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گفتوگو 88498437

میرزاحسینخان سپهساالر ،صدراعظم دوره ناصری

به بهانه بازنشر خاطرات
آیتاهلل قربانعلی دری نجفآبادی

انقالب اسالمی در آیینه
روایت یکی از یاران
محمدرضا کائینی
مرکز اس��ناد انقالب
اس�لامی در زم��ره
نهادهایی اس��ت که
از آغازی��ن س��الیان
تأس��یس نظ��ام
اس�لامی ،ثب��ت و
ضب��ط خاط��رات
رجال و فع��االن آن
را ،آغاز ک��رد و از این
رهگذر ،گنجینهای
ب��زرگ فراه��م
آورد .این نهاد هماینک ،دهها عن��وان از خاطرات این
شخصیتها را ،روانه بازار نش��ر ساخته و تاریخپژوهی
انقالب اس�لامی را ،لونی دگر بخش��یده اس��ت .آنچه
هماینک در معرفی آن سخن میرود ،خاطرات آیتاهلل
قربانعلی دری نجفآبادی ،نماینده کنونی ولی فقیه در
استان مرکزی و امام جمعه اراک است ،که به چاپهای
متعدد نیز رسیده است .بخش مهم و خواندنی این اثر،
خاطرات نامبرده از کارنامه سیاس��ی و ماجرای عزل
آیتاهلل حسینعلی منتظری اس��ت ،که محققان این
بخش از تاریخ نظام اسالمی ،میتوانند آن را دستمایه
تحلیلهای خویش س��ازند .گذش��ته از اینکه س��ایر
بخشهای این کتاب نیز ،در جای خود قابل استفاده و
استناد مینماید .ناشر در دیباچه این اثر ،در باب پیشینه
سیاسی راوی خاطرات ،چنین آورده است:
«خاطرات مبارزان و ش��خصیتهایی ک��ه در جریان
مبارزه علیه رژیم پهلوی ،در ش��هرهای دور و نزدیک
سهم و نقشی داشتهاند ،در کنار اسناد و مدارک معتبر،
برای محققان و پژوهشگرانی که تاریخ انقالب را مورد
بررسی و پژوهش قرار میدهند ،منبع بسیار باارزشی
به شمار میآید .با توجه به این نکته ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی درصدد اس��ت تا خاطرات نیروهای مذهبی و
روحانیونی را که به انحای مختل��ف در جریان مبارزه
نقش داش��تهاند ،جمعآوری نماید .از ای��ن رو ،پس از
چاپ تعدادی از خاطرات علما و روحانیون مبارز ،اینک
خاطرات حجتاالسالم والمسلمین دری نجفآبادی
را ،به عالقهمندان تح��والت تاریخی ای��ران ،در دوره

از جنب�ه اداری ،میرزاحس�ینخان
سپهس�االر -که یک�ی از متجددین
عصر ناصری است -در زمان صدارتش
در س�ال 1275ق .وزارتخانهه�ای
داخله ،خارجه ،جنگ ،مالیه ،عدلیه،
وظای�ف و اوق�اف را بهوج�ود آورد.
اصالحات اداری و تش�کیالت جدید
و سیاست وی در این راستا ،منجر به
ایجاد هسته اولیه بوروکراسی در ایران
ش�د .میرزاحس�ینخان سپهساالر،
اعتقاد داش�ت که در ادامه سیاس�ت
تجددطلب�ی ،بای�د روحانی�ت را از
صحنههای سیاسی کشور ،دور گرداند!

