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 چکیده
نقش . ش 031 تا . ش 289 ي زمانی کوتاه از  منوّرالفکران متجدد ايرانی، در يک دوره

داشتند؛ با « حکومت رضاخان»آمدن  کار و روي« هدولت مشروط»در تأسیس  ايکنندهتعیین
خواهی و دموکراسی داشت و دومی، متکی به کودتا و  اين تفاوت که اولی، دعوي مشروطه

به تا ي انقالب مشروطه اين مقاله به تحول گفتمان منوّرالفکران ايرانی در فاصله. مستبدانه بود
خواهی اد که چگونه آرمان مشروطهاختصاص دارد و نشان خواهد درضاخان  رسیدن قدرت

مقاله نشان . بخشی شدجاي خود را به ضرورت استبداد داد و اعمالِ زور جايگزين آگاهی
« ملت نادان»تغییر کرد و اين گزاره که « مردم»دهد که نگرش منوّرالفکران نسبت به می

در حکومت  هاي فرهنگی و اجتماعیگذارياست، به محور اصلی سیاست« تربیت»نیازمند 
هرچند دولت مشروطه از همان ابتداي تأسیس خود با مشکالت بسیاري . رضاخان تبديل شد

هاي سنتی قدرتمندِ  مواجه بود و نتوانسته بود در امواج اختالفات درونی و مقابله با نظام
هايش عمل کند، اما خصوصاً وقوع پیشامد جنگ جهانی اول در ي ايران به وعده جامعه

ي سیاسی  در واقع، جنگ موجب تهديد شاکله. سزايی داشتر منوّرالفکران نقش بهتحول گفتا
شدنِ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی آن شد و به  ي ايران و ناديده گرفته و اجتماعی جامعه

از سوي ديگر، منوّرالفکران به هواداري از طرفین جنگ، فعاالنه در . شکست مشروطه انجامید
هاي آنها در هواداري از يکی نسبت به خواسته« مردم»تجربة نافرمانی آن مشارکت داشتند و 

هايشان و روحیات و شايستگی« مردم»از طرفین جنگ، موجب تغییر نگرش آنها نسبت به 
 اتکا با هاي نوسازي،ساختن مردم با برنامه  همراه و لزوم« تربیت ملت»در پايان اين دوره، . شد
در اين مقاله، . ي گفتمان منوّرالفکران بدل شد ترين گزارهبه اصلیرضاخانی،  منوّر استبداد به

 .ها استفاده شده استي فوکويیِ توضیحِ تغییرات گفتمان از شیوه
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 مقدمه و طرح مسئله

خصوص در به. بندي اجتماعی در سنت زندگی اروپا شدموجب تحول در مرتبهپیدايش تجدد 

شامل دهقانان، )« ي سوم طبقه»جريان انقالب فرانسه، آنچه در مقابل طبقات اشراف و روحانی، 

کورزين، )و ( 093 توکويل، : )بنگريد به)شد نامیده می( کارگران شهري، و بورژوازي اولیّه

بعدتر و در . حوالت سیاسی و اجتماعی در اجتماعات اروپايی بدل شد، به رکن اصلی ت((092 

هايی نظیر ي عمل گروه پردازان اجتماعی تالش کردند تا نحوهسراسر قرن نوزدهم میالدي، نظريه

کارگران يا بازرگانان يا دهقانان را مورد کنکاش قرار دهند و طالبان قدرت درصدد برآمدند تا با 

دادن به جهان اجتماعی مطابق میل و خواست خود  نیروي آنها براي شکلجلبِ نظر مردم، از 

و « مردم»تازه از نقش و جايگاه  ي استعماري تجدد، اين درکِ در جريان توسعه. بهره گیرند

هاي دادن به جهان اجتماعی، به جوامع غیرغربی نظیر ايران که سنت در شکل« ي سوم طبقه»

خود داشتند، انتقال يافت و نظم سیاسی و اجتماعی را به چالش اجتماعی قدرتمند و مستقلی در 

 .کشید

ها و عناصر تجددي، در درون خود فهمی از  سنت زندگی ايرانی، قبل از پیدايش نظام

خصوصاً جنگ )ي آنها در جريان دو جنگ ايران و روس  داشت که مشارکت گسترده« مردم»

