایگزین ماه

 فرایندر در پی تقویت بنیادهای ناسیونالیستی د کاوه گراییِترکی شود... از این رو باستان های عربی ونام

 سازی ایران بود.ملّت

خان مخان باقی ماند. ملکتقلید از غرب در همان حدی باقی ماند که ملکم یدر عرصه کاوهبنابراین 

و چنین بود: و پاسخ ا «خود مخترع باشیم؟یا باید از فرنگی سرمشق بگیریم یا . ما..»ازجمله گفته بود 

ز طور نیتوان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، همانطوری که تلغرافیا را میهمان»

ما در مسائل حکمرانی »، «توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساختمی

ود قرار فرنگستان را سرمشق خ ینماییم. یا باید علم و تجربه توانیم و نباید از پیش خود اختراعینمی
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خان مهای میرزاملکخان، رسالهملکم)«.گری خود قدمی بیرون بگذاریمبربری یدهیم یا نباید از دایره

 زاده عدم امکان پیروزیکسانی چون تقی یترین تغییر محسوس در آرااما مهم (۵۱الدوله، ص ناظم

ان بود، هرچند که امک« استبداد منور»در ایران و در عوض بازکردن راه برای استقرار « کامل یمشروطه»

معایب چنین استبدادی. حکومتی چون حکومت  یکمی برای آن وجود داشت و با علم به همه

عدالت اجتماعی  یپاشا در مصر بهتر از وضع موجود بود. قانون، آزادی، مساوات و توسعهمحمدعلی

 تر قرار گرفتند.های پایینتهمه در اولوی

 

 فرنگستان یایرانشهر و نامه

ایرانشهر شد پس از اتمام تحصیلات خود  یزادهزاده که بعداً ملقب به حسین کاظمحسین کاظم

زاده قیپس از آنکه تاو در بلژیک، به دعوت ادوارد براون به تدریس زبان فارسی در کمبریج پرداخت. 

ز طرف ا زادهکاظمرا در زمان جنگ تشکیل دادند به برلین رفت. « ون ایرانیملّی یکمیته»و یارانش 

گروه برای شرکت در مقاومت در برابر اشغالگران ایران به منطقه فرستاده شد. به زندان افتاد اما در نهایت 

س پبرلین همکاری کرد و  یکاوهشمسی خود را به برلین رساند. وی در ابتدا با  1۸۰۲توانست در سال 

همکاران وی اقبال اشتیانی، محمد قزوینی، از جمله نمود.  رانشهریا یاز مدتی اقدام به تأسیس نشریه

ابراهیم  و زاده، رشید یاسمی، مشفق کاظمی، صادق رضازاده شفق، محمود افشارمحمدعلی جمال

در  رانشهریات و روح ایرانی تکیه داشت. ملّیزاده خود از جمله کسانی بود که بر بودند. کاظم پورداوود

باشد. بسیاری از همکاران  کاوهشماره سعی کرد جایگزینی برای  ۵۲( و 1۵۱1از تیرماه ) طی چهار سال 

شد. افراد نزدیک به حزب تجدد بودند که یکی از احزاب اصلی در دوران رضاشاه محسوب می ینشریه

رانیت، توجه خاصی به آموزش عمومی، تاریخ ایران باستان و و ای ملّیجز تأکید بر هویت به رانشهریا

 بهبود وضع زنان نیز داشت.

که اول خود ضمن تأکید بر اوضاع نابسامان اقتصادی اجتماعی آلمان و این یدر شماره رانشهریا

بهاترین ما گران»با این حال  «کندبقای خود شب و روز بدون آرام، جان می یهرکس برای ادامه»

 رانشهریای کنیم. مجلهمال دیرین خود صرف میآقوای دماغی خود را در  یهای عمر و سرمایهدقیقه

، رانشهریا«)ای را که روح ایران جوان و آزاد در آن پرورش یابد تهیه نماید.ساعی خواهد بود زمینه

« نژاد»خود را متوجه اول نگاه  یدر همان شماره رانشهریا(  ۲۲-۲۰صص  ،ها، به نقل از برلنی1شماره 

مسلک ما عشق و معشوق ما ایران جوان و آزاد است. همین مسلک و همین عشق »خاص ایرانی نمود: 



 ی موهومدر پناه گذشته/  1۱

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

 انشهرریا یماست. مجله یگاه یگانهایم و امروز تکیهاست که سالیان دراز در اعماق قلب خود پرورده

 یهمجل ای را که روح ایران جوان و آزاد در آن پرورش باید بیابد، تهیه نماید.ساعی خواهد بود زمینه

ان ایر یکوشش خواهد نمود یک محیط پاک و آزاد برای نشو و نمای قوای معنوی نژاد تازه رانشهریا

 « به وجود بیاورد.

بود در میان  «ریاییآنژاد برتر » ینظریه عواضدر این دوران افکار کنت دو گوبینو که از نظر برخی 

های ایرانی طرفداران زیادی داشت. گوبینو که چند سالی را در ایران سپری کرده بود، از ناسیونالیست

عنی ی -اگر ارتش امپراطوری داریوش در جنگ اربیل ]گوگمل[ از سربازان پارس» :جمله گفته بود

 نژادی-پاک هاپارس اگر. کردنمی سقوط هرگز پارسیان امپراطوری بود، شده پر –های اصیل ریاییآ

را ادامه  شانامپراطوری و بمانند جای بر هامدت تا توانستندمی کردند،می حفظ را خویش

 ، چاپ انگلیسی( ۵۵، ص 1۰1۳نابرابری نژادهای انسانی،  یدوگوبینو، جستار درباره«).دهند

 زاده نیز که متأثر از چنین افکاری بود برلمان، کاظمآگیری ناسیونالیسم نژادگرای در زمان اوج

ریایی داشت و خاک ایران را وطن خود آهر فرد که خون »کرد: عنصر نژاد و پاکی خون تأکید می

، شماره ۸، سال رانشهریا«).یدآشمرد، خواه کرد، بلوچ، زرتشتی یا ارمنی، الزاماً ایرانی به حساب میمی

باید خون ایرانی تصفیه شود. خواه با »گشت که عنوان کرد می ملّینیسم یو گاه انقدر دچار شوو (1

، رانشهریا.« )ملّتدادن عناصر تر و خواه با کوچهای فاسد، خواه در ازدواج با عناصر قویریختن خون

 (۲، شماره ۸سال 

ش زبان و یانجمن پیرا»کلمات عربی پیشنهاد  از به منظور رفع مشکلات ناشی از استفاده رانشهریا

زبان  فرهنگستان»را داد که بعدها روشنفکران دوران رضاشاه آن را تحت عنوان هیئت « واژگان فارسی

 ایجاد کردند.« فارسی

ر نظر اسلام د یشدهایرانی یمعتقد به پیوند عمیق ایران و شیعه بود. تشیع را نسخه رانشهریا

های دیگر علاوه بر تاریخ، زبان و نژاد، دین نیز بود. در تملّیگرفت، در نتیجه، وجه تمایز ایران با می

ها روح آن یدارای خصایص و اخلاق و استعدادهایی بود که مجموعه ملّتیزاده هر دستگاه فکری کاظم

و  ایران پس از قبول دین اسلام ملّتاز برکت همین روح است که »کردند. بنا بر نظر او را ایجاد می ملّی

قرن در اسارت معنوی چنان رونق و بسطی به دیانت اسلام داده و آن را چنان به اخلاق و گذراندن چند 

لیات زاده، تجکاظم»)روح و شعایر خود موافق ساخته که یک اسلام مترقی ایرانی به وجود آورده است.

