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مقدمه
روشنفکران بسیاری در عصر مشروطه بودند که پس از مأیوس شدن از روزگارِ خلود ،بلهفکر
ایجاد یک دولت مقتدر افتادند و این اندیشه را دنبال ،و بعداً به فکر عملی کردنِ آن افتادند .ایلن
موضوع ،نقش مهمی در برآمدن رضاخان داشت .البته روشنفکران ،تصوری از این مسئله نداشتند
که ایجاد اقتدار مرکزی ،منجر به بازتولید استبداد دیگری میشود و بدون توجه به ایلن عواقلب،
راه را در برآمدن کسی چون رضاخان میدیدند .آنان فرزند زمانۀ خویش بودند ،زمانلهای کله بلا
فشار نیروهای خارجی و بیکفایتی سیاسیون و هرجومرجی که کشور را فرا گرفته بود ،راهی جلز
ایجاد اقتداری نو به نظر نمیآمد .بسیاری از اینان« ،تجدد» و «ترقّی» را راهِ اصلیِ نجات کشلور
و تحقا آن را در وجود قدرتی میدانستند که بتواند با آن را با حلداکرر نیلرو بله پلیش ببلرد ،از
اینرو ،آرمان محدود شدنِ قدرت شاه راه کنار گذاشتند و چاره را در یکپارچگی و تمرکلز قلدرت
دیدند .این طرز تفکر و نیز حمایتهای روشنفکران از رضاخان ،نقش مهمی در برکشلیدن او بله
قدرت شد .این روشنفکران دو گونه با او تعامل داشتند .از یکسو ،بلا گسلترش ایلدههایی چلون
«دیکتاتوری روشناندیش»« ،حکومت مقتدر» و «تمرکز قدرت» ،آنچله را در حلالِ وقلوع بلود،
تئللوریزه کللرده و بسللد دادنللد و از سللوی دیگللر بللا تبیللین ایللدههایی چللون «ناسیونالیس ل »،
«غربگرایی»« ،نتبهگرایی»« ،گسترش زبان فارسی»« ،یکسانسازی» افراد از لحلا زبلانی و
پوشش و «صنعتی شدن» و نظایر آن ،ایدههای آتلی حکوملت رضاشلاه را فلراه کردنلد .ایلن
تعامل ،تنها در عرصۀ نظر و در نوشلتههایی کله در مببوعلاتی چلون ایرانشلهر و کلاوه و ناملۀ
فرنگستان و آینده و رستاخیز و...نبود ،بلکه در عمل بسیاری از اینها عقل منفصل و متصل رژی
سیاسی آینده بودند و برخی از آنان چون فروغلی و داور و تیمورتلاش بلهمقامات باللای سیاسلی
رسیدند .در این دوره ،سه ایدۀ اساسی در ذهن روشنفکران وجود داشت« :تجددخواهی (آمرانه)»،
«ناسیونالیس » و «حکومت مقتدر» که اساساً بدونِ ه قابل تصور نبودند .آنان ،آمال خلود را در
حکومتی نیرومند و در «ابرمرد»ی میدیدند که بتواند با نیروی مقتدرش بار دیگر آسلایش را بله
کشور بازگرداند ،آن را متحد کند و ملّتی «نو» و «مترقی» بسازد .هدف این مقالله کله بلا روش
توصیفی و تحلیلی و به شیوهای کتابتانهای تهیه شده است ،این است که با توجه بله مفلاهی و
شاخص های ذکر شده ،نقش روشنفکران در به قدرت رسیدن رضاخان مورد بررسلی قلرار گیلرد.
سوال اصلی این مقاله آن است که ایدههای روشنفکران چه تأثیری بر برآمدن رضاخان داشلت
با توجه به موارد مبرح شده فرضیهای که شکل میگیرد به این صورت میباشد :روشنفکران آن
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دوره ،با طلرحِ ایلدۀ اساسلیِ للزوم ایجلاد «دوللت مقتلدر» و پیونلد زدنِ ایلن ایلده بلا اندیشلۀ
«ناسیونالیس » ،با لزوم یکسانسازی و یکدست کردن جامعه و دولت ،از طریا «تجدد آمرانه»
بستری مفهومی را برای حکومت رضاخان و پادشاهی او فراه کردند.
نگاهی کوتاه به مفهوم روشنفکر
روشنفکران به عنوان حاملان اندیشههای نو ،از مهمترین انتقالدهندگان مفلاهی جدیلد بله
جوامع خود بودهاند .در عینحال ،روشنفکری از مفاهیمی است که دستیابی به تعریل جلامعی از
آن دشوار میباشد .به خصوص زمانی که ستن از مصادیا آن به میان میآید .برخی از تعلاری
روشنفکری عبارتاند از :نقادی ،سنتشکنی ،اندیشهورزی ،نواندیشلی ،خللا ارزشهلای جدیلد،
تبلیغ دانایی ،تشتیصدهندۀ مشکلات سیاسی و اجتماعی و یلا براسلاس مللفلههای روشلنگری،
جسارت دانستن داشتن و استفادۀ عقل در حوزۀ عمومی( .خسلتو )40 -41 :4891 ،روشلنفکری،
حرکتی در شکاف سنت و مدرنیته با ایجاد شکاف و تزلزل میان این دو جهان است .ویژگیهلای
روشنفکری نظیلر نلوگرایی ،قلدرت خلاقله ،انتقادیاندیشلی ،انتقادپلذیری و جرئلت اندیشلیدن،
چهرهای فرهنگی و اجتماعی را ترسی میکنند که به طور طبیعلی ،متعهلد ،دارای دغدغله و در
جستجوی نقش و کارکرد روشنگرانه است .روشنفکر با «سنت» مواجهه پیدا میکند ،در تعامل یا
تقابل با آن و در مسلیر بازاندیشلی آن قلرار ملیگیلرد .تلقلی مشلهور از روشلنفکر ،نیرویلی در
جامعهشناسی سیاسی است که از روشنفکری به معنای اع کلمه متمایز است .ریشله در فلسلفۀ
جدید و عال مدرن دارد ،عالمی که بله تعبیلر گیلدنز در آن بازاندیشلی افلزایش پیلدا ملیکنلد،
همچنین به حوزۀ تمدنی خاصی (غرب) و به دورۀ خاصی از تاریخ آن یعنی عصر روشنگری تعلا
دارد .این پدیدۀ عصر روشنگری در عال بازاندیشلیهای فلزون ،بلا ویژگیهلایی چلون آگلاهی،
شناخت ،زمانشناسی ،دردشناسی اجتماعی ،درگیری با اهداف دنیوی ،عل گرایی ،تجربلهگرایلی،
سکولاریس  ،خودآگاهی طبقاتی ،ملّی و انسانی و کشمکش با صاحبان قدرت برجسته شده است.
اساساً تعهد اخلاقی روشنفکر پرسش انتقادی اوست که از خلود و از جامعلهاش میکنلد .وظیفلۀ
روشنفکر به پیش بردن گفتگوی انتقادی از طریا زیر سلال بردن دائ اصول مورد توافا فعللی
و به جریان انداختن گفتگو در جهتهای جدید است .این انتقادیاندیشی صرفاً متوجه گذشلته و
نقد و رد حک ها و قانونها و باورهای پیشین نیست ،بلکه متوجه بقایای اندیشلههلای کهنله در
زندگی جاری ه هست( .سرپرست سادات)83 :4888 ،
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در این میان واجد چند نکتۀ روششناختی برای تحلیلل اندیشلۀ سیاسلی روشلنفکری قابلل
توجه است است:
 .4اندیشۀ روشنفکری ه زمان متأثر از نظریههای سیاسی جدید و قدی است.
 .3خصلت تدریجی تحول بدانمعناست که تفکر روشنفکری ،توانایی طرد سامانههای زبلانیِ
به میراث رسیده از عال قدی را به طور کامل ندارد.
 .8اندیشۀ روشنفکری با وجود ایجاد تحول در اندیشۀ سیاسی قدی  ،تحت تأثیر عوامل ذهنی
و عینی ،وجوهی از آن را بازتولید کرده است.
 .1در مقابل ،اندیشۀ قدی نیز برای استمرار حیات خود نیازمند بازبینی در مبانی خود است .از
اینرو شاهد پدیدار شدن سامانههای فکری و زبانی بازسازی شدۀ بهمیراث رسیده از عال قلدی
خواهی بود( .کاظمی زمهریر)81 :4888 ،
در نظر وبر روشنفکران به عنوان تولیدکننلدگان ایلدهها و سلازندگان ایلدئولوژی هل بلرای
خودشان و ه برای دیگر قشرها و طبقات نمیتوانند بر حسب نظریهای یکپارچه فهمیده شلوند.
به نظر وبر اگرچه روشنفکران در بیشتر موارد قشر جداگانهای را تشلکیل میدهنلد ،املا ضلرورتاً
منافع قشر خود را در تأملات فکریشان دنبال نمیکنند ،این امر روشنفکران را قادر میسلازد تلا
فراتر از منافع طبقاتیشان بروند ،زیرا آنها حاملان اشکال و سبوح متتل عقلانیلت میباشلند.
(صدری )84 :4891،روشنفکران را در سه مجموعۀ کلی قرار میدهند :اوّل ،روشلنفکرانی کله در
خلا و حفظ ارزشهای غایی تغییرناپذیر در زمینۀ حقیقت و زیبایی و علدالت نقلش دارنلد .دوم،
روشنفکران به عنوان مبلغان عقاید ،بنیانگذاران ایدئولوژیها و نقّادان وضلع موجلود و سلوم ،بله
عنوان قشری اجتماعی که در توسعه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش دارند( .بشیریه)314 :4894 ،
در هر نقبهای از جهان ،روشنفکران ویژگیهای خاص خلود را دارنلد ،هلر چنلد آنلان از منظلر
تحولات روشنفکری بهجهان مینگرند ،اما بلا توجله بلهویژگیهای منلاطقی کله در آن زنلدگی
میکنند در مواجهه با تمدن جدید ،واکنشهای متفاوتی از خود بروز دادهانلد .روشلنفکران عصلر
قاجار افرادی بودند که با مفاهی مدرن آشنا بودند و با برخورداری از آموزش مدرن در پلی تغییلر
وضع موجود بودند ،اما از آنجاییکه دامنۀ این قشر اجتماعی در عصر قاجار بسلیار محلدود اسلت
ه میتوان شامل برخی اهل تفکر و ه شامل دیوانسالاران شود ،البته دیوانسالارانی که سعی
داشتند ،از حوزۀ نظری نیز در باب پیشرفت و نوسازی ملثر باشند( .خستو)91 :4891 ،
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وضعیت روشنفکری در آستانۀ برآمدن رضاخان
نسل اوّل روشنفکران ایرانی ،معتقد به مدرن و نو شدن از بالا بودند .این اعتقاد عملدتاً بلهدو
دلیل بود :اوّل اینکه بسیاری از اینان خود از جمله برگزیدگان بودند و دیگر آنکه بسیاری از آنلان
مستقیماً در ساخت سیاسی و اجتماعی زمان خود دخیل بودند و در نتیجه نه اعتقادی به توانلایی
تودهها داشتند و نه اعتقادی بله علملا و نظامهلای سلنتی( .جهلانبگلو )444 :4894 ،نسلل دوم
روشنفکری ایران ،با سالهای پرآشوب انقلاب مشروطۀ ایران همزمان بود .در ایلن زملان نسلل
دوم روشنفکران ایرانی مانند فروغی ،داور ،هدایت ،تقیزاده و...به صحنه آمدنلد و هدفشلان ایلن
بود که ساختار جامعۀ ایران را به شیوهای نظاممند و جامع ،نوسازی و دنیوی کنند و البته در ایلن
میان شیوه و روش سیاسی اهمیلت نداشلت .ایلن نسلل بلرای فعالیلتشلان دو راه متفلاوت را
برگزیدند .عدهای کوشیدند از طریا ترجمهها ،مکتوبات و خبابههلایشلان ،فضلای فرهنگلی را
برتری دهند و از دیگر سو ،عدهای دیگر در فرآیند اصلاحات سیاسی و اجتماعی که رضاشاه طلی
دورۀ زمامداری خود به انجام رساند ،مشارکت میکردند .مهمترین چهرۀ ایلن نسلل ،محملدعلی
فروغی بود که از جمله نتستین حامیلان پرشلور رضاشلاه بلود و برخلی او را «عقلل منفصلل«
رضاشاه میدانستند .اگرچه عدهای شاید اینها را به خاطر حمایت و وابستگیشلان بله رضاشلاه
ملامت کنند ،ولی این حمایت بیشتر نتیجۀ اندیشههای ملّیگرایانه ،دنیوی و متجددانۀ آنان بلود.