خوانشی از سیر غربگرایی در ایران ،از قاجار تا پهلوی

روشنفکران
ِ
گرفتگاندورهدیکتاتوریقزاق!
زبانبهکام
داود امینی

آیتاهلل قربانعلی دری نجفآبادی

به دنبال شکس��تهای پی در پی ایرانیان از روسیه،
دربار ایران در صدد برآمد برخی از شیوههای غربیان
را در محدوده امور نظامی و سیستم اداری و آموزشی
کش��ور ،به کار گیرد .به همین منظور با دعوت دولت
ایران ،اولین گروه از مستش��اران نظامی فرانسوی ،به
سرپرس��تی ژنرال گاردان ،وارد ایران شدند )3(.سپس
برخ��ی صنایع اروپای��ی مانند چاپخانه نی��ز ،از غرب
اقتباس شد .بدین ترتیب جریان غربگرایی در ایران
معاصر ،نخس��ت با اقتباس از تکنولوژی جنگی آغاز
و آنگاه به تأس��ی از نظام آموزش��ی ،اداری و سیاسی
انجامید .عباسمیرزا ،دو محصل ایرانی را به انگلستان
فرستاد .یکی از آن دو در همانجا درگذشت ،دیگری
میرزاحاجی بابا ،پس از تحصیل طب به ایران بازگشت.
سپس در س��ال 1320ق .پنج نفر دیگر از محصلین
ایرانی ،به انگلستان اعزام شدند.
همسانی عصر ناصری با شکلگیری اندیشه
غربزدگی
مرحل��ه غربزدگی در ای��ران ،از زمان ش��کلگیری
مش��روطیت فرارس��ید .ایدئولوگها و نظریهپردازان
عمده مش��روطیت ،اکثرا ً غ��ربزده و از طبقه اعیان
بودند .یکی از آن��ان میرزاملکمخان (ناظمالدوله) بود

در مشرقزمین ،فکر ترقی و تجددطلبی ،به عنوان
یک ایدئولوژی اجتماعی نو ،در نیمه سده نوزدهم
در چند کشور ،از جمله ایران نمایان گردید ،که این
سیر و اندیشه جدید اجتماعی ،مراحلی را طی نمود
و به دنبال هر مرحله ،تأثیرات عمدهای بر ساختار
اجتماعی و فرهنگی مش�رق زمین ،بر جای نهاد.
مقال پیآمده در صدد بازخوانی این تأثیرات است.

همسانی تجددطلبی در ایران با تولد جریان
روشنفکری
در ایران ،اصطالحاتی چون تجددطلبی ،غربگرایی و
غربزدگی ،باید با تاریخچه روشنفکری مورد بررسی
قرار گیرد .تاریخچه روش��نفکری نی��ز ،حکایت از این
واقعیت دارد که بنیان تحوالت سیاس��ی قرون جدید
را در غرب ،روش��نفکران بنا نهادهان��د و این جریان با
نحلههای مختلف فلس��فه یا شبهفلسفههای سیاسی
خویش ،در ق��رن هجدهم و نوزدهم متولد میش��ود.
برخی روش��نفکری را ،واژهای وارداتی که چون دیگر
واژههای وارداتی از غرب ،به کشورمان راه یافته است،
میدانن��د و میگوین��د در آن زم��ان در فرنگ درس
خوان��دن ،از فرنگ برگش��تن ،مانند فرنگی��ان لباس
پوشیدن ،در همه ش��ئون زندگی از آنان تقلید کردن
و اصول اخالقی و اس�لامی را به ریش��خند گرفتن ،از
()1
ویژگیهای روش��نفکری به ش��مار میآمده است.
روش��نفکری به لحاظ تاریخی و تئوری��ک و در معنی
اصطالحی ،پدی��دهای ذاتاً غربی و محص��ول رویکرد
اومانیستی بشر ،به عالم و آدم است .روشنفکری ،فرزند
مستقیم جهاننگری عصر روشنگری و آرای فالسفهای
چون بیکن ،دکارت ،جان الک و منتسکیو است .کسانی
مانند سیاس��تمداران ،روزنامهنگاران ،رماننویس��ان،
نویس��ندگان و هنرمندانی که ت�لاش میکردند آرای
اومانیس��تی عصر جدید و ارزشها و مفاهیم و نگرش
بش��رانگارانه و مادی فالس��فه قرن هفدهم و هجدهم
را ،در می��ان توده م��ردم -که هن��وز پایبن��د آداب و
عادات دینی بودند -بس��ط داده و حاک��م نمایند .این
دس��ته از لحاظ اجتماعی ،در شمار روش��نفکران قرار
میگرفتند )2(.به لحاظ تاریخی ،روش��نفکری از دوران
فتحعلیش��اه قاجار و مدتی قبل از مشروطه پدید آمد
و از هم��ان آغاز پیدای��ش و تکوین ،ت�لاش در جهت
بسط جهاننگری روشنگری (مدرنیسم) را آغاز نمود.
در حقیقت س��ردمداران روش��نفکری ای��ران ،عموماً
همان فارغالتحصیالن فرنگ بودن��د ،مانند آخوندف،
میرزاملکمخان ،وثوقالدوله و دیگران.
تجددطلبی در ایران نیز ،تاکنون سه مرحله را پشت
سر گذاشته است .نخست از غربگرایی آغاز و آنگاه به
غربزدگی و سپس به ملیگرایی توأم با غربزدگی
و با توجه صرف به فرهنگ ایران باس��تان و بیان مجد
و عظمت تمدن ایران قبل اسالم ،معطوف شده است.
پیوند ناسیونالیس��م هم با اندیش��ه ترقی از دو جهت
است :یکی از جهت فرضیه حاکمیت ملی ،به معنای
دقیق آن ،دیگ��ر از جهت گرایش ب��ه مدنیت غربی.
از لحاظ تاریخ��ی ،غربگرایی و گرای��ش به غرب در
ایران ،از همان دوره فتحعلیشاه و به تقلید از صنعت
و تکنولوژی ،خصوصاً در زمینه صنایع نظامی آغاز شد.