ای تند هزاده به دین و غرب نسبت به برخی از ناسیونالیستاز این جهت نگاه کاظم (۰روح ایرانی، ص 

دانست. ارکان تمدن جدید ایرانی افتادگی ایران نمیکمی متفاوت بود. او دین را عامل انحطاط و عقب
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ران تأکید شد. او مانند دیگبر پا می« علم حقیقی و صنعت حقیقی و دین حقیقی» یبایستی بر پایهمی

اما برای  «کنند.یع زندگی میزیر نفوذ مذهب تش و جسماً روحاً»کرد که  اکثریت بزرگ مردم ایران می

ای انکار ندارد سیاسی است و ج یاین یک مسأله»تشیع و ایرانیت یک پیوند خونی نیز یافته بود.  یرابطه

را  وتخت ایرانیانتواند به طور مشروع تاجکه در نظر ایرانیان غیر از خاندان حضرت علی کسی نمی

اب به شاهنشاهان ساسانی از طرف مادر خودشان شهربانو تصاحب کند، زیرا فقط این خاندان از روی انتس

بطه چنین او در توضیح این را« و از طرف دیگر به مناسبت انتساب به امامان حقیقی لایق این مقام هستند.

در  طالب بودابن ابیحضرت امام حسین که فرزند کوچک حضرت فاطمه و حضرت علی»گوید: می

 یشد و از آن رو همهر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شمرده مینظر ایرانیان شوهر شهربانو دخت

پیغمبری را دارا بودند بلکه در همان وقت از نژاد خاندان  یامامان شیعه نه فقط حق و شرافت سلاله

بنابراین ایرانیان به خاطر ازدواج دختر  ( ۵۵-۵۳جا، صص )همان» رسند.ساسانی نیز نسبت به هم می

ی امیرمعزی نوشته بنا به، بن علی با امامان شیعه پیوندی خونی داشتند. البتهه ساسانی و حسینآخرین پادشا

 نگاران باستان که به موضوعاین داستان را هیچ یک از تاریخی ایرانیکا، مدخل شهربانو( )دانشنامه

اند. مودهنیز آن را رد ن اند کسانی چون مطهری و شریعتیید نکردهأیاند، تاعراب به ایران پرداخته یحمله

ادی دارد، اهمیت زی« مناسب»کارگرفتن روایات تاریخی هها، بسازی ناسیونالیستتملّی یاما در پروسه

 حتی اگر برای برخی دلایل مستحکمی وجود نداشته باشد. 

ا در سال ر فرنگستان ینامه یدر زمانی که هنوز ایرانشهر تعطیل نشده بود، مشفق کاظمی مجله

ثیر عقاید شدت تحت تأهبا همکاری گروهی از ایرانیان مقیم برلین تأسیس کرد. مشفق کاظمی ب 1۵۱۵

لمانی بود. آ هایآلمان در دوران رشد فاشیست یو فضای نژادپرستانه رانشهریازاده ناسیونالیستی کاظم

عدم امکان انقلاب و لزوم ظهور دیکتاتوری  یبه مسأله فرنگستان ینامهاول  یکاظمی در همان شماره

حالا چندی است در ایران رسم شده است بگویند باید انقلاب کرد. باید خون ریخت اما »پردازد. می

سان؟ مشهدی احمد بقال که زندگانی خود را رفتن روضه، گرفتن دو سه زن، اطاعت چطور و چه

ید آمی نظرهتنها راهی که در بدو امر ب ب کردن نیست...داند، قادر به انقلاآخوند محل میاز کورکورانه 

که با  او سپس در پاسخ به این پرسش« بتواند باعث انقلاب گردد تربیت و سیر تکامل تدریجی است.

ه این نتیجه ب« توان تکیه به اکثریت و حکومت پارلمانی نمودچگونه می ماندگی ایران...عقب»توجه به 

ا بازاری و خوند یآ»بگیرد کسی که « فکر، فکر نو زمام حکومت را دستحبصایک »رسد که باید می

شمرد: کاظمی در نهایت دو صفت برای چنین فردی برمی«. یک فرد تحصیلکرده»نباشد. احتمالاً « کاسب

الوزرای فعلی ایتالیا دیکتاتور است. برای او دو صفت لازم است جدیت و علم. موسولینی رئیس»
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صفت را داراست موسولینی هم معلومات دارد و هم جدیت. موسولینی ظاهراً به پارلمان  موسولینی هر دو

عقیده دارد ولی در مواقع لزوم با تهدید، اکثریت برای خود تهیه کرده لوایح پیشنهادی دولت را 

یجه نتیاکثریت همان طوری که گفته شده بهگذارند. یک چنین دیکتاتوری هم ایران لازم دارد.تکیه بمی

لِم عا خواهید روزی لذت آزادی را که امروز اروپایی در آغوش دارد بچشید، دیکتاتورِ اگر می است...

در  برد...ال، با هر قدم خود چندین سال سیر تکامل را پیش میایده م، دیکتاتورِعالِ تولید کنید. دیکتاتورِ

، فرنگستان ینامه)کاظمی،  ..«.همه چیز قابل تحمل است "دیکتاتوری" یتحت عنوان حکومت مطلقه

 سال اول، شماره ا(

مدند.  در آبعد از چند سال به اجرا در  فرنگستان ینامهو  رانشهریا، کاوهبسیاری از پیشنهادهای 

ماعی و سیاسی های اجتشفتگیآنظمی و این دوران بسیاری از روشنفکران برای پاسخ به بحران امنیت، بی

ند. برخی با دانستتنها راه پیشرفت و ترقی را ایجاد یک حکومت قوی متکی بر دیکتاتوری فردی می

در پی یافتن پطر کبیر بودند اما برخی بطور صریح طالب یک دیکتاتور فاشیست از « استبداد منور»طرح 

« الدیکتاتور ایده»توان با تولید را می« زادیآت لذّ» فرنگستان ینامه یهنوشتنوع موسولینی بودند. بنا به 

شفق سرخ، کاوه، مرد امروز، » های طرفدار دیکتاتور ناجی بسیار بلند بودروزنامهست فهرچشید. 
ودند ای نب... این فقط سیاستمداران حرفهفرنگستان ینامه رانشهر،یا نجات، راه زنان، زبان هن،یم ز،یرستاخ

ی انی چون ابوالقاسم لاهوتی، محمدتقبکردند بلکه ادیدولت متمرکز قوی حمایت می یکه از اندیشه

 یلانیالدین حسینی گالشعرای بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، محمد فرخی یزدی، سیداشرفملک

 و)نسیم شمال(، احمد کسروی... نیز طرفدار این فکر بودند. در این زمان محبوبیت موسولینی در ایتالیا 

تاتورک در ترکیه، افکار حزب وفد در مصر، مخالفت با انگلیس به خاطر آترکان جوان به رهبری 

، و همدلی بسیاری با کشور آلمان و عثمانی در طی جنگ اول 1۰1۰مداخلاتش در کشور و قرارداد 

 مهیا کرده بودند.« ناجی»جهانی همه بستر فکری مناسبی را برای ظهور یک 

 

 «ناجی»ظهور 

ور سیاسی کشور آن ط یشرایط نابسامان ایران، ظهور یک شخصیت کاریزماتیک در صحنهدر 

نام ههنوز معلوم نبود که قرعه ب 1۸۰۰درخواست کرده بود، بسیار دور از ذهن نبود. در سال  کاوهکه 

ید. در زمان جنگ جهانی اول، حزب دموکرات بر اثر آدیگر رقبایش درمی از رضاخان و یا یکی
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ها و یلاتیتشک یات متعدد ازجمله خودمختاری محلی در برابر قدرت متمرکز دولتی به دو دستهاختلاف