اینها برخلاف نسل اوّل بر آن بودند تا تمدن مدرن را به ایران بشناسانند ،نله فقلد بلا تقلیلد از
غرب بلکه با رهیافتی سازوار و نظاممند به فرهنگلی اروپلایی( .جهلانبگلو )414-411 :4894 ،در
حالی که برابریخواهی ،آزادیخواهی و ملّیگرایی رمانتیک الهامبتش نسل اوّل به روشلنفکران
بود ،برای روشنفکرانِ پس از جنگ جهانی اول-که متأثر از تحولات کشلورهای آلملان ،ایتالیلا و
پرتغال بودند– اقتدارگرایی سیاسی و ملّیگراییِ زبانی و فرهنگی ،به نیروی ضروری و کارسلازی
در تحقا آرزوهایشان تبدیل شد( .نظری)418 :4891 ،
اهدافی که قبل از انقلاب ،مشروطهطلبان را گرد ه آورده بود ،همگی زمینلههای مشلترکی
چون گسترش بیعدالتیها ،ظل و فساد ،سلبۀ بیگانگان ،مواجهه با غرب و عقبماندگی کشلور
داشتند ،اما همینها ،خواستههای مشترکی چون برقراری امنیت ،رفلاه عملومی ،اسلتقلالخواهی،
دولت کارآمد ،آزادی ،برقراری عدالت و قانون را دنبال مینملود .بلا چنلین اشلتراکی در اهلداف،
هرکس از ظن خود با مشروطیت همراه شد و آنگاه که نوبت به تعری هر یک از ایلن مفلاهی
رسید ،ظن و تردیدها تبدیل به یقین گردید و جدایی میان انقلابیون را رقل زد .در واقلع ،جلدایی
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میان مشروطهطلبان از زمانی آغاز شد که به علّت آشنایی روشلنفکران بلا اندیشلههای جدیلد و
وجود عناصر روشلنفکر درون حکوملت ،تلدوین قلانون اساسلی بلر عهلده روشلنفکرانی چلون
سعدالدوله ،متبرالسلبنه و فرزندان مشیرالدوله نهاده شد و آنلان بلا اسلتفاده از قلوانین اساسلی
بلژیک و فرانسه ،قانون اساسی مشروطه را بنا نهادند .مواردی چلون حاکمیلت ملّلی ،تأکیلد بلر
اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری ،تأکید بر قوانین عرفلی -عقللی ،آزادی ملذاهب ،برابلری
حقوق اجتماعی افراد ،دستگاه قضایی عرفی و مانند آن سبب اختلافاتی اساسی در زملان تلدوین
قانون اساسی شد( .رهبلری4891 ،الل  )11 :هملین اهلداف ،نزدیلک بله دو دهله بعلد توسلد
روشنفکرانی که عمدتاً در انقلاب مشروطه شرکت کرده بودند ،با آرزوی بر سر کار آملدن دوللت
مقتدر همراه و همگام شد و بسیاری از این اهلداف را اینلان بلا «تجلدد آمرانله» قابلل تحقلا
میدیدند.
از انقلاب مشروطه تلا بله املروز روشلنفکر ایرانلی در مقلام واردکننلده ،پاسلتگو و ملدافع
ارزشهای مدرن در مقابل سنتها و فرهنگهای بومی قرار گرفته است .از اواخر سلسللۀ قاجلار
به تدریج نهادهای شبه مدرن در ایران شکل گرفت و دولت شبه مدرن پهلوی روی کلار آملد و
زیست بوم جدیدی را برای پارهای از روشنفکران نوگرایی ایرانلی فلراه آورد .مواجهلۀ سلنت و
مدرنیته و سیبرۀ روزافزون ارزشهای ملدرن بلر علال سلنتی عکلسالعمللهلای متعلددی را
برانگیتت ،این مواجهه و تعارض ،برخی از جریانهای سنتی را به اتتاذ مواضع تنلد نسلبت بله
تجدد واداشت و آنها را برانگیتت تا از موضعی ماقبل مدرن به مقاومت در برابر جهلان ملدرن
بپردازند( .نوابتش و کریمی )81 :4899 ،هر چند این سنتگریلزی در دورۀ پهللوی اوّل نیلز در
زمینۀ بحران سیاسی فقدان یگانگی ملّی ادامه یافت و با دستاویز ملّتسازی ،تئوری دیکتلاتوری
مصلح در همان زمینۀ باستانگرایی و ناسیونالیس ایرانی مشروعیت یافت ،اما به معنای موفقیلت
آن در جذب افکار و تسلد اذهان یا از جریان انداختن سنت نبود .این الگو از آنجا کله محصلول
تداوم و بسد آرای علمی و فلسفی ،فرهنگی و دینی جامعه خود نبوده و آموزههای اساسی خود را
وامدار اندیشههای غربی بوده است ،قبل از آنکه توضیحی در تاریخ اندیشۀ جامعه ایرانلی باشلد،
بیشتر جزء تاریخ مدرنیته در کشورهای پیرامونی میبایست قلمداد شود( .سرپرست سادات:4888 ،
)81
روشنفکران این دوره که یا از فعالین پیشلین جنلبش مشلروطهخواهی بودنلد و یلا ایرانیلان
تحصیلکرده در غرب دیگر امیدی به اصلاحات تدریجی پارلمانی و قضایی نداشتند .جاذبلههلای
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دموکراسی در برابر واقعیتهای خشن جامعۀ عقبماندۀ ایران رنگ میباخلت( .انتتلابی:4843 ،
 )498اینان ،نه تنها مولود صورتبندی گفتمان جدید بودند ،بلکه به صورت ه زمان در پیلدایش
و شکلدهی به آن به صورت برجستهای به ایفای نقش پرداختهاند .یک طبقله یلا گلروه اصللیِ
سازمان اجتماعی قدرت و سلبۀ سیاسی را به دست نملیآورد مگلر اینکله قبلل از آن هژملونی
فرهنگی را به دست آورده باشند .هر چند لحظۀ پیدایی نهادی و سیاسی دولت مدرن در ایران بلا
استقرار رژی پهلوی در سال  4811مشتص میشود ،وجوه فرهنگلی آن ملدتها پلیش توسلد
گروهها و نیروهای اجتماعی– فکری خاصی شکل گرفته بود .دولت مدرن در ایران برایندِ منباِ
گفتمانی تجدد و مفاهی مدرن در ایلران اسلت .طلرح ایلدههایی ماننلد قلانون ،پارلمانتاریسل ،
حکومت مشروطه ،نهادهای مدرن مانند مدرسههای جدید ،قضاوت ،ارتش و  ...در نهایت نیازمند
طرح و ایجاد دولت مدرن مستقر و متمرکز است( .فاضلی و سلیمانی قرهگل )44 :4884 ،این نیز
خود مولود شراید ویژهای بود .با بروز ناکارآمدی حکومت قاجاریه در حفلظ امنیلت اجتملاعی ،و
تحقا ایدهآلهای روشنفکران ،آنان در یک قهر سیاسی سازمانیافته ،تمام توان خود را در کفلۀ
ترازوی رضاخان ،که به زع آنان به اندازه کافی قاطع ،پیشرو و وطندوسلت بلود ،قلرار دادنلد.