محمدعلی فروغی ،از معماران سیاسی و فرهنگی حکومت رضاخان

محمدرضا پهل��وی تقدیم مینماید .حجتاالس�لام
دری نجفآبادی تحصیالت دینی خ��ود را ،در حوزه
علمیه نجفآباد آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل
در س��طوح عالی ،عازم قم ش��د .اندکی پس از ورود او
به قم ،نهضت امام خمینی(ره) با موضعگیری ایشان
علیه الیحه انجمنه��ای ایالتی و والیتی ،آغاز ش��د.
این واقعه در شکلگیری ش��خصیت وی و تنفرش از
رژیم پهلوی نقش عمیقی داشت و در نتیجه به همراه
بس��یاری از طالب جوان ،به نهضت اسالمی پیوست.
در این خاطرات ،جنبههایی از احساس وی نسبت به
این رویدادها ،که بیانگر احساسات طلبههای همدوره
او نیز هست ،بیان شده اس��ت .قسمت دیگر خاطرات
حجتاالسالم دری نجفآبادی ،شامل مسافرتهای
تبلیغی او به نقاط مختلف ایران است .او در این سفرها،
س��خنرانیهای خود را بر محوریت اس�لام ،فقاهت و
مرجعیت امام خمین��ی(ره) قرار داده بود .ش��رح این
سفرها ،در واقع ،شمهای از مبارزه استراتژیک روحانیت
شیعه ،در طول تاریخ است .روحانیت شیعه به عنوان
مخالفان همیشگی حکومتهای استبدادی ،با سالح
وعظ و خطابه در بسیج تودهها ،میکوشیدند و همین
سالح و استراتژی بود ،که توانست بر حدت روشهای
نوین احزاب سیاسی و گروههای مسلح فائق آید ،زیرا
تشکیالت وسیع روحانیت و ارتباط با تودههای مردمی،
سرمایههای عظیمی هستند ،که احزاب از آن محروم
بودند .پس از شهادت آیتاهلل حاجآقا مصطفی خمینی
و اهانت علنی ب��ه حضرت ام��ام در روزنامه اطالعات،
سلسله مخالفتهای روحانیت و مردم علیه رژیم پهلوی،
گسترش یافت .در جریان این مبارزه مساجد و روزهای
نمادین مذهبی ،دو بس��تر قابلتوجه ب��رای مبارزان
مسلمان ،در مبارزه با رژیم پهلوی بود ،که خاطرات دری
نجفآبادی ،رویدادهای این ایام را به خوبی توضیح داده
است .ضبط خاطرات حجتاالسالم دری نجفآبادی،
به سال  1375بازمیگردد .از سال مذکور تاکنون ،بیش
از  ۲۵جلسه از خاطرات ایشان ضبط گردیده و در هشت
فصل تدوین شده است .در تدوین این خاطرات ،سعی بر
آن بوده که ابهامات مصاحبههای اولیه ،با مصاحبههای
تکمیلی برطرف شده و توضیحات الزم با مدد از اسناد و
منابع دیگر ،اضافه گردد.»...
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سیاس�ت تضعی�ف مذهب -ک�ه با به
سلطنت رسیدن رضاشاه آغاز شد -به
منظور تقوی�ت قدرت مطل�ق او و نیز
تبلیغ ناسیونالیسم باس�تانگرایانه،
با تأکید بر شاهپرس�تی پیادهس�ازی
ش�د ،لیکن به این امر توجه نمیش�د
که پی�روی از الگوهای غرب�ی ،بدون
وجود ش�رایط تاریخ�ی الزم ،نابودی
اس�تقالل و ویران�ی بنیا نه�ای
اجتماع�ی را به دنبال خواهد داش�ت