ي  اما با غلبه. ، از مهمترين ظهورات آن بودندويژه رخداد نهضت تحريم تنباکوو نیز به( دوم

نخستین حامالن فهم تجددي از عنوان هاي منوّرالفکران، بهي تالش تجدد غربی و در نتیجه

کم در ي پذيرش و استقرارِ درک تازه از جايگاه و نقش مردم، دست تدريج زمینه، به «مردم»

ها و نامهها، شبستند در قالب مطبوعات، رسالهمنوّرالفکران اولیه توان. سطح نخبگان، فراهم شد

ي اروپايی و عمدتاً فرانسوي،  هاي عامیانهيا رمان ي برخی اشکال ادبی، نظیر نمايشنامه نیز ترجمه

را به فضاي عمومی ايران منتقل کنند و در اثرِ « مردم»گفتار سیاسی و اجتماعیِ نوپديدِ اروپايیِ 

آن، به وقوع انقالب مشروطه کمک کرده و در وقوع آن نقش  اين برانگیختگی و نیز مديريت

اما به داليل مختلفی که در ادامه شرح داده خواهد شد، مشروطه شکست خورد . مهمی ايفا کنند

، تحوالت مهمی «حکومت رضاخان»به « دولت مشروطه»در گذار از . و رضاخان بر سر کار آمد

، ((081 افضلی، : )بنگريد به)لت سنتی قاجار و عبور از دو« دولت جديد»پیدايش : رخ داد

، ((083 صبوري، : )بنگريد به)هاي سنتی پیشین ظهور بوروکراسی جديد به جاي ديوانساالري

و ( ب081 اکبري، : )بنگريد به)گرا به جاي اصول عقیدتی اسالمی گرايیِ باستانتکیه بر ملت
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هاي مهم فکري نیز رخ داد، برخی دگرگونی عالوه بر اين تغییرات نهادي،. تحوالتی نظیر اينها

اين تغییر . در گفتمان منوّرالفکران ايرانی است« مردم»که از جمله مهمترين آنها تغییر جايگاه 

هاي متنوع فرهنگی و اجتماعی گذاريي حکومت رضاخان، سیاست نگاه موجب شد تا در دوره

، سؤال اصلی مقاله اين است که چگونه در رو از اين. در دستورکار قرار گیرد« تربیت ملت»براي 

، ديدگاه منوّرالفکران .(ش 031 تا  289 )ي انقالب مشروطه تا روي کارآمدن رضاخان  فاصله

تحول يافت؟ براي پاسخ به اين سؤال، مقاله از منطق فوکويی تحول « مردم»ايرانی در مورد 

 . کندها تبعیت میگفتمان

 اهمیت موضوع و سوابق آن
هاي سیاسی و اجتماعی معاصر ايران، اعم از متجددين يا متدينین، خود را هوادار جريان ي همه

و دوري از « پوپولیسم»ي تاريخی، يکديگر را يا به  کنند و در هر برههمعرفی می« مردم»

در اين میان، نسبت . کنندو دوري از خواست مردم متهم می« گرايینخبه»عقالنیت، يا به 

تري برخوردار است؛ زيرا اين گروه، قشر متأخري در ردم از اهمیت خاصروشنفکران و م

-به. داردي ايران است که ادعاي تأمین نظر مردم و عمل بر اساس اراده و خواست آنها را  جامعه

کارآمدن رضاخان، واجد اهمیت  تاريخیِ بین شکست انقالب مشروطه تا روي مقطع عالوه،

اول به اين دلیل که انقالب مشروطه، در نهايت به ظهور : استبسیاري در تاريخ معاصر ايران 

-هاي مشروطهديکتاتوري منجر شد و اين پیامدي مهیب براي انقالبی بود که پیشگام جريان

يارشاطر، : )اي، بنگريد بهبراي ديدن يک رويکرد مقايسه)خواهی در آسیا و جهان اسالم است 

تار و کردار روشنفکران ايرانی دگرديسی مهمی اتفاق دوم اينکه در اين مقطع، در گف((. 082 

اصلی حکومت  عنوان بازيگران مهم انقالب مشروطه، در مدت کوتاهی به ياريگرانافتاد و آنها به

اين امر براي روشنفکران که همواره مدعاي . ي آن بدل شدند استبدادي جديد و کارگزاران عمده