(واعظ )411 :4893 ،تجددگرایان ناامید از کارامدی مشلروطه ،سلعی داشلتند بله منظلور ایجلاد
دگرگونیهای اساسی در نهادها و ساختارهای سیاسی -اجتماعی کشور ،ترکیبی تنلدرو و هلودار
اصلاحات در مجلس پدید آورند .آنان سرستتانه از تحقا حاکمیت متمرکز ملّی که در نظامهلای
سیاسی مبتنی بر جمهوریت یا دیکتاتوری منوّر تجلی مییافت ،دفاع کردند تا بهکمک آن،کشلور
را از شر ناکارآمدی نظام مشروطه و پراکندگی قدرت نجات دهند( .کدی)411 :4894 ،
فرآیند مدرنسازی در قرن نوزده و اوایل قرن بیسلت و ناکامیهلای جنلبش مشلروطه در
سالهای پیش از شروع جنگ جهانی اوّل ،اکرریت گستردۀ جمعیلت شلهری ،بله ویلژه طبقلات
میانی و روشنفکران را به پذیرش حکومتی متمرکلز و مقتلدر سلوق داد .اگلر در دورۀ نتسلتین
مشروطهخواهی ،مساواتطلبی ،کررتگرایی سیاسی و ملّیگرایی رُمانتیک الهامبتش روشنفکران
نوپا در تلاششان برای آغاز تغییر و اصلاح بود ،اینک برای نسل جدیلد روشلنفکران ،اقتلدارگرایی
سیاسی ،نیروی محرّک ضروری برای تحقا آرزوهایشان را قرار بود فراه آورد( .اتابکی:4849 ،
 )33-34اساساً بیثباتی و ناامنی و عدم انسجام جامعه ،امکان هرگونه نوسازی و اصلاح را از بین
برده بود و عناصر متتلفی که اصلاحطلب و خواهان وضع مبلوب بودند ،از پدید آمدن یک دولت
قدرتمند مرکزی برای انجام اصلاحات و نوسازی حمایت میکردند .در چنلین شلرایبی بلود کله
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رضاخان پا به عرصۀ سیاسی ایران گذاشت .او موللود یلک رونلد ناسلرانجام نوسلازی سیاسلی،
اجتماعی و اقتصادی بود و تصمی داشت تا اقدامات ناکلام را بلا قلدرت نظلامی و بهرهگیلری از
روشنفکران پیرامون خویش به انجام رساند .عامل داخلی قدرتیابی رضاخان طی چهار سلال در
ارتقا از فرماندۀ نیروی قزاق تا سلبنت را باید در اقدامات او بله منظلور سلر و سلامان دادن بله
اوضاع کشور و بهبود شراید نوسازی جست( .قلفی)44 :4848 ،
پیش از به قدرت رسیدن رضاخان ،یک جریان روشنفکری و ادبی با نیروی ذخیرۀ بسیار زیاد
و هواداری اندک مردمی ،این اندیشه را رواج میداد که چارۀ همۀ دردهای ایلران ،انقللابی تملام
عیار ،افزون بر مشروطهخواهی در فرهنگ ملّت و بنیانهای سیاسلی حکوملت اسلت .شلاعران،
سیاستمداران و نظامیان ،مرلری از حامیان وضع جدید بودند که در واکنش به بازارِ آشفتۀ ناشلی
از مشروطهخواهی سردرگ و بیبنیاد ،برآمده بودند .این سه گروه ،هر یک به دنبال هلدفِ خلود
بودند .شاعران و ادیبان به دنبال استقلال و عظملت باسلتانی کشلور ،و سیاسلتمداران بلهدنبال
آزادیهای سیاسی ،محدودیت قدرت سلبنت و نیلز حکوملت قلانون بودنلد ،املا در ایلن بلین،
نظامیان خواستهای فراتر داشتند .آنها ،به دست گرفتن قدرت حکومت مرکزی و تأسیس قشون
قوی را ،حتی به بهای فدا شدن آزادیهای مدنی و سیاسی ،ترجیح میدادند و در این میان خلود
را شایستهترین افراد برای رهبری حکومت مقتدر مورد نظرشلان میدانسلتند و در عملل موفلا
شدند با استفاده از احساسات میهنی و ملّی بله قلدرت مبلقله دسلت یابنلد( .آشلنا)31 :4891 ،
بدینسان ،سالهای پس از انقلاب تا وقوع کودتای اسفند  4388اساساً بیثباتی در جامعه ،امکان
هرگونه نوسازی و اصلاح را از بین برده بود و عناصر متتلفی کله اصللاحطلب و خواهلان وضلع
مبلوب بودند ،از پدید آمدن یک دولت قدرتمند مرکزی برای انجام اصلاحات و نوسازی حمایت
میکردند( .قلفی)44 :4848 ،
ضرورت دولت متمرکز و مطلقه
یکی از اصلیترین ایدهها در این دوره ،ایدۀ دولت متمرکز و مقتدر بود .سلازماندهی دوللت،
به صورت دولتی متمرکز و مبلقه ،ضرورتی ساختاری و گریزناپذیر بلود .در ایلن میلان ،جریلان
روشنفکری نیز ظهور چنین دولتی را ضرورتی انکارناپذیر میدانست و به لحلا فکلری ادبیلات
گستردهای دربارۀ آن به وجود آورده بود .بسیاری از آنان گرد رضاخان جمع شلدند و در پیشبلرد
برنامهها به او کمک کردند و برخی از آنها نیز سمتهای مهمی در دستگاه بوروکراسی بهدست
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آوردند( .آزاد ارمکی و نصرتینژاد )31 :4898 ،روشنفکران ایرانی ،وقتی با خبر تجزیۀ ایران بعلد
از جنگ جهانی اوّل مواجه شدند ،طرفدار ایدۀ «مرد مقتدر» و یا حکومت مقتدر مرکلزی شلدند.
برای مرال شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری ،که رهبری سوسیالیستهای ایلران را در سلالهای
 4388تا  4811برعهده داشت ،به پشلتیبانی از رضلاخان متمایلل شلد( .علیحسلینی و نجفلی،
 )34-31 :4884توسل روشنفکران و نظریهپردازان این دوره به شتصیتی نیرومند ،بیانگر ادراک
جدید آنان از هویت جدید در ایران در چارچوب دولتی مقتدر و متمرکز بود که بتوانلد بلا رفلع از
ه گسیتتگی و تنشهای عارض شده« ،سعادت را بر ما تحمیل کند» و «پردۀ اوهام را بله زور
از جلوی چش ما رد نماید( ».وحدت)439-438 :4898 ،
پیشفرض آنان بر این پایه بود که الگوی اروپایی مدرنیته منعکسکننلدۀ جامعلۀ منسلجمی
است که به وضوح پیرامون مفاهی مشتص ملّت و دولت ،سازمانیافتله و تنهلا یلک حکوملت
مقتدر قادر است ضمن پیش بردن اصلاح در کشور ،یکپارچگی و وحلدت سلرزمینی آن را حفلظ
کند .روشنفکرانی چلون حسلین کلاظ زاده ایرانشلهر ،محملود افشلار یلزدی ،مشلرف نفیسلی
(مشرفالدوله) ،سعید نفیسی ،احمد کسروی ،ابلراهی پلورداود ،رشلید یاسلمی ،مرتضلی مشلفا
کاظمی ،حبیبالله پوررضا ،محمد قزوینی ،عباس اقبال ،کری طلاهرزادۀ بهلزاد ،مللکالشلعرای
بهار ،حسین مراغهای ،علیاکبر سیاسی ،اسماعیل ملرآت ،میلرزا حسلین مهلیمن و سلید حسلن
تقیزاده با همۀ تنوعات فکریشان ،جملگی بلر ایلن بلاور بودنلد کله دیگلر ،آملال و آرزوهلای
دموکراتیک مشروطه ،شوقی بر نمیانگیزد و به اقتضای اوضاع کنونی بایلد بهسلمت «دیکتلاتور
ایدهآلدار» «یک دماغ منوّر» ،و «مستبدی روشناندیش» حرکت کرد که بتواند زمینههای للازم
را برای انقلابی اجتماعی فراه آورد .در آن هنگام ،روشنفکران پیش از آنکه آثار چنلین املری را
پیشبینی کنند ،آرزوی قدرتی را داشتند که بتواند ساختارهای اجتماعی -سیاسی کشور را سامان
داده و آرمانهای سیاسی آنان را تحقا بتشد( .نظری )411 :4891 ،برخلاف عصر مشروطه کله
موافقانش در پی تلفیا سنتها و مذهب ایرانی با نظام سیاسلی غلرب بلود ،اینلان بلر پلذیرش
یکپارچۀ تمدن غربی و فرنگیشدن جامعۀ ایران تأکیلد داشلته و هرگونله دخاللت روحلانیون در
سیاست را نفی میکردند( .رحمانیزاده دهکردی و زنجانی)488 :4880 ،
اندیشۀ ظهور ابرمرد ،ه با شراید تاریتی و الزامات این دورۀ کشور منببا بود و ه ریشه
در ناکامی جنبش مشروطه داشت .حقیقت این است که اندیشلههای ایلن دوره رببلی وثیلا بلا
شراید جهانی داشت و از سوی دیگر مشکلات ساختاری ناشی از ناکامی مشلروطه بله انلدازهای
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بود که دیگر تشبث به قانون و پارلمان برای سعادت کشور ،در حک سراب تلقی میشد .بسیار از
کسانی که از نظریۀ ضرورت ظهور ابرمرد ستن میگفتنلد ،مصلداقی عینلی بلرای آن در نظلر
نگرفته بودند و این نشان میدهد که اندیشۀ یادشده با تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز الزاملات
کشور منببا مینمود( .آبادیان)14-11 :4898 ،در راهبرد مشترک اکرر روشنفکران ،بله منظلور
تحقا اصلاحات در ایران  ،تأکید بر نیاز به «مردانی نو» و «دولتی نو» فراوان مشاهده ملیشلد.
مببوعات و روزنامهها ازجمله روزنامۀ کاوه به «نتبهگرایی» و تأسلیس «دوللت مقتلدر» تأکیلد
میکردند .همواره بیان میشد که موفقیت هر برنامۀ اصلاحی ،مستلزم وجود گروهلی از زبلدگان
فرهنگی و سیاسی است .آنان ،فقدان همین نیروی اجتملاعی را یکلی از عواملل مهل شکسلت
مشروطیت بر میشمردند و از فقدان «طبقۀ صالح» در مقام سررشتهدار اصلاحات ،به مرابۀ عیبی
بزرگ یاد میکردند .نتبگان صالح ،تقویت دولت مرکزی مقتلدر را پلیشزمینلۀ موفقیلت طلرح
اصلاحات میدانستند و ابزار اصلی آن را نیز تغییر در شبکۀ اداری و اصللاح نهلاد دیلوانسلالاری
میدیدند که قادر است از «مرکز مملکت» چرخهای شعب ادارات را در ولایات بگرداند و «قوانین
مجلس شورای ملّی» را در سراسر کشور جاری کند( .تنکابنی )43-44 :4881 ،نشریات پرنفوذی
چون کاوه ،فرنگستان ،ایرانشهر و آینده مروّج این ایده بودند که اوّللین قلدم اصللاحات فلوری و
سیاسی ،تقویت دولت مرکزی است .تلاش اصلی باید در این راه صرف شود تا از طریلا اسلباب
دوام و استحکام دولت ،سکون و فراغ بالی پیدا شده و هوا برای نقشلههلای ملّلی صلاف شلود.
دولتی مقتدر ،جایگزین دستگاه دیوانی گذشته شود و بساط اقتدار حکمرانلان محلّلی را برچینلد،
تمامیت ارضی و یکپارچگی کشو ر را تأمین نماید و بر پایلۀ زبلان مشلترک ،فرهنلگ واحلد و
خودآگاهی تاریتی ،ملّتی یگانه ایجاد کند( .نظری)411-410 :4891 ،
نامۀ فرنگستان ،یکی از مجلات روشلنفکران آن دوره ،در اداملۀ تلاشهلای فکلری سیاسلی
تجددگرایان بههمین مقوله پرداخت .در نتستین شمارۀ آن ،مشفا کاظمی گفتمانهای فکری و
سیاسی آن عهد ،یعنی لزوم انقلاب و ظهور یک دیکتاتور مصللح را بله بحلث گذاشلت( .مللایی
توانی )341-343 :4894 ،کاظمی «انقلاب» را با توجه به بافت اجتماعی ایران« ،یعنلی اکرریلت
نادان ،بیسواد و ناآگاه ،ممکن» نمیداند .به اعتقادِ او «تنها راه ممکن در بدو امر ،دست یازیلدن
به انقلاب از راه تربیت و سیرۀ تکامل تدریجی است ،اما به دلیل وضعیت غیرقابل تحمل ایران و
فاصلۀ فزآیندۀ آن با تمدن غرب ،نمیتوان به انتظار اصللاح تلدریجی املور در چلارچوب قلانون
نشست» پس «بنابراین ،لازم است یک صاحب فکر نو زمام حکومت را در دست گیرد و با عملل
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قاطعانۀ خویش ،به این وضعیت خاتمله دهلد( ».ناملۀ فرنگسلتان ،شلمارۀ )4818 :4شلعار ناملۀ
فرنگستان ،اخذ بدون شرط تمدن غربی ،مبارزه با خرافات و ضرورت تعلی و تربیت عمومی بلود.