که در اروپا تحصیل کرده و با سیستم حکومت غرب
آشنایی داشت و پس از مراجعت به ایران ،فراموشخانه
را تأس��یس کرد .وی ،نه تنها به تقلید از علم و صنعت
غرب تأکید داشت بلکه تبعیت از فرهنگ و ارزشهای
غرب را ،الزم و واجب میدانس��ت و راه نجات را ،تنها
در پی��روی بیقید و ش��رط از غرب و اقتب��اس نظام
فرهنگی از آن ،میخواند )4(.میرزاجعفر مهندس هم،
در همین دس��ته قرار میگرفت که بعدها به سفارت
ای��ران در عثمانی رف��ت و مش��یرالدوله لقب گرفت!
میرزامحمدصالح ش��یرازی نیز از جمله کسانی است
که در انگلس��تان ،به جمع فراماسونرها راه یافت .این
محصالن ،بدون تردید عالوه ب��ر تحصیل در غرب و
کسب تخصص ،جملگی تحت تأثیر فرهنگ و آداب و
رسوم غربی قرار گرفتند و در جهت ترویج آن نیز گام
عملی برداشتند.
اما از جنبه اداری ،میرزاحسینخان سپهساالر -که یکی
از متجددین عصر ناصری است -در زمان صدارتش در
س��ال 1275ق .وزارتخانههای داخله ،خارجه ،جنگ،
مالیه ،عدلیه و وظایف و اوقاف را بهوجود آورد .اصالحات
اداری و تشکیالت جدید و سیاست وی در این راستا،
منجر به ایجاد هسته اولیه بوروکراس��ی در ایران شد.
میرزاحسینخان سپهساالر ،اعتقاد داشت که در ادامه
سیاس��ت تجددطلبی ،باید روحانیت را از صحنههای
سیاس��ی کش��ور ،دور گرداند! وی تأکی��د میکرد که
روحانیت را ،نباید ب��ه قدر ذرهای در ام��ور حکومتی،
مداخله داد و واسطه فیمابین دولت و مردم قرار داد!
تبا ِر روشنفکران دینستیز!
خدشه در مبانی و معارف دینی ،از رویکردهایی است
ک��ه میرزافتحعلیخ��ان آخون��دزاده و میرزاآقاخان
کرمانی ،از پیشروان آن معرفی ش��دهاند .آخوندزاده
یکی از منادیان تفکر غربی بود ،که مدعی تجدیدنظر
طلبی در اسالم شد .متقدمان و متأخران و همفکران
آخوندزاده ،همچون ملکمخان و تقیزاده ،تالشهای
زیادی برای سس��ت نمودن مبانی اس�لامی جامعه
و ترویج غربزدگ��ی ،به کار انداختن��د به طوری که
چنین به نظر میرسد که تمام هم و غمشان ،بریدن از
فرهنگ اسالمی و خودی و رو آوردن به فرهنگ و آداب
و رسوم غربی بوده اس��ت )5(.میرزاآقاخان کرمانی ،از
جمله ملیگرایان متعصب و غربزده بود ،که خواهان
توجه بیشتر ،به فرهنگ ایران باستان و تجدید دوباره
تمدن ایران قبل از اسالم بوده است ،تا به غربزدگی
صرف .او عامل بدبختی و عقبماندگی ایرانیان و دوری
آنان از تمدن و فرهنگ امروزی(غربی) را ،حمله اعراب
و ورود دین اسالم به ایران میدانست .وی نیز همچون
آخون��دزاده ،معتقد به تغییر خط فارس��ی ،به منظور
تغییر فرهنگ و مذهب ایرانی��ان بود! به طور کلی ،به
لحاظ غربزدگ��ی و تجددطلبی ،درج��ات این افراد
مختلف بوده است .چنانکه ملکم ،اروپایی شدن محض
را میطلبید ،آخوندزاده ش��یفته غربزدگی و افکار
منبعث از غرب بود و به همین دلیل ،پوشش و حجاب
مرسوم آن زمان را ،به زیر سؤال میبرد )6(.واضح است
دانش��جوی ایرانی که از روز نخست پذیرفته که غرب
و غربیها از وی پیش��رفتهترند و برای کسب حداقل
اقتدار و برای یافتن حداقل ح��ق حیات ،باید در برابر
آنها زانوی ش��اگردی زند و برای این منظور ،تحصیل