. اند، عجیب و دور از انتظار استکنار مردم را داشته خواهی، نقد قدرت و قرارگرفتن درآزادي

، «مردم»ي نخبگان ايرانی با  تواند منجر به درک بهتر مواجههتشريح شرايط اين مقطع تاريخی می

 .در تاريخ معاصر ايران شود

در تاريخ « روشنفکران»آفرينی منوّرالفکران و تحقیقات زيادي در مورد پیدايش و نقش

ي ايفاي نقش منوّرالفکران  اين تحقیقات معموالً به نوع و نحوه: صورت گرفته استمعاصر ايران 

اند و در موارد معدودِ متأخري  عنوان يک نیروي درگیر در رخدادهاي عینی سیاسی توجه کردهبه
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و آباديان ( 081 )نظیر آجودانی )هاي فکري توجه شده است نیز که به تحوالت و دگرديسی

رالفکران عصر مشروطه پرداخته شده و تحوالت فکري آنها در مقطع پس از ، به منوّ((092 )

. است ، بررسی نشده«مردم»خصوص نگرش آنها در مورد کارآمدن رضاخان، به مشروطه تا روي

ي منتهی به حکومت  در يکی از موارد معدودي نیز که به برخی تحوالت فکري در دوره

 ي تهیکم»، فقط به گروه خاصّ و محدود ((081 هنام، ب: )بنگريد به)رضاخان توجه شده است 

. توجه شده و درکی کلی از تحوالت منوّرالفکري در اين دوره ارائه نکرده است« برلین ونیّملّ

گیري از نگاهی فراگیرتر به تحوالت فکري اين دوره، تالش کرده است تا اين مقاله، ضمن بهره

که مبتنی بر شناسايی روندهاي کالن تاريخی و  -انی شناختی تحلیل گفتم با اتکا به منطق روش

محور فاصله هاي شخصیتاز بررسی -اي مؤثر بر پیدايش تحوالت فکري است شرايط زمینه

 .بگیرد

 مالحظات نظری و روشی

کرد که او بدواً تصور می: دوگانه است« امر اجتماعی»و « امر گفتمانی»نظر فوکو در مورد نسبت 

شان را، فراتر از امور اجتماعی، خودشان مان و خودبسنده هستند و تغییراتها خودساگفتمان

ي فکريِ بعدي خود به اين نتیجه رسید که امر اجتماعی محاط بر  دهند؛ اما در مرحلهشکل می

ضمناً او . ي امور غیرگفتمانی توضیح داد واسطهامر گفتمانی است و تغییرات گفتمان را بايد به 

 پديده يک شکلگیرى بر مؤثر عوامل شناسايى دقیق بر، که مدرن علمىِ ارىتاريخنگبرخالف 

و  خطاها از انبوهى» که «است درهمبرهم رويدادهاى فراوانى ،جهان»تکیه دارد، معتقد است که 

 و «تصادفها»او با تکیه بر نقش  (.081:  08  ،فوکو) «است کرده خلق را آن خیالها

 تابع نه ،مىکنند عمل تاريخ در که »نیروهايى: مدعی است که ،پديده يک وقوع در «پیشامدها»

 صورت به ،پديده(. همان) «مبارزهاند تابع تصادف بلکه ،سازوکار يک تابع نه تقديرند يک

 شکل ،مىخواهند مدرن مورخان که آنگونه ،عقالنىي  همحاسب بر مبناى و شده برنامهريزى

 اين»: هستند اتفاقى و محاسبهنشدنى ر بر آنعوامل مؤث و نیروها از بسیارى بلکه ؛نمىگیرد

 بر ،عوامل و نیروها اين(. همان) «مىشوند ظاهر رويداد منحصربهفرد تصادف نیروها همواره در

 همهجا، تصادفى ويدادهاىر .نیستند محاسبه قابل موجود احکام گفتمانى و گزارهها مبناى

ما در اين مقاله، بر . اما همهجا هستند ؛ادد ارائه آنها از معینى الگوى نمىتوان و يکشکل نیستند

 شناسايی تحول گفتمانی منوّرالفکران و نیز شناسايی امور عینیِ غیرگفتمانیِ تصادفی که موجب
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اول تولیدشده  براي اين کار، عالوه بر بررسی متون دستِ. اند، متمرکز خواهیم بوداين تحول شده