گردانندگان نامۀ فرنگستان با تجزیه و تحلیلی از وضعیت آن روز ایران ،بهجای راهحل فرهنگلی
به راهحلی دیگر روی میآوردند که همانا تشبّث به «استبداد منوّر» بلود .در مقایسله بلا روزناملۀ
کاوه ،گردانندگان کاوه بر نتایج سوء روی کار آمدن فردی که بنلابر ملد زمانله توسلد علدهای،
دیکتاتور ایدهآل نامیده میشد واق بودند و معایلب آن را برمیشلمردند ،املا نویسلندگان ناملۀ
فرنگستان با این دیدگاه متالفت میکردند( .آبادیان )488 :4891 ،در یکلی از شلمارههای ناملۀ
فرنگستان آمده« :در کشوری که  88درصد مردم تحت سلبۀ روحانیون مرتجع هستند ،تنها امید
ما به موسیلینی دیگری است تا بتواند قدرتهای سنتی را از بین ببرد و در نتیجه ،بینشی نلوین،
مردمی جدید و کشوری مدرن به وجود آورد ».در همان شلماره نویسلندۀ دیگلری بلا اشلاره بله
اصلاحات مورد نیاز ،اذعان میدارد« :البته تنها دیکتاتور میتواند چنین اصللاحاتی انجلام دهلد».
(سمیعی)801 :4884 ،
گردانندگان کاوه نیز به تجدیدنظر در آرای سیاسی خود پرداخته ،ستنگوی نتبلهسلالاری و
اقتدارگرایی شدند .از نگاه آنان ،جامعۀ ایران فاقد بنیادهای اجتماعی -اقتصادی لازم برای استقرار
مشروطیت بود و ادامۀ این وضعیت ،صرفاً به گسترش بحران سیاسی میانجامید و خبر انحباط
ملّی را در پی داشت .در نتیجه ،لازم بود ابتدا مبانی و ساختارهای دولت مبلقه و مدرن پدید آیلد
تا بتوان بر پایههای آن مردمسالاری را بنا کرد .ایرانشهر با توجه به فقدان بسلترهای اجتملاعی،
سیاسی و دموکراسی در ایران ،استفاده از روشهای دموکراتیک را برای کشلور مضلر دانسلت و
نوشت« :در مشرقزمین و متصوصاً در ایران ،یک دماغ مصلح و یک فکر روشن و سعادتطلب،
هزار درجه بهتر میتواند موجبات سعادت جماعت را کمال نماید....وجود یک پبر کبیر (ناپلئون و
نادرشاه) هزار مرتبه بیشتر منشأ اثر تواند بود تا این مجالس معنوی و کمیتلهها و کمیسلیونهای
متداول( ».ملایی توانی )344-314 :4894 ،از دیدگاهِ گردانندگانِ کاوه «استبدادِ منوّر» چیزی جز
«ادارۀ استبدادی خوب ،ترقیطلب و تمدندوست» نیست» البته آنها «مشروطۀ خلوب» را کله
«کامل و صحیح» باشد «در صورت امکان وجود آن بلاشک و بدون هیچ گفتگو احسن شلقوق«
میدانند ،ولی این «چون در ایران غیرممکن است و فقد در میان ملّت عالِ و ترقیکرده امکلان
دارد ،لهذا از آن حرفی نمیزنی » و «بدون شبهه» شلاّ نتسلت ،اسلتبداد منلوّر را «در صلورت
وجود اسباب و ظهور اشتاص لازم آن» بسیار «برای ایران مفید و موافا صلاح» میدانند( .کاوه،
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دورۀ جدید ،سال دوم ،شمارۀ )8 :8
از دیدگاه کاوه ،جامعۀ سیاسی ایران در سالهای پس از مشروطیت کله سیاسلت بله املری
عمومی و تودهای تبدیل شد بهنوعی بیماری مزمن و مبتذل گرفتار آمد .در این سالها علاوه بلر
نتبگان سنتی موجود طبقۀ جدیدی از سیاستپیشگان سر بر آوردنلد کله کلار عملدۀ آنهلا نله
فعالیت سیاسی در چارچوب قواعد دموکراتیک بلکه دلالی سیاسی و سیاستگری بلود .اینلان بله
معنای واقعی دولتمردانی فرهیتته و استتواندار نبودند ،بلکه سیاستچیانی به شلمار میرفتنلد
که نه به دموکراسی و نه به دیکتاتوری باور داشتند و هملۀ هنلر آنهلا زدوبنلدهای سیاسلی در
درون نهادهای مستقر بود .کسانی که پی در پی زمینههای سقوط و بحلران کابینلهها را فلراه
میآوردند و هرگاه منافع آنان اقتضا میکرد درصدد عَلَ کردن دولتی دیگر برمیآمدند .آنلان نله
قواعد بازی سیاسی را میدانستند تا به شکلی سازمانیافته و حقوقی در چارچوب نهادها و نظلام
مستقر فعالیت کنند و نه ضرورت آن را درک میکردند .گویی فضا و فرصلتی بلرای آنلان پدیلد
آمده بود تا فقد با آشفته ساختن مناسبات موجود ،منافع خود و گروه هوادار خود را به هر قیمتلی
حفظ کنند .بنابراین به جای آنکه دولت را در جهت غلبه بر مشکلات متعدد یاری دهنلد ،هملواره
به ایجاد بحران ،آشوب سیاسی و گسترش ناآرامی دامن میزدند .بعلدها مجموعله تللاش آنهلا
جامعه را آنچنان دچار بحران کلرد کله هلیچ دولتلی نتوانسلت اسلتقرار یابلد و در فضلایی آرام
برنامههای خود را به پیش برد( .ملایی توانی)83-84 :4848 ،
یکی از دیگر نشریههای آن روزگار ،رستاخیز بلا ملدیریت عبداللله رازی کله از روشلنفکران
حامی رضاخان بود .مسئلۀ اساسی رستاخیز این بود که چه کسی باید مبانی نظ جدید را فلراه
کند این نشریه قاجار را از عوامل خرابی ایران و گسترش نابسلامانیهای اخللاقی میدانسلت و
اعتقاد داشت ریشۀ این درخت شوم باید کنده شود و به جای آن نظام جمهوری برقرار شود ،املا
چه کسی باید بساط نظام قاجار را برچیند و دست به اصلاحات اساسلی بزنلد گرداننلدگان ایلن
مجله در این دوره سرانجام بهضرورت استقرار حکومت قدرتمند روی آوردند .از دید رازی ،یگانه
راه علاج بحران ایران ،تشکیل حکومتی قوی ،ملّی و آزادیخواه اسلت کله ایلن اسلاس در هل
شکسته را بر پایۀ یک تمدن و اخلاق جدید ،مرکب از اخلاقیات و عادات ایرانی و اروپایی ،بنا کند.
این حکومت باید از افراد دانشمند و وطنپرست تشکیل شود تا اقدامات آنان ،ایران را بله سلوی
تجدد سوق دهد و بهجای اصلاح ،باعث فساد نشود و «بدون در نظر گرفتن رأی اکرریت» دست
به اقدامات اساسی بزند .این اندیشه ،برای از میان برداشتن شراید سفلهپروری در بلین ایرانیلان،
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دو راهحل دارد ،یا در گرفتن انقلاب خونینی که اساس کهنه را از میلان بلردارد و نظل جدیلدی
مستقر سازد ،یا قدرت قاهری ظهور کند که بله «جبلر و زور» اوضلاع را تغییلر دهلد و ملردم را
بهسوی فرهنگ مدرن هدایت کند .از آنجایی که از تودههای مردم در جهل و فسلاد غوطهورنلد،
نمیتوان انتظار هیچ انقلابی داشت ،پس باید به فرد مقتلدری روی آورد کله بله«زور و شللاق»،
مردم را به تجدد و رعایت موازین اخلاقی ،که میتواند مبنای تمدن ایرانی واقع شود ،سوق دهلد.
باید چکمهپوشی ظهور کند که با گسترش رعب ،مردم را هراسان سازد ،و جلز آن چیلزی کله او
اراده میکند و به مصلحت مردم تشتیص میدهد ،کاری صلورت نگیلرد .پتلر کبیلر ،میکلادو و
جورج واشنگتن از الگوهای گردانندگان رستاخیز به شمار میرفتند( .آبادیان)31-30 :4898 ،
یکی از روشنفکران آن روزگار و بعدها از کارگزاران درجله اوّل حکوملت رضاشلاه ،علیاکبلر
داور بود که نشریۀ مرد آزاد را اداره میکلرد .و یکلی از ایلدههای اساسلی ایلن نشلریه «نظریلۀ
ابرمرد» و «حکومت مقتدر» بود .او از بیکفلایتی زملامداران دورۀ مشلروطه سلتن میگفلت و
بزرگترین سند بیکفایتی آنان را وضلع فلاکتبلار ایلران میدانسلت .در ایلن زمینله او هل بله
دموکراتها که جناح تندروی مشروطه را تشکیل میدادند و ه اعتلدالیها حملله میبلرد .داور
میگفت رهبران انقلاب از مردم لقب آزادیخواه گرفتند ،عناصری بیسواد و نالایا خوانده شلدند.