ها طرفدار ها خواهان تمرکز دولتی و ضدتشکیلاتیها تقسیم شده بود. تشکیلاتیضدتشکیلاتی

را  ها بود هرگونه خودمختاری محلیگروه تشکیلاتی ءخودمختاری محلی بودند. محمدتقی بهار که جز

تلف در های مخ. در پی سرنگونی کابینهدکرمیبرای استقلال و آزادی کشور محسوب « زهری کشنده»

خواهند که تهران را تصرف کنند. میرزاکوچک خان ها از دوستان جنگلی خود میکشور، تشکیلاتی

بود  بهارنو یالشعرای بهار که سردبیر نشریهها نیست. ملکپاسخ داده بود که تسخیر مرکز اولویت آن

رفقای ما در »: ذربایجان و جنگل را مورد حمله قرار داد و چنین شکایت کردآهای شدت جنبشهب

ر ها هستند. ولی هیچ روشن نیست اگذربایجان و جنگل خواستار تشکیل دولتی به رهبری دمکراتآ

ش هایشاخه یهکنند یا نه. حزب دمکرات و همحزب ما دولتی تشکیل دهد این ایالات از آن اطاعت می

اسی بهار، تاریخ مختصر احزاب سی»)کار ببرند.هامکاناتش را برای تقویت دولت مرکزی ب یباید همه

ت خان فقط به آنچه که داشبهار، در صورتی که میرزاکوچک ی(.بنا به گفته1۳۰ایران، جلد اول، ص 

کل های خود شجهت خواسته توانست سیاست مرکز را در، او میدکرمیراضی نبود و تهران را تصرف 

خان پسیان نیز در فکر ایالت خراسان بود و هیچ تمایلی به تسخیر مرکز دهد. از نظر بهار، محمدتقی

 نداشت.)همانجا(

استفانی کرونین با بررسی منابع مختلف از جمله آرشیو کنسولگری بریتانیا در مشهد و اطلاعات   

که به خوبی  ار یر یک ناسیونالیست پرشور، انقلابی و با فرهنگهند، از کلنل پسیان تصو یشدهبندیطبقه

های یک تهها و نوشکند. برخلاف بسیاری از گفتهبا قواعد علمی نظامی اروپا آشنایی داشت، ترسیم می

برای  عنوان مثال او در سخنرانی مشهورشبهپرستی بود بسیار پرشور. میهن انیکلنل پسصد سال اخیر، 

من ایرانی و ایران را نه فقط  قایان محترم، وقت همت و جوانمردی است...آ»فته بود: افسران جوان گ

واهد کرد ایران را ترسیم خ یمرا اگر بکشید، قطرات خونم کلمه کنم...دوست داشته بلکه پرستش می

ر د)کرونین، سربازان، شاهان و فرودستان « و اگر بسوزانید، خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد.

 (۲۵ایران، ص 

در زمان کودتا بین لشکر قزاق و ژاندارمری بر سر برتری نظامی در کشور رقابت شدیدی در 

د، در جامعه معروف بودن هاگرایشترین ها به نزدیکی به ارتجاعیقزاقجریان بود. اگر سران لشکر 

گرایان در ارتباط قرار داشتند. به هنگام کودتا، کلنل نیز چون ملّیخواهان و افسران ژاندارمری با مشروطه

بسیاری دیگر از روشنفکران آن زمان دل به کودتای سیدضیا بسته بود و این امید را داشت که با برکناری 

ها با ژاندارمری و قزاق 1۸۰۰مقامات فاسد گذشته راه برای پیشرفت کشور باز خواهد شد. در کودتای 
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تهران  یالسلطنه والی خراسان را برکنار، زندانی و سپس روانهقوام پسیان . کلنلدندکراری یکدیگر همک

 . دکر

دست رضوی  ستان قدسآپسیان در خراسان به اصلاحاتی از جمله به تغییرات بنیانی در تشکیلات 

به خاطر زد. اما رضاخان پس از کودتا، وجود سیدضیا را مانعی بر سر راه خود دید. از سوی دیگر 

ها، رضاخان در تلاش بود از سطح محبوبیت ژاندارمری بکاهد. محبوبیت ژاندارمری در مقابل قزاق

مد و ورق برگشت. چند ماه پس از کودتا سیدضیا برکنار شد و آبخت پسیان پایین  یزودی ستارههب

نامه به پسیان د امان، پیشنهاجویی از دستگیریشالسطنه بلافاصله در انتقام! قوامشدوزیر السطنه نخستقوام

کند. دولت مرکزی پسیان را یاغی معرفی و کردهای مسلح قوچان را به داد که او آن را بلافاصله رد می

. کلنل که برای کمک به سربازانش به قوچان رفته بود، در طی یک نبرد، کردها تشویق مقابله با ژاندارم

ان بود که تنها نابودی پسی از سربازانش بود، به قتل رسید. قلیلی یمهمات، در کنار عدههنگامی که بی

کشور را به تن کند. هیچ مدرکی « ناجی»به رضاخان اجازه داد تا بدون رقیب نظامی، در ارتش لباس 

ویی بود، اما جالسطنه بود که در پی انتقامدال بر دخالت مستقیم او در قتل پسیان وجود ندارد و این قوام

ایت از او دست به هیچ اقدامی نزد. پس از قتل پسیان قراردادن نیروهای ژاندارمری تحت رضاخان در حم

 .شدها آسان رهبری قزاق

داشتند  ها اشتراکات زیادیپسیان و رضاشاه دو افسر ناسیونالیست با روحیات متفاوت بودند، آن

شدند. رضاخان شخصیتی کاریزماتیک داشت ولی بسیار اما دشمن خونی یکدیگر محسوب می

 مشروطه هایرمانآای در بیاید، در مقابل پسیان به توانست هر روز به رنگ تازهطلب بود  و  میفرصت

کند. مسلماً  های ایرانی را بهتر بازیناسیونالیست« مناجی عالِ»توانست نقش بیشتر وفادار بود. او شاید می

چه اتفاقی « ورناجی کش»گرفتن نقش نشدن پسیان و به عهدهتواند بگوید در صورت کشتهکس نمیهیچ

ه رضاخان از همان ابتدای کافتاد، زیرا تاریخ جای حدس و گمان نیست. اما آنچه مسلم است اینمی

 ایشانهنکودتا نشان داد که برای او نه منافع کشور بلکه اهداف خودش بیشترین اولویت را دارند. این 

 بود که بسیاری از روشنفکران از دیدن آن بازماندند.
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 ارتش

های گذشته از زمان صفویان به بعد متکی بر حمایت یک گروه ایلاتی رضاخان بر خلاف دودمان

رتش بود. اش در اگاه رضاخان برای حفظ موقعیت خود اتکا بر ارتش و دوستان نظامینبود، تنها تکیه

امور کشور بود. پس از حذف کلنل پسیان و  یارتش در همه یمداخله یکودتای نظامی فقط مقدمه

تسلط ، 1۵۱۱های نظامی دیگر در تابستان و پاییز کسب موفقیت در سرکوب جنبش جنگل و موفقیت

ند اما تنها شدها یکی پس از دیگری عوض میکامل رضاخان بر امور سیاسی کشور آشکار شد. کابینه

، رضاخان بود. رضاخان به خوبی از وابستگی خود به شدمیثابت در دولت محسوب  یکسی که چهره

ای هشد. او لحظهکشور صرف ارتش می یارتش آگاهی داشت، از این رو سهم بزرگی از بودجه

داد. زمان عملیات بر ضد شورش اسماعیل سمیتقو دولت را مجبور به خوبی تشخیص میبهحساس را 