نظران بسیاري  صاحب. سیاسی آنها متمرکز خواهیم بودطور ويژه بر اشعار توسط منوّرالفکران، به

و مخاطب شعر فارسی با  2، قالب فنی در مورد ماهیت شعر سیاسی مشروطه و نسبت مضامین

خاتمی، )، (089 آجودانی، : )براي مثال بنگريد به)اند رخدادهاي انقالب مشروطه بحث کرده

اما آنچه اهمیت شعر . 0دانسته اند« [همشروط]تاريخ منظوم انقالب »و بعضاً آن را (( 083 

عموم : ي مخاطبان آن است ي حاضر دوچندان کرده، طیف گسترده سیاسی مشروطه را براي مقاله

هاي مباحث جديد را نداشتند، از سواد بودند، يا توان درک دشواريسواد يا کم افراد جامعه که بی

کردند اعی نوپديد ارتباط برقرار میطريق شعر سیاسی با مفاهیم و رخدادهاي سیاسی و اجتم

استفاده (. 1(083 شفیعی کدکنی، )و ( 081 اختیاري و واعظی، : )تر بنگريد بهبراي بحث دقیق)

شاعر نامی  قزوينی، عارف مشهور تصانیف در مثالً در قالب ساختن ترانه و تصنیف؛)از موسیقی 

کرد تا شعر سیاسی، نسبت نیز کمک می و به کارگیري قالب نوپديدِ انتشار مطبوعاتی( اين دوره

ي انتشار  هايی که گسترهها يا بیانیههاي بیانی نظیر متون تخصصی يا نمايشنامه به ديگر قالب

پور، آرين: )بنگريد به)کمتري داشتند، کارکرد سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر تقويت کند 

 012 :29.)) 

                                                           
 انتقاد گانگان،یب دخالت با مخالفت ،یدوستمردم به وطن قيتشو رینظ) کي ي سه دسته موضوع درجه( 083 )خاتمی   
 وموافقت ) مشروطه استبداد، با مبارزه و يزیستظلم رینظ)دو  ي درجهو ( آن رينظا و یاجتماع و یاسیس اوضاع از

نظیر توجه به فرهنگ بیگانه، آزادي )ي سه  و درجه( اه آزادي و نظاير آناز شهیدان و مجاهدان ر لیتجل، (مخالفت
را در شعر مشروطه شناسايی کرده و تالش کرده است ( سیاسی، حمايت از حقوق زنان، حمايت از کارگر و نظاير آن

 (.80-32 : 083 خاتمی، )سازي کند تا میزان فراوانی اين موضوعات را کمّی
هاي ايران و روس، تا ي جنگ ين است که شعر فارسی در طول قرن نوزدهم میالدي، از دورهدر مجموع عقیده بر ا2

که اولی « تجدد ادبی»و ديگري « تحول ادبی»نخست : ي اول قرن بیستم، دو تحول عمده را از سر گذرانیده است نیمه
هاي ادبی و ايل به نوسازي قالبي تصنع و مقتضیات درباري و ديگري به تم ناظر است به خروج شعر فارسی از دايره

 ((.091 زائري و ربیعی، : )بنگريد به)پیدايش اوزان جديد تحت تأثیر شعر اروپا 
آوري شود، تقريباً تاريخ منظوم انقالب را ي اشعار اين دوره جمع اگر همه»: نوشته است( 081 )ادوارد براون  0

 (.12، 081 براون، )« تشکیل خواهد داد
توضیح داده است که شعر مشروطه، از بین چهار جهتِ زيبايی هنري و فنی، زمینه انسانی و ( 083 )شفیعی کدکنی 1

داراي « گستردگی در جامعه»ي فرهنگی و گستردگی در جامعه، تنها در همین مورد اخیر يعنی  عواطف بشري، پشتوانه
شفیعی )ارزات سیاسی و اجتماعی بوده است شدن شاعران در مب اي بوده که نوعاً به دلیل درگیر پیشرفت قابل مالحظه

 (.01 : 083 کدکنی، 
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 درآمدی تاریخی بر شکست انقالب مشروطه
هاي گلستان و ترکمانچاي، هرچند ها و پذيرش عهدنامهست ايران در دو جنگ با روسشک

اي از مناطق شمالی ايران و نیز تحمیل برخی تعهدات سنگین هاي گستردهمنجر به جدايی بخش