داور پیشنهاد میکرد قبل از هرکاری باید مردم را از چنگال این سیاسلتمداران درآورد تلا دیگلر
مردم بهستنان این جماعت بیاطلاع که هیجده سال است ملردم را سلرگردان کردهانلد گلوش
ندهند .از دید او در طول این مدت کوچکترین قدمی برای کاستن از پریشانی مردم برنداشتهاند
و مشروطهخواهان هر کاری کردند نتیجهای عاید نشد .با توجه به چنین تحلیلی از اوضاع ایلران
پس از مشروطه ،داور به این نتیجه رسید که باید به این وضع خاتمله داد .ملّلت ایلران ،محتلاج
دولتی فعال و قدرتمند است که بداند علاج کار چیست و این دولت باید به سرعت شالودۀ تجدد
را بریزد .چگونه میتوان این دولت مقتدر را قادر ساخت که چنان کند بله نظلر او دو راه وجلود
دارد :یکی به رأی مردم تمکین کردن و آنان را تحمل نمودن و به تمناهای آنان گوش فرا دادن
و اسیر شراید و امکانات بودن و بر این اساس حرکت آرام رو به جلو داشلتن و دیگلری تحمیلل
کردن ،دستور دادن و کارها را بدون توجه به شراید محید پلیش بلردن .داور متلال شلا اوّل
یعنی سیاست فرهنگ مشلارکت و هلدایت املور از طریلا دموکراتیلک بلود .از دیلدِ او جهلل،
غرضورزی و فقری که وجدان ایرانی را منحد کرده است مانع از ادارۀ امور با اتکا بله فرهنلگ
مشارکت عمومی است .بهقول داور «از کسانی که هنوز با شتر بار میبرنلد و مشاورشلان رملال
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است و طبیبشان چنگیز ،نمیتوان انتظار داشلت .در چنلین اوضلاع و احلوالی تنهلا راه ممکلن
تحمیل است .ایرانی به میل خود آدم نتواهد شد .سعادت را بر ایلران تحمیلل بایلد کلرد ،نله از
هتاکی باید ترسید و نه به ناله و زاری مردم باید گوش داد( ».آبادیان)13-11 :4898 ،
یکی دیگر از روشنفکران آن روزگار علی دشتی بود که در ارگاناش شفا سرخ نظریههایش
را ارائه میکرد .علی دشتی ،از «انقلاب معارفی» و ضرورت آن ستن میگفلت و نلوع حکوملت
تأثیری شگرف در تحول افکار عمومی و اخلاقیات اجتماعی میتواند داشته باشلد .بله نظلر او بلا
توجه به بنبستی که ایران در آن گرفتار آمده است« ،تشکیل یلک حکوملت قلوی و توانلا و در
عین حال منورالفکر و بافصیلت که به زور سرنیزه تجدد را ایجاد ،سعادت را تحمیل و فساد اخلاق
را عملاً در ه بشکند ،بهترین طریا حصول این مقصود است ».به عقیدۀ دشتی ،یک فرد بااراده
میتواند طی ده سال کشور را به اندازۀ پنجاه سال جلو ببرد و کشور را از وضعیتی کله سلرانجام
آن سقوط و اضمحلال است ،نجات بتشد و به سوی تکامل و تملدن بکشلاند( .آبادیلان:4891 ،
 )488دشتی اعتقاد داشت در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است ،اگر ابرمردی ظهور کنلد
و زمام امور را به دست گیرد ،در مدتی کوتاه ،ترقیات خارقالعاده ظاهر میشلود و ملّلت صلاحب
صفات و ملکاتی میگردد که نمونۀ آن شجاعت و حسن ادارۀ امور است ،و به مجرد افول ابرمرد،
جامعۀ ایران دچار ضع و انحباط و ذلت گردیده است .بلر اسلاس ایلن نگلرش ،گفتله میشلد
جامعۀ ایران به زور عادت دارد و تنها با زور میتوان آن را به جلو هدایت کلرد .بلرای رهلایی از
زوال ،به یک نفر مصلح و یکی «دماغ منور» نیاز است که معلارف ایلران را بله اجبلاری کنلد و
اخلاقیات فاسد ایرانیان را به زور برچیند .اگر میکادو یا کمال پاشایی یافت نشود که سعادت را بر
ایرانیان تحمیل کند .کشور به سمت پیشرفت نتواهد رفت .این میکادو و کمال پاشای مورد نظر
علی دشتی،کسی جز رضاخان نبود( .آبادیان)481 :4891 ،
ملک الشعرای بهار نیز در هلواداری از یلک حکوملت مقتلدر مرکلزی ایلنگونله مینویسلد:
« دریافت که باید حکومت مرکزی را قدرت داد و بلرای حکوملت ،نقبلۀ اتکلا بله دسلت آورد و
مملکت را دارای مرکز ثقل کرد .حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایلات بلرای
اصلاحات بر پا میشود ،صالحتر است و باید همواره بهدولت مرکزی کمک کلرد و هلوچیگری و
ضعی ساختن دولت و فحاشی جراید به یکدیگر و به دولت و تحریک مردم ایلات بله طغیلان و
سرکشی برای آتیۀ مشروطه ،آزادی و حتی استقلال کشور زهری کشنده است( ».بهار :4848 ،ح
و ط) در جای دیگر مینویسد« :من اینجا باید به یک چیز اعتراف کن که مکرر احتیاج به تذکار
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آن نشوم .من از آن واقعه هرجومرج مملکت...که هر دو ماه دولتلی روی کلار میآملد میافتلاد،
حزببازی فحاشی ،تهمت و ناسزاگویی...متالفان مبلا هر چیز و هر کس رواج کاملی یافته بود
و نتیجهاش ضع حکومت مرکزی و قدرت یافتن راهزنان و یاغیان در اقصای کشلور و هلزاران
مفاسد دیگر بود...،معتقد شدم...که باید حکومت مقتدر روی کار آید...دیکتاتور یلا یلک حکوملت
قوی یا هر چه...در این فکر من تنها نبودم ،این فکر طبقه بلا فکلر و آشلنا بله وضلعیات آن روز
بود...همه این را میخواستند...تا آنکه رضاخان پهلوی پیدا شد و من به مرد تازه رسیده و شلجاع
و پرطاقت اعتقاد شدید پیدا کردم( ».بهار )411 :4848 ،او در مجلس چهلارم از قلول ملردم بله
مرابۀ ستنگوی ملّت ،کاستیها و کژیهای انقلاب مشروطیت را بیان میکند« :هجده سال است
به نام آزادیخواهی و مشروطیت جان کندی و در این مدت از روی احساسلات صلرف و از روی
اغراض شتصی یک عملیاتی کردی و یک قدم به طرف سعادت و اصلاح و عظمت مملکت بلر
نداشتی  ...هجده سال دیگر ه بگذرد ،نه ایجاد راهآهن و نه استتراج منابع ثروت و نه راههلای
شوسه در این مملکت پیدا نتواهد شد ،نه فابریک و نه کارخانه و نه یک مدرسۀ عالی و نه یلک
مدرسۀ متوسبه ،مملکت ما دارا نتواهد شد( ».خلیلی و شکری )449 :4891 ،همینها ،او را بله
سمت اندیشۀ حکومت مقتدر کشاند.
جوهرۀ اندیشۀ «دیکتاتوری مصلح» عدم پلذیرش صللاحیت تودههلای ملردم بلرای تعیلین
سرنوشت خویش است .مروج این اندیشه خود را قی مردم میداند و میخواهد به زور آرمانهای
خود را ،که بهزع او مصلحت تودۀ مردم همان است ،تحقلا بتشلد و چلون از طلرق معملول
نمیتواند ،به ابزارهای اقتدارگرایانه توسل میجوید .در این معنا« ،دیکتاتور مصلح» پنجۀ آهنینی
است که تودۀ مردم را بهدنبال خویش میکشد و «مصالح ملّت» را ،حتلی بلهرغ میلل ایشلان،
تحقا میبتشد این جوهره از همان آغاز در اندیشۀ تجددگرایان عصر مشلروطه وجلود داشلت.
آنان زمانی که از ملّت و حقوق ملّت و تفویض کلیۀ امور به «پارلمنت» ستن میراندند در واقلع
به همۀ این عناصر به مرابۀ ابزار تحقا آرمانهای خود مینگریستند و زمانی که از ایلن وسلایل
نومید شدند ضرورت «دیکتاتوری مصلح» را پیش کشیدند( .شهبازی)44 :4891 ،
روشنفکران عصر قاجار و ایدۀ ناسیونالیسم
روشنفکران ایرانی در دهههای نتستین قرن بیست  ،مروّج نوعی ناسیونالیس بودند که بهتلر
است آن را «ناسیونالیس متجدد و یا رادیکال» نامید .مهمترین ویژگی این شکل از ناسیونالیس ،
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بازسازی هویت ایرانی براساس پانایرانیس همراه با اقتباس از غرب در شلکل غلربسلتایی آن
بود .ایدئولوگهای ناسیونالیس اخیر ،علاوه بر گرایشهای شدید ملّیگرایی ،به دلیل تأثیرپلذیری
از منابع فرهنگی و تاریتی غرب عمیقاً بر این باور بودند که تنها راه ممکن برای پیشرفت ایران
«رهانیدن کشور از قید و بند خرافات و روحانیون» و تقلید همه جانبه از غرب اسلت( .مسلعودنیا،
 )38-39 :4844با این وص  ،پدید آمدن اندیشۀ تجدد در بستری از الگوپردازی و تقلید موجلب
شد شناسایی و پاسخ به بحرانهای جامعۀ ایرانی از درجۀ تقلید و نه توجه به ظرفیت داشلتههای
خود انجام گیرد .به تقلید از سنتهای کلاسیک پس از رنسانس غرب در نفلی ملذهب و کلیسلا،
منشأ عقبماندگی ایران ،سنت (به عنوان غیریت تجدد) قلمداد شد و کنار نهاده شدن سنتهای
دینی راهحل بحران شناخته شد .همچنین به تقلید از رویکرد باستانگرایانۀ اندیشمندان رنسلانس
و نیز در پی تحقیر و زبونی و انفعال و بلاتکلیفی فرهنگی (در شراید نفی سنتهای دینی) ،پاسخ
به مسئلۀ هویت از دریچۀ نوعی ناسیونالیس ایرانی داده شد که به شکل گرایش به سنن قبل از
اسلام ،تمایل شدید به احیا و رجعت به تمدن ایران باستان ،ایدۀ کهن ایرانشهر با دو مللفۀ رعیت
و شاه و بازگشت به مفاهی باستانی و اساطیر ایرانی ،خود را بروز و ظهور داد .این باستانسلتایی
که با نفی و طرد سنت دینی همراه بود ،بعدها از منابع مشروعیت و تحکی قدرت رضاخان شلد.
این تفکر ،دربردارندۀ نوعی نگاه به خود در مقابل اسلام و اعراب بود کله در آن بلر گفتلار ملّلت
باستانی ایران تأکید میشد .اندیشلههای آخونلدزاده (آخونلدزاده)89 :4811 ،؛ و (وحلدت:4898 ،
 )90و میرزا آقاخان کرمانی (آدمیت )344 :4804 ،و (کرمانی ،)443 :3111 ،این الگوی فکری را
سللامان نتسللتین بتش لیدهاند( .سرپرسللت سللادات و خرمشللاد )88 :4898 ،ایللن دو ،نتسللتین
روشنفکران ایرانی بودند که با تأکید بسیار بر هویت ایران باستان ،به دنبال بازسازی هویت جدید
ایرانی با تکیه بر مبانی باستانی آن بودند.
پیشفرض بنیادی گرایشی که در تفکر اجتماعی -سیاسی این دوره شکل گرفلت  -و شلاید
بتوان آن را ناسیونالیس تجددخواه ،متمدنساز و یا به تعبیر پژوهشلگری «ناسلیونال مدرنیسل »
نامید -این بود که تجدد تنها در چارچوب دولت -ملت ،بدانگونه که در اروپلای غربلی از پایلان
سدۀ هیجده بهبعد بهوجود آمده ،امکانپذیر است و ایجاد یلک ملّلت خلود بله معنلای متجلدد
ساختن بنیادهای کهن اجتماع و سیاست است ،زیلرا دلبسلتگیهای دیلرین ملذهبی ،طایفلهای،
قومی و محلّی باید جای خود را به هویت و وفاداری ملی بسپارند .در ایران تا اواخر سدۀ نوزده ،
وطن و ملّت هیچکدام معنای امروزی خود را نداشتند و لذا عامل تعیلینکننلدۀ هویلت جمعلی و
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منشأ مشروعیت قدرت سیاسی شناخته نمیشدند .از همینرو بود که عارف قزوینی زملانی گفتله
بود« :من وقتی تصنی وطنی ساختهام که ایرانی از ده هزار نفر یک نفلرش نمیدانسلت وطلن
یعنی چه .تنها تصور میکردند وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجلا زاییلده شلده باشلد».