علوم غربی را بر خود واجب میداند ،هرگز به خود
اجازه نمیدهد که بر ولی نعمت خود بش��ورد! از
این رو ،برخی روشنفکران ایرانی به هنگام بسط
و نشر اندیشههای ضدغربی با تمام وجود در دفاع
از غرب ،به میدان آمده و س��قوط غرب را ،سقوط
کعبه عالم میپنداشتند! روشنفکران ایران از آغاز
حیات خود ،گرفتار نوعی تقلید و سطحیزدگی
بودن��د و هیچگاه ب��ه گونهای ج��دی و عمیق ،با
عقل غربی -ک��ه کعبه آمال و جوه��ر غایات آنها
بود -آشنایی و همزبانی نیافت.
روشنفکری ایرانی به مثابه مولود مدرنیته
به طور کل میتوان گفت ظهور روش��نفکری در
ایران ،نتیجه تداوم و بسط آرای فلسفی ،فرهنگی،
دینی و سنتی ما نبوده اس��ت بلکه فرزند تهاجم
استیالجویانه تمدن جدید بود و به تعبیری دیگر،
روش��نفکری از فرزندان مدرنیته اس��ت .جالل
آلاحمد ،از روش��نفکران ،با عبارت پا در هوا ،آب
زیرکاه ،هرهریمذهب ،راحتطلب ،بیتخصص،
بیشخصیت ،چشم به دهان غرب دوخته و کسانی
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که اهل تفاخر هستند ،یاد میکند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ،ضم��ن آنکه ظهور و
تولد روشنفکری در ایران را ،از اول بیمار میداند،
درباره غربزدگان ایرانی و آنچه که آنان از غرب
برای ملت ایران سوغات آوردهاند چنین میگوید:
«یک روز ع��دهای غربزده ،چش��مهای خود را
بستند و گفتند باید همه چیز را از غرب بگیریم.
آنها چه چی��زی را از غرب گرفتن��د؟ اروپاییها،
خصوصیت خوبی دارند و آن خطرپذیری اس��ت.
منشأ عمده موفقیتهای آنها ،این بوده است .آیا
غربزدههای ما ،این را گرفتند و به ایران آوردند؟
آیا ایرانیها ،ریسکپذیر شدند؟ خصوصیت خوب
دیگر آنها ،عبارت از پشتکار و از کار نگریختن بود،
آیا آن را به ایران آوردند؟ بزرگترین و ماهرترین
مکتشفان و دانش��مندان غربی ،کس��انیاند که
سالهای متمادی ،با زندگیهای سخت ،در اتاق
خود نشس��تند و چیزی را کش��ف کردند .انسان
وقت��ی زندگیهای آنه��ا را میخوان��د ،میبیند
چگونه زندگ��ی کردن��د .آیا ای��ن روحیه تالش
خستگیناپذیر ،فقط برای علم را به ایران آوردند؟
اینها ،بخشهای خوب فرهنگ غربی بوده ،اینها
را که نیاوردند ،پس چه چیزی را آوردند؟ اختالط
زن و مرد ،آزادی عیاش��ی و پش��ت میزنشینی و
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ارزشی کردن لذات و شهوات را آوردند.»...
باید اذعان داشت که سالهای 1285-1296ش.
که س��الهای تکوین نظام عقیدت��ی ملیگرایی
ایرانی بود ،روش��نفکرانی چون طالبوف ،آقاخان
کرمانی ،آخوندزاده و ملکمخان ،با حمله به نیازهای
مذهبی و س��نتی و تمجی��د از ایران باس��تان و با
تأکید بر حکومت قان��ون ،به تکوین نظام عقیدتی
ملیگرای��ی منهای مذه��ب ،پرداختن��د .همین
اندیش��ههای ملیگرایان��ه و لیبرال��ی ،در رخداد