ي مناسبی براي مداقّه در وضع ايران و  اقتصادي و سیاسی به دولت ايران شد، ضمناً زمینه

ها تا ي شکست از روس در فاصله. پی شد در هاي پیي يافتن داليل شکستهاي آن، برا نظام

وقوع انقالب مشروطه، ما با دو دسته از تحوالت سیاسی و اجتماعی مواجه هستیم که از حیث 

هاي تجددي در ايران منتهی  اند؛ هرچند از حیث نتیجه، به استقرار نظاممنشأ با يکديگر متفاوت

از تحوالت سیاسی و اجتماعی که در واکنش به حضور استعمارگران  نخست آن دسته: اندشده

کفايتی و وادادگی حاکمان ايران، اروپايی در ايران و مناطق پیرامون آن رخ داده و به دلیل بی

هاي استعماري  در شئونات زندگی مردم ايران را فراهم کرده زمینه براي گسترش نفوذ قدرت

هاي ها و اسلوبايم که محرک آنها نه انديشه هايی مواجهجنبشها و در اينجا با نهضت. است

است که اکنون به  -اعم از اقتضائات مذهبی يا سنتی  -هاي سنت تجددي، بلکه ظرفیت

ي اجنبی، فعلیت يافته و موجب بسیج سیاسی و  ي استعمار و دسیسه ي مستحدثه ي مسئله واسطه

ترين تنباکو و مخالفت با قرارداد رژي شاخصنهضت تحريم . شودهاي مختلف مردم میگروه

نمونه از اين دسته تحوالت سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، اَشکالی از تحوالت سیاسی و 

ي گسترش افکار و عقايد جديد اروپايی  اجتماعی که نه بر مبناي اقتضائات سنت، بلکه در نتیجه

اي از موقعیت انسان و نیز شناساندن ي درک تازه در میان نخبگان ايرانی پديد آمد و با ارائه

ي مردم شوقی براي تحول در مناسبات  مثابه صورت جديد و غايی تمدن، در میان عامهاروپا به 

هاي نوپديد، هرچند بعضاً نیروهاي سنت اين دسته از جنبش. شان برانگیختاجتماعی و سیاسی

ا احساس خطر مشترک از جانب را نیز به داليل مختلفی نظیر مخالفت مشترک با استبداد ي

استعمارگران اجنبی با خود همراه ساختند، اما وقوع آنها در يک قالب تجددي و مبتنی بر 

هايی از اين  عنوان پیشگام انقالب انقالب مشروطیت در ايران، به. نظامات آن صورت گرفته است

 . اي از چنین تحوالتی استقسم در آسیا، نمونه
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مواجه « تجدد غربی»و « تجدد بومی»ي اولیه با تجدد، با تقابل  مواجهه به عبارت ديگر ما در

هاي سنت و دومی مبیّن استقرار و گسترش نظامات شدن ظرفیت که اولی ناظر بر فعال  هستیم

 2هرچند که نظامات سنت را نیز براي رسیدن به مطلوب خود به کار گرفته باشد -تجددي است 

 در جمله از بومی تجدد ي برندهپیش ن، اعم از علما و بازاريان، نیرويکه عموماً متدينی درحالی. -

غییر منوّرالفکران، راهبر تجدد غربی و ت خصوص به متجددين، عمدتاً بودند، تنباکو تحريم نهضت

ها و هاي جديدي نظیر روزنامهمنوّرالفکران از طريق قالب. ي ايران شدند هاي جاري جامعه نظام

-ها و ادبیات عامهي متون اروپايی، خصوصاً رمان ندهاي نوپديدي نظیر ترجمهمطبوعات و يا رو

هاي تکنولوژيکیِ تجدد، زمینه را براي تجدد غربی فراهم گیري از جذابیتپسند، و نیز بهره

 هايحکومتی در دورهبست در سه مرحله اصالحاتِ دروندر واقع، مشروطه پس از بن. ساختند

که اين مورد آخر آغازي بر تجدد غربی در  -زا، امیرکبیر و سپهساالر عباس میر داريِحکومت

، از طريق بسیج نیروهاي سیاسی و اجتماعیِ -ي ايران است  ماندگی در جامعهقالب گفتمان عقب