(انتتابی)481 :4843 ،
به اعتقاد ناسیونالیستهای تجددخواه ،نجات ایران در گروی ایجلاد دولتلی مقتلدر بلود کله
جایگزین دستگاه دیوانی فاسد گذشته شود ،بسلاط اقتلدار حکمرانلان محللی را برچینلد ،مسلئلۀ
عشایر را یکبار و برای همیشه حل کند ،تمامیت ارضلی و یکپلارچگی کشلور را تلأمین نمایلد و
دست علما را از مداخله در امور دنیوی کوتاه سازد .دولتی که به جای موزائیکی از اقوام -کله بله
زبانهای گوناگون ستن میگویند و به فرقههای متتلل و متتاصل تقسلی شلدهاند -ملّتلی
یگانه که به یک زبان مشترک ستن میگوید ،دارای فرهنگ واحدی است و به هستی املروزی
و گذشتۀ تاریتی خود آگاه است ،ایجاد کند ،و بالاخره ،دولتی که نه تنها ملّت خلود را میآفرینلد
بلکه او را تربیت میکند و با «تمدن» آشنا میسلازد( .انتتلابی )484 :4843 ،در آن روزهلا ،درد
وطن حس مشترک کسانی بود که فکری در سر و آرزویی در دل داشتند و در جسلتجوی راهلی
بودند تا ایران نیمهجان از بنبستی که در آن افتاده بود به در آید و به سلاحل سللامت برسلد .در
چنین وضعی که بسیاری نگران فرو پاشیدن و از دست رفتن کشور بودند ،در قیلاس بلا اندیشلۀ
آزادی که از خواستهای اساسی انقلاب مشروطه بود ،نظ و بقای ایران شتاب و ضرورتی بیشتر
یافت .اوّل باید غریبلههلای اشلغالگر را از خانله بیلرون میکردنلد و کملر سرکشلان خلودی را
میشکستند تا بعد نوبت سه صاحبان خانه از حا آب و گلی که داشتند برسد .یگانه چارهای که
تقریباً همۀ اندیشمندان ایراندوست برای درمان پریشانی یافتند ،دو راه بله هل پیوسلته و یلک
سویه بود:
ناسیونالیسم در ایدئولوژی؛
دولت نیرومند مرکزی ،در میدان عمل( .مسکوب)194 :4848 ،
این میهنپرستی گذشتهنگر و آیندهگرا که با کولهباری از فروهلر و تتلت جمشلید و خسلرو
انوشیروان در راه جبران عقبماندگی و پیشرفت ملّت ایران است ،در بسیاری از کسان آمیتته با
احساسات ضد عرب و گاه متال اسلام جللوه میکنلد .شلاعران و نویسلندگانی چلون عشلقی،
عارف ،پورداود ،هدایت ،نفیسی ،بهروز یا شاید لاهوتی و فرّخلی را میتلوان زبلان دل و از جمللۀ
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ستنگویان و سردارسپه را دست آهنین و کارپرداز این میهنپرستان دانست( .مسلکوب:4848 ،
 )194در واقع ناسیونالیس ایرانی که به دنبال انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اوّل در جسلتجوی
یک حکومت قوی مرکزی بود که جانشین آشفتگی اجرایلی کشلور شلود .بلیش از هلر چیلز در
ارتقای موقعیت رضاخان از یک سرهنگ قزاق به شاه ایلران نقلش داشلت .بلا اینکله بیتردیلد
رضاخان از تفرقۀ سیاسی برای نیل به قدرت سود جست ،ناسیونالیستهای لیبرال و محافظلهکار
ایران از آشکارترین ستایشگران رضاخان به شمار میرفتند( .قدس)18 :4840 ،
به راستی ناسیونالیس این دوران نه برنامهای دولتی ،بلکه ایدئولوژی طبقۀ متوسد نوخاسلته
در ایران بود .دگرگونیهای اقتصادی و سیاسی عصر رضاشاه به شلکلگیری ایلن طبقلۀ میانلۀ
نوین انجامیده بود که در کنار ایدئولوژیهای چپ و سوسیالیستی ،برنامله ملّیگرایلی را نیلز بله
پیش میبرد .تنها پس از جنگ جهانی دوم 4810/4831است که ملیگرایی به ایدئولوژی چیلره
در ایران تبدیل میشود .در ایران اندیشههای ملیگرایانه پیش از انقلاب مشروطیت جوانه میزند،
برای نمونه در کتاب آئینه سکندری( ،کرمانی4831 ،ق) میرزا آقاخلان کرملانی حمللۀ عربلان را
علّت اصلی نابسامانیهای تاریتی ایرانیان میشمارد ،اما این اندیشه در سالهای جنلگ جهلانی
اوّل و اشغال ایران گسلترش ویلژهای مییابلد .نلی نگلاهی بله نشلریههای ایلن دوران :کلاوه،
صوراسرافیل ،ایرانشهر ،آینده ،ایران جوان ،توفان ،شفا سرخ ،قرن بیست  ،نامۀ فرنگسلتان ،ملرد
آزاد ،تجدد ایران ،نامۀ جوانان و  ...درستی این باور را آشکار میکنلد .نوشلتهها و شلعرهای ایلن
سالها نیز بازنمای اندیشۀ ملیگرایی این روشنفکراناند که بیگمان پاستی بود بر خلاطرۀ صلد
سال شکست و شرمساری و انبوه امیدهای بر باد رفته و خیل خواستهای بیپاسلخ رهلا شلده.
نوشتههای تقیزاده ،رضازادۀ شفا ،کسلروی ،دشلتی ،محملود افشلار ،فروغلی ،سلعید نفیسلی،
پورداوود ،ذبیح بهروز و مشفا کاظمی و نیز شعرهای عارف قزوینلی ،فرخلی یلزدی ،ابوالقاسل
لاهوتی ،میرزادۀ عشقی و محمدتقی بهار آکنده از ایدههای ملیگرایانه است( .بروجردی)4894 ،
نوعی ارزیابی رمانتیک از تاریخ ایران پیش از اسلام که توأم با آرمانی کردن این دوره بلود و
نتستین بار در نوشتههای پیشروان ناسیونالیس ایرانی در سدۀ نوزده (جلالالدین میرزا قاجلار،
میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاجان کرمانی) مبرح شده و محدود به محافل روشنفکری بود،
در دهۀ  4831از طریا نوشتههای عامهپسند ،مقالههای جنجالی و اشعار هجوآمیز یا احساسلاتی
که درونمایۀ اصلیشان عربستیزی و ترکستیزی بود در میان باسلوادان شلهری رواج یافلت.
تذکر این نکته شاید بیمناسبت نباشد که میان اینگونله نوشلتهها و مقاللههای نشلریاتی چلون
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ایرانشهر باید تفاوت قائل شد هر چند که هلر دو در سلبوح متفلاوت مسلئلۀ واحلدی را مبلرح
میکردند که همان مسئلۀ هویت ایرانی بود( .انتتابی )480 :4843 ،این نشریه ،یکی از مهمترین
نشریات زمان خود بود که تأثیر زیادی بر اندیشلۀ ناسیونالیسل و تجلددخواهی داشلت و نیلز از
مهمترین مببوعاتی بود که زمینههای فکری برآمدن رضاخان را فراه میکرد.
نویسندگان ایرانشهر بر هویت ملی ایرانیان و نیز تحکی و تحقا وحدت ملّی ایران به عنوان
تنها راه پیشرفت و آبادانی کشور تأکید میکردند .کاظ زاده مدیر ایرانشهر در نتستین شمارۀ این
مجله ،اهداف و محورهای مورد تأکید مجله را بهشرح زیر برشمرد:
 .4زمینهای که روح ایران جوان و آزاد در آن پرورش یابد ،باید تهیه نماید.
 .3محید پاک برای نشو و نمای قوای معنوی نژاد تازه ایران بهوجود آورد.
 .8اسرار ترقّی ملّتهای اروپا را روشن سازد و احتیاجات حقیقی ایران را به تمدن اروپا شلرح
دهد.
 .1پیش از آنکه به شرح و بسد معایب و نواقص اجتماعی بپردازد ،بلا ارشلاد و پیشلنهادهای
عملی ،قدمهای ایران جوان و آزاد را در راه اصلاح آن معایب هدایت خواهد کرد.
 .0با تمام وسایل علمی ،بهکندن ریشۀ اخلاق از زمین و نسل جدید ایران جوان و آزاد خواهد
[پرداخت].
 .1آیینۀ افکار و احساسات ایران جوان و عناصر متفکر آن و جلوهگر تجلیلات روح ایرانلی در
ساحت عل و ادب و معرفی آن در عال غرب خواهد بود.
کاظ زادۀ ایرانشهر ،از شاخصترین چهرههای روشلنفکران تجلددخواه ایلن عهلد بلود کله
بیتردید اندیشههای او بر فرآیند تحولات سیاسی ایران سه بسزایی داشت .مجللۀ ایرانشلهر در
برابر چالشهای فکری و سیاسی که در راه اعتلای میهن وجود داشت ،بر عناصری چون تصلفیۀ
خون ایران ،روشن شدن نسبت میان ملّیت و نژاد و نیز تعامل آن با دیگر عناصر ،به ویژه نسلبت
میان ملّیت و دیانت تأکید ورزید( .عزیزی)81 :4890 ،
در کنار این برداشتها از ناسیونالیس  ،مسئلۀ وحدت ملّی نیز مورد توجه برخلی روشلنفکران
آن روزگار قرار گرفته بود .در زمانی که چند تکه شدنِ ایران بسیار محتمل به نظر میرسید ،لزوم
حفظ وحدت ملّی ایران ،امری حیاتی به شمار میرفت .محمود افشار یزدی ،که از روشنفکران آن
روزگار و مدیر مجلۀ آینده ،در آغازنامۀ این مجله ،آرمانِ خود ،یعنی وحلدت ملّلی را ایلن چنلین
توضیح میدهد« :مقصود ما از وحدت ملّی ایران وحدت سیاسی ،اخلاقی و اجتماعی مردمی است
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که در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند .این بیان شامل دو مفهوم دیگر است که عبلارت از
حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران باشد ،اما منظور از کامل کلردن وحلدت ملّلی ایلن
است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد ،اختلافلات محلّلی از حیلث لبلاس ،اخللاق و
غیره محو شود ،و ملوکالبوایفی کاملاً از میان بلرود ،کلرد و للر و قشلقایی و علرب و تلرک و
ترکمن و غیره با ه فرقی نداشته ،هر یک به لباسی ملبس و بهزبانی متکل نباشند ...به عقیلدۀ
ما تا در ایران وحدت ملّی از حیث زبان ،اخلاق ،لبلاس و غیلره حاصلل نشلود هلر لحظله بلرای
استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خبر میباشد ،اگر ما نتوانی هملۀ نلواحی و طوایل
متتلفی را که در ایران سکنی دارند یکنواخت کنی  ،یعنی همه را به تمام معنلی ایرانلی نملائی ،
آیندۀ تاریکی در انتظار ماست( ».مجلۀ آینده)4801 ،
اندیشههای ملّیگرایانه در پایان عصر قاجار ،نشاندهندۀ لزوم ایجاد یک دولت ملّی مقتدر را
برای ایجاد آن بیش از پیش نشان میداد و بتش مهمی از روشنفکران آن روزگار ،در این مسئله
با یکدیگر متفاالقول بودند و رضاخان از این ایلده اسلتقبال بسلیاری کلرد .البتله ناسیونالیسل
رضاخان در دوران پیش و پس از سلبنت ،تمرکزگرا و تقریباً غیردینی (و شاید ضلد دینلی) بلود.