انقالب مشروطه مؤثر افتاد .بعد از انقالب مشروطه،
بنا به دالیل داخلی ،از جمله پراکندگی سیاس��ی
در کش��ور و نبود س��نت اجماع و وفاق گروهی و
دخالتهای قدرتهای اس��تعماری و بروز جنگ
جهانی اول و ناامنیهای فزاینده ،ملیگرایی ایران
فروکش کرد و همه این عامله��ا ،ایران را گرفتار
حصار اس��تبداد پهلوی اول کرد! رضاشاه با شعار
ایجاد دولت م��درن و برقراری امنی��ت ،روی کار
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آمد و بنیانگذار ملیگرایی بدون لیبرالیسم شد.
ملیگرایی رضاشاهی ،با دو رویه متضاد نوگرایانه،
که با تجدد دولت مدرن و نهادهای اداری آمیخته
بود و رویه گذشتهنگر ،نمایان شد که سرانجام رویه
گذشتهنگر بر نوگرایانه چیره یافت و به ایدئولوژی
رسمی و دولتی تبدیل شد و همواره بر فرهمندی
رضاشاه ،تأکید داشت!
تجددخواهی ،غربزدگ�ی و ملیگرایی
در عصر رضاشاه
از جمله سیاس��تهای داخلی رضاشاه ،سیاست
غربزدگ��ی و تجددخواهی بود که ب��ه موازات
مذهبزدای��ی و س��رکوب مخالف��ان مذهبی در
کش��ور ،به مرحله اج��را درآمد .کش��ف حجاب،
تحمی��ل لب��اس و کاله اروپای��ی ،اس��تعمال
عناوی��ن غرب��ی در ادارات و مؤسس��ات دولتی و
همچنین اع��زام محص�لان ایرانی ب��ه اروپا ،در
ش��مار سیاس��تهایی بوده که آن رژی��م ،برای
جایگزینی فرهنگ اس�لامی ب��ا فرهنگ اروپایی
بهکار گرفت .دانش��جویانی که در دوره رضاش��اه
به اروپا اعزام ش��دند ،قش��ر روش��نفک ِر غربزده
ایرانی را تش��کیل دادند که آث��ار وجودی آنها در
صحنه سیاست ایران ،پیوسته باقی ماند و هم آنان
بودند که همواره ،او را میستودند .از عمدهترین
سیاستهای رضاشاه ،حفظ رجال وابسته به غرب،
در ارکان حکومتی آن رژیم بود .رضاشاه ،در همان
حال که مانند همه دیکتاتورها ،تمایلی به حفظ
افراد شاخص و قدرتمن ِد مستقل از خود را نداشت
و ظاهرا ً چند روزی ه��م در آغاز کودتا ،اغلب آنها
را دس��تگیر و زندانی کرد ،با وجود این ،مجموعه
شبکه وابسته به غرب را -که از دوران مشروطیت
در ایران ،در قالب شبکه فراماسونری و پیوندهای
خانوادگی معروف به هزار فامیل عمل میکردند-
نه تنها س��رکوب نکرد ،که در تمام این دوران ،از
میان همین گروه ،در مصدر مسئولیتهای مهم
و کلیدی حکومت گماشت ،که هم آنان هدایتگر
و مجری سیاستهای نظام سلطه وی ،در کشور
شدند )10(.سالهای قدرت و دیکتاتوری رضاشاه،
آغاز مرحله نوینی از تجددخواهی در ایران بود ،که
نوعی تغییرات غربی ،خصوصاً در زمینه فرهنگ و
آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان ،مشاهده میشد.
در این دوره ،جریان تجددطلبی -آنهم در شکل
غربزدگی و غربگرایی -که قبل از مشروطیت،
آغاز و در مشروطیت و پس از آن ،شدت بیشتری
یافته بود ،به نتیجه طبیعی خود رسید و رضاشاه