شاه قاجار را وادار ساخت که فرمان مشروطه الدينخارج از حکومت راه خود را باز کرد و مظفر

ثمر شاه کوتاه و بیمقاومت محمدعلی. برپا شد 289 در مهر « شروطهمجلس م»را صادر کند و 

پادشاه »عنوان به. ش 288 تیر  22خواهان، احمدمیرزاي دوازده ساله را در بود تا مشروطه

« مجلس مشروطه»، که اختیارات او طبق الگوي پادشاهی انگلستان محدود به قانون «مشروطه

خواهان متجدد در ايران است که هرچند در قدرت مشروطهاين آغاز . است، بر سر کار آورند

خواهان، در آن، شکل سنتی پادشاهیِ حکومت حفظ شده بود اما عمالً منوّرالفکران و مشروطه

ي کشور مشغول  قالب دولت و مجلسِ مشروطه، اختیار امور کشور را در دست داشتند و به اداره

در . ها عمل کنند و مشروطه شکست خوردوعدهدولت و مجلس مشروطه نتوانستند به . بودند

ي  توان آنها را در دو دستهمورد داليل شکست مشروطه مباحث مختلفی مطرح شده است که می

 و هاروس استعماري مداخالت بر مبتنی عمدتاً است خارجی عوامل تأثیر نخست،: کلی قرار داد

 در دو اين اتحاد خصوص به شان،ايمنطقه هايسیاست تغییر يا و ايران امور در هاانگلیسی

                                                           
حقانی، نجفی و فقیه: )بنگريد به)نیز شرح داده شده اند « تجدد ظلّی»و « تجدد ملی»اين دو مقوله، به ترتیب با تعابیر   

 091.)) 

کبري در جريان  براي ديدن شرحی از اقدامات علما در قالب مهاجرت صغري و تأسیس عدالتخانه و مهاجرت2

 (.011 )و دوانی ( 091 )الگار : انقالب مشروطه بنگريد به
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يکدست داخلی، اعم از عوامل از است ايمجموعه دوم اول؛ جهانی جنگ به منتهی هاي سال

قیصري، : )بنگريد به)ها پس از فتح تهران خواه و شروع اختالفات آننیروهاي مشروطه نبودن

ثباتی ها و بیرر دولتناتوانی دولت مشروطه در برقراري امنیت، سقوط مک ،((19- 9: 089 

مجموع اين . ي ايران مانند نظم ايلی و نظاير آن هاي سنتی جامعه سیاسی، ناتوانی در غلبه بر نظام

 ها و عدمي منوّرالفکران به چالش کشیده شود و ناسازه عوامل موجب شد تا گفتار متجددانه

ي آنها را نزد  فتار متجددانههاي متعددي در قلمرو سیاست و اقتصاد ايران ظهور يابد و گتوافق

 .حال، پیشامدِ جنگ جهانی اول بیشترين تأثیرگذاري را داشت با اين .مردم باورناپذير سازد

 پیشامد جنگ جهانی اول : تحلیل تصادف

ظاهراً جنگ (( 093 آدامز، )و ( 090 تیلر، )و ( 091 گرين، : )بنگريد به)بنابر نقل مورخان 

-با سوءقصد به جان آرشیدوک فرانسوا فرديناند، ولیعهد اتريش.( م 1 9 -8 9 )ی اول جهان

 یستيترور گروه عضو و صرب ي هنوزده سالآموز مجارستان، به دست گارويلو پرينسیپ، دانش

. شد آغاز وويسارا در. م 1 9  ژوئن 28 خيتار در ،(مرگانجمن ) «صربستان اتحاد» یمخف

و همین امر موجب شد تا اختالفات آلمان به صربستان اعالن جنگ داد ي  به پشتوانه شياتر

به خود را داشتند، « وسنی و هرزگوينب»ها که دعوي الحاق و صرب روسیه و اتريش سر باز کند

 اتاتريش و روسیه در بالکان، اختالف هايرقابتعالوه بر . با اتکا به روسیه وارد اين جنگ شوند

ويژه ، بهبین آلمان و انگلیس تجاري هايو تنش. م 813 از  آلزاس ولرند در مورفرانسه و آلمان 