تفسیری که از ناسیونالیس عرضه شد ،تصویرِ تا حدی رومانتیک و مبتنی بر تصلورات خیلالی از
گذشتۀ ایران بود که بسیار به تصورات نتستین ناسیونالیستهای اوّلیۀ ایرانی نزدیک بود.
تجدد آمرانه
یکی دیگر از ایدههای مهمی که از دههها پیش در ذهن روشلنفکران ایلران وجلود داشلت،
تجددخواهی بود .با این وص که در ایلن دوره ،تجلددخواهی رنلگ و بلویی «آمرانله» بلهخود
گرفت .چنانکه آمد ،یکی از ایدههای مه ایلن دوران اندیشلۀ حکوملت مقتلدر ،در دسلت یلک
«ابرمرد» بود .خواستِ تجددخواهان از این حکومت مقتدر و این ابرملرد ،پیشبلرد تجلددخواهی
بود .آنها توقع داشتند که دستِ یک مرد نیرومند و ایجاد یک دولت مقتدر ،پسِ پشت ایلدههای
تجددخواهانۀ ایشان باشد .از اینرو زمانی که به مسئلۀ تجلدد در ایلن دوره توجله شلود ،بتلش
مهمی از آن با ایدۀ نوسازی و تجدد آمرانه همراه است .ویژگی اصللی تحوللات ایلران در عصلر
رضاخان ،مبتنی بر اعمال سیاستهایی در جهت نوسازی است .این امر شامل تشکیل دادگاههای
مدرن ،قوانین مدنی جدید ،نظام آموزشی نوین ،تشکیل ارتش مدرن ،کش حجاب زنان و ...بود.
این اقدامات نشاندهنده تلاش رضاشاه برای بازسازی ایران بر مبنای تصویری بود کله از غلرب
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در ذهن داشت .علیرغ تلاشهای رضاخان در توسعه و رشد اقتصادی ،ساختار سیاسی حکوملت
رضاشاه همچنان سنتی باقی ماند( .نوروزی )40 :4898 ،در این دوره ،روشنفکران ایرانی همچون
تقی زاده و فروغی ،واردشدگان در قدرت و تصمی سازانی بودهاند که دولتهلای وقلت را تحلت
تأثیر خود داشتهاند .در رژی پهلوى اوّل ،میلان بتشلو وسلیع از روشلنفکران ایرانلو کله خلود
محصول فرآیند نوسازی کشور بودند و دولت نوساز پهلوى ،راببۀ انداموارى برقلرار گردیلد ،چلرا
که آنان از سوى دولت مورد حمایت مالو بودند و زمینههاى تحصیلو آنان را دولت فراه ساخته
بود .از سوى دیگر با روند تغییرات اجتماعو که از سوى دولت تبلیغ مو شد ،موافا بودنلد .ایلن
وضعیت در دوره رضاشاه کاملاً آشکار است و اغلب تحصیلکردگان در غرب که از سلوى دوللت
اعزام شده بودند ،در کنار برنامههاى نوسازى آن قرار گرفتند و فقد عدهاى از کمونیستها ملورد
خش شاه بودند( .باقری)431 :4884 ،
اقدامات رضاخان چه پیش و چه پس از پادشاهی را میتوان شبه مدرنیس دانسلت .یکلی از
ویژگیهای شبهمدرنیس این است که در عین آنکه اندیشه و آرمانهای اجتماعیشان با فرهنگ
و تاریخ جامعه بیگانه است– برخلاف مدرنیستهای اروپایی -بهندرت از اندیشلههلا ،ارزشهلا و
تکنیکهای اروپایی شناخت واقعی وجود دارد ،از اینرو است که تکنولوژی جدید (کله اغللب بلا
علوم جدید یکی انگاشته میشود) ،درمان قبعی و قادر به هر معجزهای دانسته میشلود کله بله
محض خریداری و نصب میتواند همۀ مشکلات اجتماعی و اقتصلادی را حلل کنلد .بله هملین
سبب ،ارزشهای اجتماعی و روشهای تولیدی سنتی علل عقبماندگی و سرچشلمۀ شرمسلاری
ملّی انگاشته میشوند( .کاتوزیان )414 :4891 ،با توجه به این مباحث ،در دورۀ رضاشلاه چیرگلی
«شبهمدرنیس دولتی» و نیز غیردولتی بر دو پایه استوار بود .4 :نفلی هملۀ سلنتهلا ،نهادهلا و
ارزشهای ایرانی که «عقبمانده» و منشلأ حقلارتهلای ملّلی محسلوب میشلدند؛  .3اشلتیاق
سبحی گروهی کوچک ،اما رو به گسترش از جامعۀ شهری که به شبه مدرنیس دولتلی اعتقلاد
داشتند و بدون توجه به اینکه در دام نوعی اروپاگرایی مقلدانه افتادهاند ،عملاً معتقد بودند جامعلۀ
ایرانی برای دستیابی بهدموکراسی ،به دیکتاتوری آهنین نیلاز دارد .در گفتلههلای روشلنفکران و
اغلب دگراندیشان نمونههایی از اینگونه تفکر میتوان یافت( .تنکلابنی )44 :4881 ،ایلن را نیلز
باید در نظر داشت که با توجه به شکستهای پی در پی و ضع ها و عقبمانلدگیهایی کله بله
فروپاشی کشور منجر شده است ،همگی متجددین به لزوم اخذ تمدن غرب و نوسازی به منظلور
رهایی از چنین وضعیتی تأکید مینمودند و با توجه به سابقۀ حکومت قاجار ،از براندازی آن و بنلا
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نمودن حکومتی جدید با رویکردی متفاوت و نو دفاع نمودند( .جهلانبگلو )48 :4893 ،بسلیاری از
روشنفکران ،به این ستن حکیمانۀ افلاطون باور داشلتند کله :اگلر روشناندیشلان از شلرکت در
حکومت خودداری کنند ،ناشایستگان مواضع قدرت را در اختیار خواهند گرفت .به عبلارت دیگلر،
ایللن روشللنفکران و عللده ای دیگللر از افللراد نسللل آنللان ،تللا حللدی کلله بلله آرمانهللایی نظیللر
مشروطه خواهی ،ناسیونالیس و سکولاریس پایبند بودند ،باور داشتند که بهترین راه بلرای بهبلود
وضع بیشتر ه میهنان ایشان برنامهریزی و اجرای سیاستهای عمومی مترقّی است( .بروجردی،
)334 :4893
تقیزاده و مجلۀ کاوه نقش مهمی در تحکی پایههای فکری و تجلددگرایی در دورۀ -4813
 ،4814داشتند .در این دوره ،تجددگرایان ،میدان فراخی در صحنۀ سیاسی ایران به دست آوردنلد
و در پیوند با رضاخان سرانجام توانستند با تغییر حکوملت ،سردارسلپه را بلر سللبنت برسلانند و
سپس طی یک دورۀ سهساله تلاش خود را مصروف بر پا داشتن جامعهای بلا تکیله بلر مدرنیتلۀ
غربی کنند( .اکبری )481 :4840 ،بنیانهای فکری اندیشۀ تجلدد در ایلن دوره ،بسلیار متلأثر از
نگرشهای کاوه بود .همچنین نشریات بسیاری تحت تأثیر کاوه بودنلدد و یلک خلد فکلری را
تشکیل میدادند .این نشریات که همگی به اصول و مبلادی مشلترکی نظلر داشلتند و ترکیلب
نویسندگان آنها نیز تا حد زیلادی مشلترک بلود ،در حقیقلت در جسلتجوی تلدوین و طراحلی
برنامهای غربمحور برای نوسازی ایران بودند .این جریلان نیرومنلد فکلری و سیاسلی در واقلع
بنیانگذار و رهبر فکری اصلاحات و نوسازی دورۀ رضاشاه به شمار میرفت .زیرا انگیزهها و آملال
مبرحشده در کاوه و نشریات متأثر از آن ،با استقبال وسیع محافل فرهنگی و سیاسی مواجه شلد
و به سرعت مبنای عمل قرار گرفت( .ملایی توانی)91-48 :4848 ،
کاوه در دور دوم فعالیت خویش پس از جنگ جهانی اوّل ،بهقول خود دورۀ جنگلی را خاتمله
یافته تلقی میکند و با اتتاذ خد مشی جدیدی جنبۀ علمی پیدا میکنلد .در مقاللۀ افتتاحیلۀ دور
جدید کاوه به قل تقیزاده «مسلک و مقصد» مجله «بیشتر از هر چیز ترویج تملدن اروپلایی در
ایران ،جهاد بر ضد تعصب ،خدمت بهحفظ ملّیت و وحدت ملّی ایلران ،مجاهلدت در پلاکیزگی و
حفظ زبان و ادبیات فارسی از امراض و خبرهای مستولیه بر آن و بهقدر مقدور تقویت بله آزادی
داخلی و خارجی آن» دانسته شده( .ذاکر اصفهانی )319 :4849 ،در آغاز دورۀ دوم کاوه ،تقلیزاده
نوشت« :حالا که جنگ خت شده...کاوه نیز دورۀ جنگی خود را خت شلده میدانلد...و روزناملهای
میشود که مندرجات آن بیشتر مقالات علمی و ادبی و تاریتی خواهد بود و مسلک و مقصلدش
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بیشتر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی است در ایران ،جهان بر ضد تعصب ،خدمت به حفظ ملّیت
و وحدت ملّی ایران ،مجاهدت در پاکیزگی و حفلظ زبلان و ادبیلات فارسلی ...وظیفلۀ اوّل هملۀ
وطندوستان ایران ،قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلی مبلا شدن به اروپا و اخلذ
آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان [اسلت] بلدون
هیچ استرنا (جز از زبان) .به ستن دیگر ایران باید ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً فرنگیمآب شود و
بس( ».کاوه ،شمارۀ31 ،33ژانویه)3-4 :4831
از دیگر نشریاتی که به مسئلۀ تجدد میپرداخت ،مرد آزادِ داور بلود .داور ماننلد تجلددگرایان
ه عصر خود ،شیفتۀ تمدن غرب و الگوپذیری از راه و رس اروپاییان بود ،اما برخلاف بسیاری از
آنها ،براساس برنامهای روشن عمل میکرد .مه ترین دغدغۀ ذهنی او ،اصلاحات اقتصادی بلود
تا از رهگذر ریشهکن شدن فقر و افزایش سبح زندگی ،توسعۀ تجارت ،تأسیس راهآهلن ،احلداث
کارخانجات صنعتی و اصلاحات دیگر ،عقبماندگیهای ایران به سرعت جبران شلود ،وگرنله بله
صورت ملّتی گرسنه ،ژندهپوش و سزاوار رنج باقی خواهد ماند .او بعدها با تشکیل حزب رادیکلال
و گردآوری جمعی از تحصلیلکردگان جدیلد ،هملین مقوللات را در مرامنامله حلزبش گنجانلد.