کابینه را  1۵۱۱مالیات به صندوق ارتش نمود. در سال  یگمرک و اداره یآمد روزانهواریزکردن در

های اداری هدستگازودی کنترل مستقیم تمام بهمیلیون تومان را برای ارتش اختصاص دهد.  ۰مجبور کرد 

آمد از آنجا وجود داشت، به دست ارتش افتاد: املاک سلطنتی، شهرداری، گمرک، که امکان کسب در

ها. در ایالات فرماندهان ارتش همان کاری را کردند که در مرکز. از مالیات بر اجناس، تریاک، جاده

 یاز طرف دیگر، به خاطر استفادهحفظ آرامش را بر عهده داشت و  یاین رو ارتش خود از طرفی وظیفه

که در برخی از مناطق رضاشاه خواهان شد. ضمن آننامتناسب از زور موجب افزایش درگیری می

تش های زیادی به خاطر کسب وجوهات برای ار.. کابینه.جایگزینی والیان غیرنظامی با افسران ارتش بود

 مدند. آاز پا در

وزیر از این کار ای را تعطیل کند، اما نخستروزنامهاز دولت خواست  1۵۱1رضاخان در سال 

ولی چنین عملی موجب دردسر برای او شد. رضاخان از  ،. او خود، سردبیر را مجازات کرددکرامتناع 

وزیر به مجلس شکایت برد اما مجلس از او حمایت نکرد. استعفا داد. فرماندهان ارتش خواهان نخست

ها پیشنهاد کرد که منتظر بمانند. شاه از ترس اقدامات د، اما رضاخان به آننظامی به نفع او شدن یمداخله

احتمالی ارتش استعفای او را نپذیرفت. در نهایت مجبور به مصالحه با مجلس شد ولی در عوض مجلس 

واقع در این ماجرا او ضمن ارزیابی از قدرتش، با وجود نیز مجبور شد علناً از خدماتش تشکر نماید. در

طی یک  1۵۱۸تر به میدان بازگشت. در سال پیشنهادی مجلس، قوی یالحه و پذیرش چند نکتهمص

رفداران او ای که فقط طتوطئه -قتل خود یالسلطنه را به اتهام طرح توطئهفرصت مناسب توانست قوام
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لی ابا وساطت شاه به خارج بفرستد و سپس جای خ –السلطنه را در آن داشتند ادعای مشارکت قوام

 وزیر، هم مسئول وزارت جنگ و هم فرمانده کل قوا بود. وزیر را پر کند. او هم نخستنخست

دانست که برای حفظ ارتش باید طرح سربازگیری به تصویب برسد، اما اکثریت خوبی میهب 

طرفدارانش در مجلس بر سر این طرح دچار انشقاق شدند، از این رو تصمیم گرفت در مجلس پنجم با 

ورد. در انتخابات مجلس ششم، ارتش آوجود هکمک ارتش، اکثریت مورد دلخواه خود را با تقلب ب

 کاملاً استقلال مجلس را از بین برده بود.

خواه شد و با کمک ارتش و زمانی که رضاخان تصمیم گرفت شاه را عزل کند، جمهوری

یغات راه انداخت. او به کمک ارتش موفق های طرفدارش به نفع خود و بر علیه خاندان قاجار تبلروزنامه

نند، خواهی اعلام کشان را از جمهوریها بفرستد تا حمایتشد که برخی از هوادارانش را به تلگرافخانه

بود. زیاد نقدر نآخواهی کرونین حمایت از جمهوری یاما بنا به گفته ،تعدادی از بازارها بسته شدند

اخان و نیز ترس رهبران مذهبی از جمهوری به عنوان یک نهاد های نامناسب رضمخالفت با سیاست

جلس م خواهی تشکیل شود. در مقابلِ ای در مخالفت با جمهوریسکولار باعث شد که صف گسترده

دند رکچند هزار نفر از مخالفین مجلس جمع شدند، سربازان ارتش با خشونت با تظاهرکنندگان برخورد 

ن اخالفمکه سربازان را در تهران از گزند تبلیغات م شد. برای آنکه این حرکت از طرف مجلس محکو

های خود را ندارند. در قم به رایزنی نگه دارد، دستور داد سربازان حق ترک پادگان« در امان»جمهوری 

د. خواهی دست بکشهای مختلف پرداخت و به این نتیجه رسید که باید از طرح جمهوریاللهیتآبا 

 شکارا در مراسم مذهبی شرکت کرد. آسرعت به یک مذهبی معتقد تبدیل شد و هب

به  که طرح استقرار جمهوریناپذیر گشت. بعد از اینپس از چندی رویارویی او و شاه اجتناب

ه وزیری را رها کند، تصمیم بای از مخالفینش اعلام کردند که او باید پست نخستجایی نرسید، عده

جل االربضمناصب خود استعفا داد و به ییلاق رفت. فرماندهان ارتش به مجلس  یز همهمقابله گرفت. ا

ه سرعت بهساعت او را به مجلس بازگردانند. مجلس تسلیم شد، رضاخان چنان ب ۵۲دادند تا در عرض 

صب منا یمجلس بازگشت که برخی در مورد قصد واقعی او برای استعفا شک کردند. رضاخان همه

وزیری را پس گرفت. ضمناً نشان داد که در موقع خطر ارتشدر طرف چه له پست نخستخود ازجم

 کسی ایستاده است. 

وزیری او همچنان ادامه داشت. بخت رضاخان، مخالفت با نخست یبا وجود بازگشت ظفرمندانه

نحو  بهیاری کرد. در زمان قتل کنسول آمریکا توسط اوباش، در تهران حکومت نظامی اعلام و از آن 

ت پناه به عنوان فرماندار نظامی توانساحسن برای مقاصد خود استفاده کرد. با انتصاب سرتیپ یزدان
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ف کند و های ضد دولتی را توقی، روزنامه که بر علیه او دست به تبلیغات زده بودند دستگیر را کسانی

 سانسور شدیدتری بر مطبوعات اعمال نماید.

از اختیار رسمی خود برای عزلش از مقام فرماندهی نیروهای مسلح او نگران بود که شاه روزی  

ود ای برای دادن  فرماندهی نیروهای مسلح به خاستفاده کند. بالاخره مجلس را مجبور به تصویب قطعنامه

 1۵۱۵قدرت شاه بود. عملیات نظامی در جنوب بر علیه شیخ خزعل در سال  یفرمانی که در حیطه -نمود

 خواهی او شد.وقعیت سیاسی رضاشاه و ارتش پس از ماجرای جمهوریموجب احیای م

به کمک فرماندهان ارتش تبلیغات زیادی علیه شاه به راه انداخت مقامات نظامی  1۵۱۵در پاییز 

ویژه در تبریز با کمک سرتیپ محمد حسین آیرم کارزار بزرگی را برای تعویض بهدر شهرهای بزرگ 

میز بود. پس از چندی شاه جدید نه به کمک سران ایلات، آانداختند که موفقیتحکومت قاجار به راه 

 بلکه با کمک نیروی دیگری به قدرت رسید: ارتش.