با وجود آن که خود اروپا و پیش��رفت آن را ندیده
بود ،به س��مت اروپامآبی پیش رف��ت و عم ً
ال در
همان جهت حرکت ک��رد .اقدامات تجددطلبانه
وی ،موجب شد تا در دوره پهلوی ،کشور از حالت
س��نتی و مذهبی خود خارج و صبغ��ه فرهنگ،
آداب و رس��وم غربی ،به خود گیرد .رضاش��اه به
منظور استوارسازی پایههای قدرت خود و ایجاد
دولت مدرن ،سیاس��ت تجددطلبی را که بر پایه
سکوالریس��م (جدایی دین از حکومت) بود ،اجرا
کرد .به گفت��ه ریچارد کاتم«:تا زم��ان به قدرت
رسیدن رضاشاه و اس��تقرار دیکتاتوری وی ،قشر
روشنفکر ،در قلمرو قدرت ،به مراتب ضعیفتر از
قلمرو ایدئولوژی بود ...بس��یاری از روشنفکران،
عالوه بر ناسیونالیسم ،به دموکراسی و لیبرالیسم
هم اعتقاد داشتند .اینان از دیکتاتوری رضاشاهی
بدش��ان میآم��د ،هرچن��د آن را عام��ل تقویت
ناسیونالیسم میدانستند .از این رو ،روشنفکران
در دوران دیکتاتوری رضاشاهی ،همواره خاموش
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ماندند!.»...
همچنی��ن جان ف��وران نیز مینویس��د :در بطن
مشروعیت نظام در دوره رضاشاه ،آمیزه متناقض
و ابهامآمیزی از ملیگرای��ی و غربگرایی وجود
داش��ت .گرچ��ه وی معتق��د اس��ت در آن دوره
ناسیونالیس��م ،در دنیا جاذبه خاصی نداش��ت و
این عدم جاذب��ه ،صرفاً به گونههای فاشیس��تی
آنهم محدود نمیش��د .ناسیونالیسم این دوره
ایران ،ی��ک پدیده متناق��ض بود ،چ��ون از یک
سو به شدت غربگرا و از س��وی دیگر نسبت به
غرب ،بدگمانی و نارضایتی وجود داشت و نوعی
بیگانه ترسی در کش��ور ،حکمفرما بود )12(.عالوه
بر آن ،ج��ان فوران معتقد اس��ت ناسیونالیس��م
رضاش��اه ،با ناسیونالیس��م پیش��ین ایرانی فرق
داشته اس��ت ،چون وی ناسیونالیسم را غیردینی
میدید ،نه اسالمی و آن را با واژگان غیراسالمی
بیان میداش��ت (ناسیونالیس��می که به ش��کوه
دولت و شاه تمرکز داش��ت) .به قول نیکی کدی،
تنها ناسیونالیس��م مجاز دوره پادشاهی رضاشاه،
ناسیونالیسم رسمی ،با تأکید بر همگنی و تجانس
ملی ،ضدروحانی ،تجدد و قدرتی بود که به گذشته
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قبل از اسالم ایران ،اشاره داشت.
در ماهیت و کیفیت تجددخواهی رضاخانی
درباره ماهیت و کیفیت تجدد و برخی از جنبههای
س��اختمان فکری نیروهای سیاس��ی مس��لط در
دوره رضاشاه ،که به مسئله تجدد اعتقاد داشتند،
دس��تهبندیهای متفاوتی صورت گرفته اس��ت.
در یکی از این دس��تهبندیها ،به س��ه جنبه مهم
آن پرداخته ش��ده اس��ت که عبارتند از :اندیش��ه
ش��کل دادن به نهاد دولت ،اندیشه ناسیونالیسم و
اندیشه غیرمذهبی .در اندیشه نخست ،مهمترین
تعریفی که از اندیشه تجدد در دوره رضاشاه صورت
میگرفت ،ضرورت ایجاد یک دولت نوین سراسری