در .( م 9 8 )ي وين  ي کنگره واسطه موجب شد نظمی که بهدر مسیرهاي دريايی، در مجموع 

ي اقوام مختلف اروپايی را تحت  گرايانهاروپا پديد آمده و توانسته بود تمايالت نوپديد ملی

و به مستعمرات منتقل کند، اکنون ناکارآمد « اروپا»ها را به جايی بیرون از کنترل درآورد و رقابت

خصوص آلمان، نزد سه قدرت اقتصادي و سیاسیِ نوظهورِ آمريکا و ژاپن و به. جلوه کند

. نمودي سیاسی جهان و شناسايی جايگاهی شايسته براي آنها امري ضروري می بازآرايی صحنه

وقوع جنگ جهانی اول، امري گريزناپذير بود و وقوع جنگ صرفاً به  رو برخی معتقدند که از اين

ي ناپلئون سوم،  آلمانِ بیسمارک و فرانسه. م  81 ي  در اروپا، پس از مناقشه« صلح مسلّح»وضع 

، سه امپراتوري قديمی روسیه، .م 8 9 نوامبر    که پس از پايان جنگ در چنانهم. پايان داد

اي بر اروپا و خاورمیانه حاکم انی و اتريش فروپاشیدند و پس از قرارداد ورساي نظم تازهعثم

آلمان، اتريش )گانه و اتحاد سه( فرانسه، روسیه و انگلیس)گانه جنگ در ابتدا بین اتفاق سه. شد
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خصوص عثمانی و رخ داد؛ ولی بعدتر گسترش يافت و ديگر کشورها، به(( مجارها)و هنگري 

 . لیا و آمريکا به آن پیوستندايتا

آوردن مقدمات  خواه ايرانی در حال فراهمهمزمان با اين تحوالت در اروپا، نخبگان مشروطه

عمر دولت عالءالسلطنه اتمام يافته . ي انتخابات مجلس شوراي ملّی بودند برگزاري سومین دوره

-، مستوفی بنابر فرمان شاه .الممالک جنگ آغاز شدآمدن دولت مستوفی کار بود و قبل از روي

گانه و نیز گانه و اتحاد سهطرفی ايران را به اتفاق سهرسماً بی. ش 290 آبان  9الممالک در 

طرفی مسلک بی دولت ما در اين موقع،»: مأمورين دولتی و حکام اياالت و واليات اعالم داشت

سپهر، )« نمايدظ و صیانت میخود را با دول متخاصمه کماکان حف ي را اتخاذ و روابط دوستانه

الممالک جاي خود را به گیر دولت شد و مستوفیاما تبعات جنگ خیلی زود دامن(. 89: 001 

يکباره با گسترش  در ابتدا گرانی و کمبود و نیز ناامنی گسترش يافت؛ اما به. 2مشیرالدوله داد

اش ناخواسته به يکی از پلتیکي جنگ از اروپا به خاورمیانه، ايران به دلیل موقعیت ژئو دايره

. مهمترين مناطق نزاع و درگیري نیروهاي روسیه و انگلیس با نیروهاي آلمان و عثمانی بدل شد

ي  به تبع آن، نخبگان ايرانی در دولت و مجلس و مطبوعات و نیز سران ايالت، به دو دسته

اي درونی برپا الً منازعهطرفداران آلمان و عثمانی يا هواداران روس و انگلیس بدل شدند و عم

                                                           
نظر به اينکه در اين اوقات متأسفانه بین دول »: طرفی در جنگ بدين شرح استفرمان احمدشاه مبنی بر اعالن بی 

نکه روابط اروپ نايره جنگ مشتعل است و ممکن است اين محاربه به حدود مملکت ما نزديک شود و نظر به اي

وداديه ما بحمداهلل با دول متخاصمه برقرار است براي اينکه عموم اهالی از نیات مقدسه ما در حفظ و صیانت اين 

فرمايیم که جناب مستطاب اجل اشرف افخم اکرم مهین   روابط حسنه نسبت به دول متحاربه مطلع باشند امر و مقرر می

و وزير داخله فرمان ملوکانه را به فرمانفرمايان و حکام و مأموران دولت  الوزرا الممالک، ريیس  دستور معظم مستوفی

طرفی را اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه کماکان حفظ  ابالغ دارند که دولت ما در اين موقع مسلک بی

الوجوه براً و بحراً کمک به   مننمايد و به اين لحاظ مأموران دولت را بايد متوجه نمايند که نبايد وجهاً   و صیانت می