 

 روشنفکران

نشان داده شد، با وزیدن  فرنگستان ینامهو  رانشهریا، کاوهطور که در بررسی نشریات مهم همان

درت رسیدن کسی چون رضاخان آماده شد. در کشور بادهای ناسیونالیستی، بستر مناسبی برای به ق

ها ها و احزاب تازه متشکل کردند. یکی از این انجمننیروهای ناسیونالیستی خود را در شکل انجمن

 بود.« انجمن ایران جوان»

اکبر سیاسی، کمی پس از تشکیل انجمن ایران جوان، رضاخان رهبران انجمن را بنا به گفته علی

اکبر سیاسی، اسماعیل مرآت، مشرف نفیسی و محسن رئیس به دیدار کند. علیت میبرای گفتگو دعو

گویید؟ حرف حسابتان چیست؟ رفته چه میهای فرنگشما جوان»پرسد نها میآاز  خان روند، رضااو می

پرست ای جوانان وطناین انجمن از عده»دهد سیاسی پاسخ می« این انجمن ایران جوان چه معنی دارد؟

عجیبی که ما را از کشورهای اروپا دور ساخته  یماندگی ایران و از فاصلهتشکیل شده است. ما از عقب

بریم و آرزوی از بین بردن این فاصله و ترقی و تعالی ایران را داریم و مرام انجمن ما بر است رنج می

ها که این»گوید: ها میه آنرضاخان مرامنامه را به دقت خوانده ب« همین مبنی و اصول گذاشته شده است.

ی حرف از شما ول ها را باز کنید...و گوش با ترویج مرام خودتان چشم اید بسیار خوب است...نوشته

چند سال دیگر خبرش را خواهید  مرامنامه را بگذارید نزد من باشد... عمل از من خواهد بود...

های ها چه بود؟ خواستهآن یوس برنامه( اما رئ۲۲علی اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، ص «)شنید.
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دی زنان، هن، آزاآهای بسیاری از نخبگان دیگر بود الغای کاپیتولاسیون، احداث راهنان مانند خواستهآ

قلال است و ها و تئاترها، فرستادن دانشجو به خارجموزشی، کتابخانهآوضع قانون جزا، احداث مدارس 

خواست چون می»سرعت به این انجمن را تعطیل کرد یان رضاشاه بهکاتوز یبنا به گفته گمرکی کشور...

 (۸۰تجدد آمرانه، ص  یهکاتوزیان در مجموع«)ها را تحقق بخشد.نآهای خودش ایده

 توان ازحزب تجدد یکی از طرفداران پروپاقرص رضاخان بود. از روشنفکران معروف آن می

واقع بخشی از اعضای حزب دموکرات برد. این حزب در زاده، و فروغی نامداور، تیمورتاش، تدین، تقی

شدند. رضاخان با بسیاری از نمایندگان ولایات های مستقل نامیده میقدیم بودند که دموکرات

ها که در حدود چهل نفر نماینده داشتند به او قول دادند که های مستقل وارد معامله شد. آندموکرات

ریاست جمهوری سردار سپه باز کنند. اما با شکست طرح جمهوری  شدن راه را برایدر صورت انتخاب

 های حزب تجدد، حزب به پنج فراکسیون مختلف تقسیم شد. رضاخانو نیز شکست برخی دیگر از برنامه

 داور نزدیک شد. او مدتی نیز در و از حزب تجدد فاصله گرفت و بیشتر به افرادی چون تیمورتاش

لیست ایران نزدیک شد. حمایت حزب سوسیالیست دوام زیادی نیافت و چهارم به حزب سوسیا یدوره

وری د اویست از لوقتی که رضاخان به اقلیت مجلس تحت رهبری مدرس نزدیک شد، حزب سوسیا

 یها به رایزنی پرداختند. بنا به گفتهکرد. مدرس و رضاخان در مجلس پنجم در مورد ترکیب کابینه

دند. بر دست به تقلب ز اه و مدرس در انتخابات مجلس ششم مشترکاًکلیو، رضاش رابرت تیمورتاش و

انتخابات مجلس ششم را شاه، از طریق »اساس گزارش رابرت کلیو وزیر مختار بریتانیا در تهران، 

مرانه، آ)میتو الیوت، تجدد « بندی کردند.فرماندهان ارتش در ولایات، و مدرس از طریق روحانیان، سرهم

ن واقع رضاخاقصد قرار گرفت. درءرضاشاه مدرس مورد سو یی نگذشت که به اشاره( اما دیر11۲ص 

شور فریبی و مکر توانست خود را به بالاترین مقام کهای مختلف مجلس، عوامبا بندبازی بین فراکسیون

 برساند. 

 ریافت. تیمورتاش به منظو« هاحزب ضد اجنبی»توان در ایجاد یک نمونه از چنین مکری را می

کنترل اکثریت مجلس تصمیم گرفت حزب ایران نو را تأسیس کند. هدف وی ایجاد یک حزب نیرومند 

ای فاشیستی بود. تیمورتاش اصول حزب را چنین تعیین کرده بود: و گسترده به سیاق احزاب توده

ا، )همانج«وفاداری به شاه، حفظ حق حاکمیت، و مخالفت با سوسیالیسم، کمونیسم و تسلط روحانیت»

های شاه و بسیج افسران ارتش و مردم در پشت شاه بود. حزب ایران حزب تصویب لایحه ی( وظیفه1۱۰

جوان پس از تشکیل ایران نو به آن پیوست اما یکی دیگر از احزاب پشتیبان رضاشاه یعنی حزب تجدد 

پارلمانی حزب تحت عنوان ترقی شکل گرفت  ین حاضر نشد خود را منحل کند. شاخهبه رهبری تدیّ
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رتاش در قدرت بود، به حیات خود ادامه داد. اکثریت نمایندگان مجلس عضو وکه تا زمانی که تیم

ابله با وجوش افتادند و خواستند به مقفراکسیون ترقی بودند. زمانی که مخالفان حزب ایران نو به جنب

ب ضد حز»ش اجازه داد یک حزب مخالف ایران نو به نام حزب جدید بپردازند، رضاشاه به رئیس پلیس

 توانست فعالیت مخالفین خود را کنترل نماید. ایجاد کند. او از این طریق می« هااجنبی

را داد. کمی بعدتر نیز فرمانی صادر کرد « هاضد اجنبی»پس از مدتی رضاشاه دستور انحلال حزب 

در هیچ حزبی را نداشتند. حزب ایران نو عمر کوتاهی که بر اساس آن کارمندان دولتی حق عضویت 

ن، حزب ترقی باقی ماند. بنا به آپارلمانی  یای به حزب نداشت. تنها شاخهداشت، زیرا رضاشاه علاقه

ری ناسازگار این حزب با دیکتاتو»کتاب تیمورتاش، شاه به این خاطر که  یباقر عاقلی نویسنده ینوشته

 (1۱۲مد. )همانجا، ص آخوشش نمی ، از حزب ایران نو«بود

رضاشاه و تیمورتاش نشان دیگری از وابستگی او به روشنفکران برای رسیدن به  یداستان رابطه

سرعت  هاوج قدرت بود. تیمورتاش در مجلس پنجم ریاست کمیسیون نظام مجلس را داشت و توانست ب

خواست مقام فرماندهی کل قوا را په مینظر رضاشاه را برای همکاری جلب نماید.  زمانی که سردار س

توانست سد راه او شود، اما تیمورتاش به رضاخان قول داد که مشکل مدرس ورد، مدرس میآدست هب

را حل کند. شبانه با مدرس دیدار کرد، و تغییراتی متناسب با نظرات مدرس در لایحه ایجاد نمود و 

مجلس برده  قاجار به یامی که طرح انقراض سلسلهتوانست توافق فراکسیون اقلیت را جلب کند. هنگ

رضاخان دعوت و  ییک به زیرزمین خانهبههواداران سردار سپه را یک یشد، تیمورتاش و داور همه

 (۵۵۲، ص ۵ج  ،ساله ایران)مکی تاریخ بیست.کردندها را با تهدید و تطمیع وادار به اعلام وفاداری آن