بود ،که این اندیش��ه ،ریش��ه در فکر تجد ِد دوران
مشروطیت داشت .اندیش��ه ناسیونالیسم در دوره
رضاش��اه هم ،که همان عنصر حاک��م بر مجموعه
سیاسی اندیشه تجدد است ،با عنوان وطنپرستی،
شناخت ه میشد .اندیشه وطنپرستی نیز ،به آرمانی
نظر داشت که امپراتوریهای هخامنشی و ساسانی
را الگو قرار میداد و تنها تأکید بر تاریخ قبل از اسالم
مینمود و تالش داش��ت تا نهاد تازهپا ،رو به رشد
و سراس��ری دولت را ،در برابر نهادهای سنتی ،به
خصوص مذهبی تقویت سازد .اندیشه غیرمذهبی
در دوره رضاش��اه نیز ،همان عنصر غیرمذهبی در
جریان فکری تجددطلبان را ش��امل میش��د که
در واقع اوج جدیدی از جریان غیرمذهبی جامعه
قرن قبل از
ایرانی را ،دربر میگفت .این جریان ،از ِ
آن آغاز شده بود و رشد آن ،با نفوذ روزافزون تمدن
اروپا همراه شد و جریان اصلی آن را ،نویسندگان و
اصالحطلبان اجتماعی و سیاسی هدایت میکردند
چراکه باور داشتند که اسالم ،برج و باروی جامعه
سنتی است و ریش��ه عقبماندگی کش��ور و سد
راه ترقی میباش��د .آنان به اصطالح میخواستند
کشور پیش��رفت کند و مردم روی خوش ببینند
اما در این راه تالش میکردند تا س��نت ،مذهب و
جامعه روحانی��ت را از میان بردارن��د )14(.به لحاظ
سیاسی ،اقدامات رضاشاه علیه مذهب و متعاقب
آن ،تقویت روند اندیش��ه غیرمذهب��ی را ،باید در
چارچوب تالشهای وی ،برای کاهش نفوذ سیاسی
روحانیون ،به عنوان رقبای دولت و مخالفان دولت
مطلقه سلطنتی دانست .به همین دلیل بهزودی و
با آنکه در قوانین مملکتی ،هنوز نفوذ عنصر اسالمی
مشهود بود ،لیکن روحانیت ،عم ً
ال از حیطه قضاوت
و دادگستری کنار گذاشته شد و در حوزه تعلیم و
آموزش ،نفوذ خود را کام ً
ال از دس��ت داد! با تسلط
دولت بر موقوفات ،قدرت مالی روحانیون هم ،رو به
کاهش گذاشت .سپس در راستای تقویت اندیشه
غیرمذهب��ی در س��طح فرهنگ عموم��ی ،قانون
لباس متحدالشکل ،کش��ف حجاب و منع مراسم
عمومی مذهبی نیز به اجرا درآمد .سیاست تضعیف
مذهب -که با به س��لطنت رس��یدن رضاشاه آغاز
شد -به منظور تقویت قدرت مطلق رضاشاه و برای
تبلیغ ناسیونالیسم باستانگرایانه ،با تأکید بر شاه
پرستی و کشیده شدن به سوی الگوهای فرهنگی
غرب بود ،لیکن به این امر توجه نمیشد که پیروی
از الگوهای غربی ،بدون وجود شرایط تاریخی الزم
برای همسانس��ازی ،نابودی اس��تقالل و ویرانی
بنیانهای اجتماعی را به دنبال خواهد داش��ت .از
این رو ،همسو با تضعیف مذهب و سنت ،به تبلیغ
ناسیونالیسم باستانگرایانه و گسترش مرکزهای
تفریحی فسادانگیز پرداخته شد .امری که نهایتاً و
پس از شهریور ،20از شکس��ت و بیتأثیری آن در
بین مردم ایران ،رونمایی شد.
پینوشتها در سرویس تاریخ «جوان»،
موجود است.