(عزیزی)89 :4890 ،
محور مرد آزاد ،مسئلۀ تجدد آمرانه بود .او هیچ ابایی نداشت از اینکه بیان کند تجدد را بایلد
بهزور به مردم تحمیل کرد .داور بر مبنای گفتار مسلد عصر خود معتقد بود که اگر ترویج تملدن
غرب و الزامات فرهنگی آن توسد روشنفکران ایرانی پذیرفتله نشلود ،غربیلان آن را بلهزور بلر
ایرانیان تحمیل خواهند کرد ،زیرا غرب نمیپذیرد که «ایرانیان بله سلبک عهلد رسلت زنلدگی
کنند ».داور ،نتستین شرط نجات ایران از انحباط و حرکلت بله سلوی پیشلرفت را در گلروی
پذیرش علوم جدید میدانست و اعتقاد داشت بدون معلومات غرب راه رشدی وجود نلدارد ،بایلد
طبا آن عقاید عمل کرد وگرنه محال است راه دیگری بلرای نجلات وجلود داشلته باشلد و در
صورت نپذیرفتن آن معیارها ،هلاکلت ایرانیلان قبعلی اسلت( .آبادیلان )84-81 :4898 ،از نظلر
سیاسی ،داور ،تنها راه رهایی ایران را حاکمیت ارادهای مقتدر و اسلتوار میدانسلت تلا اختلافلات
امروزه را با «حک میکن » از بین بردارد ،زیرا به اعتقاد او ،ملّت ایلران بلا میلل و رضلای خلود
«آدم» نتواهد شد ،بلکه باید سعادت و پیشرفت را بر او تحمیل کرد( .عزیزی)89 :4890 ،
مجلۀ ایرانشهر نیز بر این باور بلود کله ایلران در حلال از سلر گذرانلدن یلک دورۀ بحلران
اجتماعی است که به انقلاب خواهد انجامید و این انقلاب باید با تربیت اجتماعی ،بیداری سیاسلی،
◊ 22

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931

با زندگی در سنتها و آداب و اصل ملّیت ایرانی آغاز شود و این جز در سایۀ یک «دماغ مصلح»
یا دیکتاتور منوّر ممکن نتواهد شلد .ایرانشلهر در پایلان نتسلتین سلال انتشلار خلود ،چکیلدۀ
اندیشهها و آرمانهای مبرح شده در مجله را چنین جمعبندی کرد که ایلران بایلد قهلراً تملدن
غرب را بپذیرد و ترقی کند ،زیرا قانون تکامل او را به این کار مجبور خواهد ساخت .قبلول ایلن
تمدن ،محتاج انقلاب در سه حوزۀ تشکیلات سیاسی ،عقاید و افکار و در قلمرو ادبیات است که در
این عرصه ،به ناگزیر باید برخی را اصلاح و ترمی کرد ،برخی را از ریشله برانلداخت و برخلی را
پدید آورد .البته این مجله بر خلاف کاوه ،معایب و مضراتی را نیز برای غرب قائل و معتقد اسلت
که در مسیر نوسازی باید دست به گزینشگری زد( .عزیزی)80 -81 :4890 ،
در کنار این نشریات ،یکی از انجمنهای نوپا در آن روزگار« ،انجمن ایران جوان» بود که بلا
نگرشی نسبتاً متفاوت بهمقولات جدید مینگریست و آرمانهای تجددخواهانه را با اندکی تغییلر،
بهعنوان مهمترین دغدغههای فکری و سیاسی خود مبرح ساخت .ارگلان ایلن جمعیلت ،مجلله
مشهور آینده بود که مدتها پس از تشکیل جمعیت ،به مدیریت دکتر محمود افشار یزدی انتشار
یافت .در نتستین شماره به قل تقیزاده چهار رکن عمدۀ استقلال و اعتلای ایران به این ترتیلب
طبقهبندی شدند .4 :وحدت ملّی؛  .3امنیت؛  .8اصلاح ادارات دولتی به خصوص مالیله؛  .1اصللاح
اصول حکومت ملّی و  .0نمایندگان ملّی( .ملایی توانی )310 :4894 ،ذکر این نکته لازم است که
اعضای این انجمن در فروردین  ،4811در جلسهای که رضلاخان اعضلای انجملن را بلرای پلی
بردن به ماهیت و هدف سازمان آنان فراخوانده بود بهگفتگو با او پرداختند .علیاکبلر سیاسلی ،از
اعضای ایلن انجملن ،بهرضلاخان توضلیح داد کله آنهلا جوانلان میهنپرسلتی هسلتند کله از
عقبماندگی ایران در عذاباند و آرزو دارند شکاف بلین ایلران و کشلورهای اروپلایی پلر شلود.
رضاخان پس از مبالعۀ منشور این انجمن ،به آنها اطمینان داد که آنچه آنها به زبان میآورند،
او در عمل پیاده خواهد کرد( .رهبری4891 ،ب )00 :این ،خود نشان مهملی از ه گرایلی میلان
تجددخواهان جوان آن روزگار با رضاخان و پیگیلری اهلداف ترقیخواهانله توسلد رضلاخان بلا
پشتیبانی فکری اینان بود.
اگرچه اقدامات نوسازانۀ رضاشاه با حمایت و پشتیبانی روشنفکران آغاز شده بلود ،املا برخلی
روشنفکران ایران که خود پشتوانۀ فکری لازم برای اصلاحات و نوسازی را فراه کرده بودند ،بله
تدریج و پس از بروز خصلتهای استبدادی در رضاشاه ،از نظام سیاسی حاک فاصله گرفتند .شاه،
چون نتوانست برای نهادهای حکومتی خود پایگاههای اجتماعی لازم را به دسلت آورد و از آنجلا
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که بدون کمک یک حزب سیاسی سازمانیافته حکومت میکرد و اقدامات نوسازیاش نیز آملاج
حملات مداوم سنتگرایان بود .با از دستدادن حمایت روشلنفکران نلاگزیر شلد کله از شلدت و
دامنۀ اصلاحات و نوسازی بکاهد و این تمهید ناگزیر ،نه فقد تحول ساختار اقتصادی کشلور و از
آن طریا سرعت حرکت نوسازی را دچار وقفه کرد بلکه ه پادشاه توسعهگرا و هل اجتملاع در
حال نضج روشنفکری کشور را در مقابل حملات مداوم سنتگرایان آسلیبپذیر سلاخت .ارزیلابی
نادرست از سیاستهای بینالمللی و اشتباهکاری در سیاسلت خلارجی و بله تبلع آن زمینهسلازی
ناخواسته و ناآگاهانلۀ اشلغال خلاک ایلران توسلد متفقلین را روی کلار آورده شلد ،بایلد پیاملد
اجتنابناپذیر ناهمسویی نیروهای اجتماعی داخلی و تعارض سه سویۀ میان شلاه ،روشلنفکران و
سنتگرایان دانست که بهطور طبیعی به از دست یافتن پایگاه اجتملاعی و سیاسلی روشلنفکران
منجر شد( .حیدرپور و زاهدی)413 :4894 ،
نتیجهگیری
برای نتیجهگیری به پرسش نتستین مقاله باز میگردی  :سوال اصلی این مقاله آن است که
ایدههای روشنفکران چه تأثیری بر برآمدن رضاخان داشلت برآملدنِ رضلاخان ،چنلدین عاملل
داشت که یکی از مهمترین عوامل داخلیِ آن همراهی روشنفکران با او بود .روشنفکران آن دوره،
با طرحِ ایدۀ اساسیِ لزوم ایجاد «دولت مقتدر» و پیوند زدنِ این ایده با اندیشۀ «ناسیونالیس » ،با
لزوم یکسانسازی و یکدست کردن جامعه و دولت ،از طریا «تجدد آمرانه» بستری مفهلومی
را برای حکومت رضاخان و پادشاهی او فراه کردند .این ایدهها ،زادۀ شراید سیاسی ایرانِ پلس
از مشروطه بود که هرجومرجِ سیاسی ،نبود اقتدار در کابینههای پیدرپی و افزایش نیروهای گریز
از مرکز که در گوشه و کنار کشور عَلَ متالفت با حکومت مرکزی را به دلایل متتلل برداشلته
بودند ،بود .روشنفکران این دوره ،که آن را میتوان دورۀ گذار از قاجار به پهلوی امیلد ،بله طلور
کامل از حکومت قاجار ناامید شده بودند و در عین حلال آملال نتسلتینِ خلود ،یعنلی حکوملت
محدود و مشروطه را نادیده انگاشلته ،راه ترقلی و تجلدد را جلز از معبلر اقتلدار نمیدیدنلد و در
نوشتهها و نشریات خود به کرّات به آنهلا اشلاره میکردنلد .رضلاخان نیلز ،کله فاقلد پشلتوانۀ
اجتماعی و سیاسیِ قوی بود ،با بهرهگیری درست از این ایدهها ،خود را حامی آنهلا نشلان داده،
اعتماد روشنفکران را بهسرعت بهخود جلب نمود .ائتلاف میلانِ رضلاخان و روشلنفکران ،موجلب
تقویت جایگاهِ سیاسی رضاخان گردید و نیز توانست برای حکومتِ آیندۀ او نقشلۀ راهلی درسلت
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کند که در طول بیست سالِ حضورش در سیاست ،سعی در اجرایی کلردنِ آن داشلت .همراهلی
روشنفکران البته تنها به ایدهپردازی برای حکومت آینده خت نشد و بسیاری از آنها در دسلتگاه
حکومت رضاشاه دارای مناسب مهمی تا حد نتستوزیری بودنلد و البتله سلرانجام هملۀ آنهلا
خوش نبود و برخی از آنها به دلایل متتل از سوی رضاشاه رانده یا کشته شدند.
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 نظری ،علیاشرف ( ،)4891ناسیونالیس و هویت ایرانی مبالعۀ موردی دورۀ پهللوی اوّل ،پتژوهشحقو و سیاست ،سال نه  ،شمارۀ  ،33بهار و تابستان.

◊ 22
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 نوابتش ،مهرداد و فاروق کریمی ( ،)4899روشلنفکر و توسلعه؛ بلا تأکیلد بلر کلارکرد جامعهشلناختیروشنفکر ایرانی ،مطالعات سیاسی ،سال دوم ،شمارۀ  ،1زمستان.
 نوروزی ،محمدجواد ( ،)4898چالش اندیشۀ دینی و سکولار در عصر رضاشاه ،معرفت ،شمارۀ .48 واعظ ،نفیسه ( ،)4898انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی ،علوم سیاسی ،شمارۀ ،31زمستان. وحدت ،فرزین ( ،)4898رویارویی فکری ایران با مدرنیت ،ترجمه مهدی حقیقلتخواه ،تهلران:ققنوس.
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