خندان، س-های متعددشپس از انتخاب رضاخان به شاهی، رضاشاه تیمورتاش را به دلیل قابلیت

ها ی. تیمورتاش هم با انگلیسدکربرای وزارت دربار انتخاب  -باهوش، آشنا به چند زبان خارجی، کاردان

ود. ف بهای دنیای سیاست و بوروکراسی دولتی واقکاریها روابط خوبی داشت و به ریزهو هم روس

ورد. او در آغاز سلطنت خود به تیمورتاش آکه رضاشاه به خوبی از امور نظامی سر در می عین حالدر 

اش با من و کارهای از امروز به بعد ما دو نفر ایران را اداره خواهیم کرد. کارهای نظامی» گفته بود:

مرحوم »زاده رقیبش گفته بود تقی (۰الاسلامی، صعود و سقوط تیمورتاش، ص شیخ«)اش با توسیاسی

ه، زاد)تقی «.گرفتتیمورتاش، در زمان خود همه کاره بود و هیچ ]کاری[ برخلاف نظر او انجام نمی

تیمورتاش، وزیر دربار ماست و »تیمورتاش گفته بود  یخود شاه درباره (۵۸۸زندگی طوفانی، ص 

ر کاری نافذ است. روزی اعلیحضرت در هیئت ن شاه و هیئت دولت. طرف اعتماد شاه و در هیب یواسطه

( ۵۱۸)هدایت، خاطرات و خطرات، ص  «.دولت خطاب به وزرا فرمودند: قول تیمور، قول من است
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دادند. تیمورتاش در انتخابات مجلس تیمورتاش با داور و فیروز کارهای داخله و خارجه را انجام می

با  مجلس لوایح یکرد که مطیع باشد. همهب میوزیر را از میان کسانی انتخادخالت داشت، نخست

 رفت.کمک او برای تصویب به فراکسیون حزب ترقی می

با این حال تیمورتاش به خاطر قدرت زیادی که در دستان خود جمع کرده بود، قبر خود را کند. 

فته بود شاه گ های پنهانی افراد قوی بود. خود تیمورتاشزیرا شاه به شکل مالیخولیایی مظنون به توطئه

ها نیز که از انگلیسی (۵۳۵عاقلی، تیمورتاش، ص «).کند هراسناک استحتی از هوایی که استنشاق می»

 قرارداد نفت، در مطبوعات خود نوشتند یاین موضوع مطلع بودند، برای واردکردن فشار بر او در مسأله

ای وسیله شاه را به او مظنون کنند. رقب ها قصد داشتند تا بدینایران است. آن یکه تیمورتاش همه کاره

درت او زودی از قهها حق داشتند. شاه ب. انگلیسیندکنسیاسی او نیز سعی کردند زیر پای او را خالی 

زودی به همان سرنوشتی دچار شد که بسیاری دیگر از مخالفین و موافقین شاه ههراسان شد. تیمورتاش ب

 گشتند.دچارش شده بودند و یا بعد از او 

 

 میراث

 در انتهای این نوشتار باید به چند نکته پاسخ داد:

بود؟ مسلماً خیر. اگر هدف اولیه و اصلی مشروطه حکومت  «قهرمان مشروطیت»اول، آیا رضاشاه 

ی شد. مشروطه با تصویب قانون اساسقانون بود، حکومت رضاشاه از این جهت گامی به پس محسوب می

در این  گردمسلماً یک عقبیر صغگامی در این سمت برداشت، اما استبداد و ایجاد مجلس شورای ملی 

شد. زمانی که رضاشاه توانست قدرت زیادی در دستان خود و یارانش جمع کند، با جهت محسوب می

کردن مفهوم حزب و کردن تقلب در انتخابات، قلع و قمع مخالفین، سانسور مطبوعات، تهیرایج

تن حقوق شهروندی مردم در اشکال مختلف، گامی در جهت مخالف مشروطه گذاشدموکراسی، زیر پا

خواهان، یعنی ایجاد یک دولت زادیآهای قدیمی برداشت. از سوی دیگر او یکی دیگر از خواسته

 متمرکز را برآورده ساخت.

یاری س؟ رضاشاه زمانی به قدرت رسید که ب«ا بود، هم کارگررضاشاه هم معمار بود، هم بنّ»دوم، آیا 

از نخبگان جامعه، در جستجوی یک ناجی بودند. رضاشاه با از میدان به در کردن رقبای لایق دیگر به 

امی پنداشتند، به چنین مقبدل شد. او بدون وجود روشنفکران متعددی که او را مرد عمل می« ناجی»یک 
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بر  ایی و کارگریمعماری، بنّیافت. وی قطعاً معمار ارتش ایران بود اما در اکثر موارد دیگر دست نمی

 برد.دیگران بود. رضاشاه بدون ارتش و دربار و حمایت روشنفکران راه به جایی نمی یعهده

ودند، کدام دموکرات نب؟ نه. اگرچه هیچ«کاری کرد کارستان»تاتورک آآیا او در مقایسه با  ،سوم

خود را بر  هایاتورک بسیاری از برنامهتآهای زیادی با یکدیگر داشتند. ها، تفاوتاما با وجود شباهت

داد. او تلاش داشت برای اقدامات خود نوعی خواه خلق انجام میتکیه بر حزب جمهوری یپایه

ورد. رضاشاه حزب ایران نو را نیز مانعی در برابر خود یافت. وی در پایان بیست آوجود همشروعیت ب

های زراعتی کشور بود. بسیاری از نزدیکان نترین زمیسال صدارت خود صاحب ده درصد از مرغوب

رد. کتاتورک صدق نمیآرئیس خود عمل کردند. چیزی که در مورد  یاو در ارتش نیز به همان شیوه

تاتورک کمک زیادی کرد، اما چنین زیربنایی در آمدرن به  یاین گفته که زیربنای ساخت ترکیه

خدمت رضاشاه نبود نیز چندان دقیق نیست. رضاشاه در مواردی برخی از نهادهایی را که در ابتدای 

تاتورک را نیز نیافت. فقط آ. اصلاحات او عمق اصلاحات دکرمشروطه ایجاد شده بود از درون تهی 

حق رأی یافتند در حالی که زنان ایرانی مجبور  1۵1۵ل کافیست گفته شود که زنان در ترکیه در سا

 بودند سی سال دیگر صبر کنند. 

مسلماً رضاشاه به عنوان یک نظامی ناسیونالیست « ده بود؟ش مضمحل بدون رضاشاه کشور»چهارم، 

داشت. در زمانی که او با کودتای خود ظهور کرد، بسیاری این  ملّینقش مهمی در ایجاد یک ارتش 

های را خوشامد گفتند اما باید یک نکته را مد نظر داشت. از این گفته که او برخی از شورش کودتا

رفت توان این نتیجه را گخوانین را سرکوب کرد و در برخی مناطق آرامش را به کشور بازگرداند، نمی

این  -1شد. در این گفته هیچ منطقی وجود ندارد. چرا؟ می مضمحل که در صورت نبودن او کشور

امکان وجود داشت که در صورت عدم ظهور رضاخان کسی چون پسیان دست به کودتا بزند. و یا اینکه 

ذربایجان و یا شمال به سمت تهران حرکت کنند و قدرت را در دست بگیرند. آهای محلی در جنبش

نین های چتوان در مورد پیامدنمی آن زمان را تحمل کند. طبعاً یکس حاضر نبود شرایط آشفتههیچ

بسیاری  -۸احتمالی بحث کرد، زیرا این سناریو همانقدر ضد تاریخی است که سناریوی انقراض کشور 

های جنگل، خیابانی، پسیان یا لاهوتی را با شیخ خزعل یکی کنند. از مورخین سعی داشته و دارند تا قیام

و  شدنم رضاخان قبل از شاهطلب نبودند. در مورد ماجرای شیخ خزعل هها تجزیهدر صورتی که اولی

 یکردن ماجرا داشتند. مسلماً شورش شیخ خزعل بر خلاف گفتهسپس خاندان پهلوی نیاز به بزرگ

ز هواداران رضاشاه نی یاما این گفته ،ها نبودسازی انگلیسیصحنه -چون مکی  -مخالفین رضاشاه

ن از ایران بود، زیرا زمانی که گویند انگلیس به طور جدی خواهان جداکردن خوزستاخطاست که می
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ایران قصد حمله به شیخ خزعل را داشت، انگلیس اعلام نمود که به خزعل کمک نخواهد کرد. ماجرای 

 ای است. احمدشاه و مدرس با خزعل موضوع بحث جداگانه یرابطه

ضاخان ریکجانشینی ایلات قبل از  یهای کشور. باید توجه داشت که مسألهرامیآششم، ایلات و نا

انی کرونین، استف یاتی بود. بنا به گفتهیآغاز شده بود، اما سیاست شاهان قاجار همچنان سیاستی ایل

بیش از حد ارتش رضاشاه از چماق و تکیه بر زور گاه عواقب عکس داشت به طوری که این  یاستفاده

شت، گآرامی و شورش میشد بلکه باعث افزایش ناسیاست نه تنها موجب آرامش در میان ایلات نمی

ر یشتها را در آنجا برامیآارتش فقط آتش نا یمانند برخورد با ایلات لرستان که سیاست مکر و حیله

 کرد.می

سازی در ایران در دوران قاجار شروع شد. در هفتم، نوسازی ایران. باید در نظر داشت که مدرن

 یموزش، بهداشت، ارتش و پس از انقلاب مشروطه در زمینهآهای این زمان اقداماتی در عرصه

ملاً درست انگاری رونق یافت. این کقانونگذاری صورت گرفت. احزاب سیاسی شگل گرفتند و روزنامه

سازی در زمان پهلوی اول به چند دلیل سرعت زیادی یافت. یکی ایجاد ارتش است که سرعت مدرن

خود نیازهای معینی داشت. داشتن ارتش بزرگ به معنی نیاز به سرباز، افسر، مدرسه،  ینوبههمقتدر که ب

وی بود. از س ...و هنآی، راههای ارتباطریزی، گرفتن مالیات به شکل منظم، نظام وظیفه، جادهبرنامه

ند که مدهای نفتی کشور چند برابر شدآاستخراج نفت در صد سال گذشته ناگهان در یدیگر با توسعه

خود موجب رونق اقتصادی شد. بنابراین بسیاری از اصلاحات غیرقابل تعویق بودند و بدون وجود دودمان 

نیز  ر قزاق وکدر نظر داشت که خود رضاخان و لشمدند. از سوی دیگر باید آپهلوی نیز به اجرا در می

 های نظامی بزرگ ارتش رضاشاه رسماًژاندارمری از محصولات دوران قاجار بودند. حتی تمام موفقیت

جا دفاع از قاجار در برابر پهلوی نیست، بلکه در انتهای حکومت قاجار صورت گرفت. منظور در این

اقتصادی و -حکومت قاجار با توجه به گسترش نیروهای اجتماعیتأکید بر این نکته است که در اواخر 

 در دوران سازیمدرنهستگی آغاز شده بود. اما آسازی کشور به سیاسی کشور، کار طولانی مدرن

 رضاشاه شتاب بسیار بیشتری گرفت.

د که کننهشتم، ضدیت با روحانیت و مذهب. برخی از مورخین چون عباس میلانی چنین القا می

شاه ضد روحانی و مذهب بود، در حالی که محمدرضاشاه نظر بسیار مساعدی نسبت به روحانیت رضا

ها پرورش یافته بود و شاید کمتر های قزاقداشت. این درست است که رضاشاه در محیط سربازخانه

تحت تأثیر مذهب بود اما او فردی ضدمذهبی نبود. بایستی به یاد داشت که بعد از شکست 

که از شان نه از رضاشاه بلاهی او چگونه طرفدار اسلام شد. نیروهای مذهبی بیشترین نگرانیخوجمهوری
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نها تیمورتاش بود. اگر رضاخان در شرایط دیگری که سرکوب روحانیت مشکل آاطرافیان او و در صدر 

 داد.رسید احتمالاً در مقابل روحانیون انعطاف بیشتری نشان میبود به قدرت می

متکی بر  بود. او ملّیترین میراث رضاشاه ایجاد یک ارتش متحد اید گفته شود بزرگدر نهایت ب

روشنفکران توانست در ابتدای کار خود نظر مساعد مردم را به سوی خود جلب کند. گروهی از ارتش و 

ف و طرح و فعالیت روشنفکران مختل ینام او ثبت شده، در نتیجههبسیاری از اصلاحات دیگری که ب

مدند. هر چند که او نظر مثبتی نسبت به اصلاحات یاد آوهای سیاسی که با او متحد شدند به اجرا درنیر

شور اسی کیشده داشت. وی بدون تکیه بر ارتش و بدون جلب نظر مساعد مردم از طریق نخبگان س

یگری توانست دست به کودتای دمی توانست حتی مقام فرماندهی کل قوا را نیز کسب کند. طبعاًنمی

غاز رسید. او پس از آهای دیگری مینیز بزند، اما معلوم نیست در صورت چنین کاری به چه موفقیت

زودی خود به هورد. اما بآسلطنت متکی بر ارتش و دربار توانست تغییرات اصلاحی معینی را به اجرا در 

هزار نفریش نتوانست مقاومتی در  1۸۱مانع بزرگی در راه اصلاحات بدل شد. به هنگام سقوط نیز ارتش 

برابر نیروهای متفقین نشان دهد. حکومت او چیزی بیش از یک حکومت مطلقه نبود. اوج محبوبیت 

سطوح کاهش یافت. فقط  یسرعت در همههرضاشاه قبل از جلوس به سلطنت بود. محبوبیت او ب

 .شدر رضاشاه مجبور به ترک کشوسقوط وی نگاه کرد. تنها و بدون هیچ مقاومتی  رویدادکافیست به 

 

 سخن آخر

ماندگی ایران و غرب علت عقب یخان با مقایسهپیش از انقلاب مشروطه روشنفکرانی چون ملکم

پرستی، عدم امنیت و قانونی، عدم تفکیک قوا، عدم وجود یک دولت متمرکز، اوهامایران را در بی

 ها به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط جامعه باید برایثباتی و استبداد تشخیص دادند. آنبی

خان، کمک بگیرند. ضمناً از نظر برخی چون ملکم استقرار مشروطه از بزرگان کشور از جمله روحانیون

 شدند. این روشنفکران بودند که روحانیون بزرگاسلام عرضه می یبایست در لفافههای جدید میاندیشه

ای بود طلبی نیز ایدهها به انقلاب شدند. مشروعهمشروطه آشنا نموده و خواهان پیوستن آن یرا با ایده

ی، به آن طلبشاه پیش کشیده شد و برخی از روحانیون پس از تعمیق مشروطه که ابتدا از سوی دربار

پیوستند. سکولاریسم، آزادی و برابری موجب تفرقه در میان نیروهای ابتدایی مشروطه شد. با تعمیق 

. تفرقه ها نیز بالا گرفتهای محلی اختلاف بین دموکراتکنندگان و ظهور جنبشهای مشارکتخواسته

 تر استبداد شد.سانآر صف نیروهای مترقی موجب پیروزی و تشتت د
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گرایانه رشد تمایل به ناسیونالیسم باستان المللبین با توجه به مصائب و بلایای متفاوت دوران جنگ

گرایی و فراهم شد. بخشی از روشنفکران این بار حاضر شدند قانون« استبداد منور»کرده و شرایط برای 

ششم، مجلس  یسازی کشور نمایند. از دورهت متمرکز، سکولاریسم و مدرنزادی را قربانی دولآ

مدتی  زشورای ملی به یک مجلس فرمایشی بدل شد. بسیاری از روشنفکران رضاشاه خود نیز پس ا

ه قانون، حکومت رضاشاه یک گام ب ی. در عرصهشدندگریزی و استبداد فردی جزیی از قربانیان قانون

 عقب بود. 

 مدرن گیر کرده بودند، یبعدتر، برخی از روشنفکران که در بین چرخ سنت و جامعهچند دهه 

حزب توده  هایل احمد که از ابتدا مذهبی بود و به مارکسیستآگشتند.  یشتنخوخواهان بازگشت به 

ای داد. او فردی مذهبی در معنای متعارف آن جان تازه« بازگشت به خویش» یپیوسته بود، به اندیشه

ظر او مذهب ن»ل احمد نگاهی ابزارگرا به شیعه داشت و از آنبود. حتی برخی از پژوهشگران معتقدند که 

نا مهرزاد بروجردی، روشنفکران ایرانی و غرب( ب«).شیعه یک ایدئولوژی مناسب برای بسیج سیاسی بود

ل احمد انقلاب الجزایر را الگویی آل احمد بود، آایت منوچهر هزارخانی که از دوستان نزدیک به رو

احمد در گفتگویی که با هزارخانی در مورد نقش نیروی  لآگرفت. ایران در نظر می یبرای آینده

د که فهمیها[ چطور نمیشما ]چپ»ایران داشته از جمله خطاب به هزارخانی گفته بود:  یتیهآمذهب در 

ه ها که نه مسلمان بودند و نهای حزب کمونیست را باید در داخل مسجدها تشکیل داد؟ الجزایریسلول

ود را عملی افکار خ ینقدر زنده نماند که نتیجهآ)همانجا( او « کمونیست این را فهمیدند و برنده شدند

. ه به کار گرفتشارضاتفاده کرد که به چشم ببیند. در این زمان بخشی از روحانیت از همان تاکتیکی اس

 به شکل تراژدی دیگری تکرار شد.بازهم آنچه در زمان رضاشاه تراژدی بود، این بار 

خود  یطبقات و اقشار از جمله روشنفکران مجبور به تبعیت از شرایط مشخص جامعه یمسلماً همه

ته در شکلی اما تکرار اشتباهات گذشکنند هستند و اتحادهای طبقاتی خود را متناسب با شرایط تعیین می

ی کردن اصلاحات رضاشاه در پاکنون نیز برخی از روشنفکران با بزرگجدید راه پیروزی نیست. هم

ابزاری از احساسات ناسیونالیستی برای حل مشکلات امروز هستند. باید این هشدار هابسبام در  یاستفاده

سم نگاران هستند که خوراک ناسیونالیاین تاریخ»کرد: گوش  یویزهآنگاران را مورد مسئولیت تاریخ

. کسانی که خواهان گسترش دموکراسی در ایران هستند، قبل از هر چیز باید به بلوغ «کنندرا تهیه می

ها قائل سیاسی مردم خود باور داشته باشند. رضاشاه ارزشی برای بلوغ سیاسی مردم و حق شهروندی آن

ای در مورد رضاشاه تحت عنوان ضرورت زمانه، تکرار اشتباهات صل سادهکردن چنین انبود. پنهان

 گذشته است.
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تاریخی؟ چرا برخی از یک  یاند: کجاست حافظهها همچنان اعتبار خود را حفظ کردهپرسش

 غلتند؟پهلو به پهلوی دیگر می

 

 منابعی گزیده

 محمدی. نشر نی. تهراناحمد گلی ترجمهایران بین دو انقلاب. (. 1۵۲۱یرواند آبراهامیان )

 (. مکتوبات نشر مرد امروز. تهران.1۵۲۵فتحعلی آخوندزاده )

 (. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. نشر گستره. تهران1۵۲۲فریدون آدمیت )

 ی رضا رضایی. نشر بیستون. تهران . ترجمه1۸۰۱-1۸۲۳( انقلاب مشروطیت ایران 1۵۲۳ژانت آفاری )

 دران. تهران.زدگی. نشر جامه(. غرب1۵۲۵جلال آل احمد )

 (. تجدد آمرانه. نشر ققنوس. تهران.1۵۲۱تورج اتابکی )

( دولت فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران، ترجمه آرش عزیزی، 1۵۰۱) ________

 نشر ققنوس تهران

 . نشر نی. تهران.هدولالاظمن انخمکلرزا میم ایههالرس(. 1۵۲1اله اصیل )حجت

 های دوستان ،  نشر بهنام ، تهران( نامه1۵۱۳محمود افشار )

 ی محمد محمدی. نشر یادآوران. تهران.های تصوری. ترجمه(. جماعت1۵۲۰بندیکت اندرسن )

 ی مهری قزوینی. نشر کویر. تهران.(. انقلاب مشروطیت ایران. ترجمه1۵۲۱ادوارد براون )

ی جمشید شیرازی. نشر فرزان روز. (. روشنفکران ایرانی و غرب. ترجمه1۵۱۱بروجردی )مهرزاد 

 تهران.

 (. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. امیرکبیر. تهران.1۵۳۱محمدتقی بهار )

 هلاللضد فیهش خیش هام... و روزن .اتوبتکم .اههیلاماع .لائاز رس ایهوعمجم .(1۵۲۸) انمرکد تمحم

 .موسسه خدمات فرهنگی رسا. ورین

ی انقلاب مشروطیت ایران )سه خطابه(. انتشارات پژواک کیوان. (. زمینه1۵۰۱زاده )سیدحسن تقی

 تهران.

 (. خاطرات طوفانی. نشر علیم. تهران.1۵۱۸) ___

 (. رضاشاه. نشر اچ اند اس. لندن.1۵۰۲صادق زیباکلام )

 (. صعود و سقوط تیمور تاش. نشر جاویدان. تهران.1۵۱۰الاسلامی )جواد شیخ
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ن ی حس. ترجمهجاسازیبی پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست (.1۵۰۲رضا ضیا ابراهیمی )

 افشار. نشر مرکز.

ا، زیب ( حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی، نشر1۵۲۱الدین طباطبایی )سید کمال

 تهران

 شاه، انتشارات انجمن دوستداران احسان طبریایران در دوران رضا یاحسان طبری، جامعه

 (. کتاب احمد یا مسایل الحیات. نشر شیرازه.1۵۰۵ابوطالب )طالبوف. عبدالرحیم بن

 .1۵۱1ی سیاست ایران. جاویدان. (. تیمورتاش در صحنه1۵۱1باقر عاقلی )

 ( مجله ایرانشهر، نشر اقبال، تهران1۵۲۵ر )زاده ایرانشهحسین کاظم

 . نشر ققنوس. تهران.مدن رضاخانآایران قاجار و بر(. 1۵۲1نیکی کدی )

 ( جنگ هفتادودو ملت. نشر البرز. فرانکفورت.۸۱۱۲میرزا آقاخان کرمانی )

 )؟( صد خطابه، ویراستار محمد جعفر محجوب، نشر کتاب، تهران __________
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