همراهی و يا ضديت هر يک از دول متخاصمه نموده و يا اسلحه و ادوات حربیه براي يکی از طرفین تدارک و يا 

طرفی دولت متبوعه خود را  حمل کنند و بايد از طرفداري با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده، مسلک بی

طرفی و صیانت روابط حسنه باز آنچه هیأت دولت ما مصلحت داند و به  و در تکمیل حفظ بیکامالَ رعايت نمايند 

 (.23: 010 مافی، نظام)« عرض برسد در اجراي مقررات آن امر ملوکانه شرف صدور خواهد يافت

بار ) لممالکا الدوله، مستوفی مشیرالدوله، سعدالدوله، عیندر واقع پس از مستوفی الممالک، تنها در طی يک سال 2

فرمانفرما به صدارت اعظمی رسیدند و با استعفاي فرمانفرما، سپهدار تنکابنی در دي  میرزاعبدالحسین سپس و ( دوم

 . به رياست دولت رسید. م 1 9 ي  زانويه./ش 291 
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و با   عیار تبديل شدمي جنگی تما صفحات غربی، جنوبی، شمالی و مرکزي به عرصه. شد

بین روس و انگلیس و بازنويسی آن در شرايط جديد، عمالً . م 931 اجراي مفاد قرار داد پنهانی 

ي جنگ، دولت  ي چهارساله در مجموع در دوره. استقالل سیاسی ايران زير پا گذاشته شد

هاي مختلفی تشکیل ي تهران را به عهده داشت و بیش از پانزده بار کابینه مرکزي ايران فقط اداره

اشغال : پیامدهاي جنگ براي ايران بسیار سهمگین بود. شد که متوسطِ عمر هريک، صد روز بود

تخريب و نفی استقالل سیاسی و تحقیر از يکسو، گرانی و قحطی و ورشکستگی اقتصادي و 

دو دستگی در هواداري از نیروهاي اتحاد يا اتفاق نیز . منابع کشاورزي و دامداري از سوي ديگر

: 011 مدنی، : )بنگريد به)ي ايران افزوده شد  هاي سیاسی و اجتماعی جامعه بندي به ديگر دسته

قق خود و تح و دولت مشروطه را بیش از هر زمان ديگر در انجام وظايف ذاتی(( 219-211

 . هاي انقالب مشروطه ناکام گذاشتوعده

بینی و پیش هرچند تصور بر اين است که وقوع جنگ جهانی اول در خود اروپا قابل

. 2گريزناپذير بوده است، اما براي نخبگان و مردم ايران، کامالً ماهیت پیشامدي و تصادفی داشت

کمتر از  -وع چنین رخداد سهمگینی اي از وقبینیخواه ايرانی هیچ پیشنه تنها نخبگان مشروطه

-ي خوش واسطهنداشتند، بلکه به -« دولت مشروطه»ي دوم و استقرار  پنج سال پس از مشروطه

بینی به جهان جديد و اعتماد به عقالنیت آن، اساساً وقوع چنین رخدادي در جهان متجدد و 

عه تحت تأثیر مناسبات اقتصادي که گفته شد، اين واقحال چنان با اين. کردندمتمدن را تصور نمی

                                                           
 بندرلنگه از جنوبی، درآمد؛ مناطق عثمانی اشغال تحت بروجرد و همدان کرمانشاه، آذربايجان، غربیِ در واقع، مناطق 

 شرقیِ درآمد؛ مناطق انگلستان امر تحت هندي سربازان تصرف به امروزي خوزستان خیزنفت مناطق تا بوشهر تا

 تصرف به اصفهان از هايیبخش و نطنز و کاشان و قم و اراک ترِمرکزي مناطق و زنجان قزوين، و گیالن آذربايجان،

 .((113و   91-993:  01 زاده، کاظم: )بنگريد به)آمد  در هاروس

بخش زيادي از  ديد که سر پرسی سايکستوان در گزارش ژنرال بريتانیايی، اطالعی را میبودن و بی اين پیشامدي2

 ي سسهؤگزارشی از آن دوران که براي ماو در . است را در ايران گذرانده( 8 9 تا  1 9 )جنگ  ي دوران چهار ساله

رسید که  بسیار بعید به نظر می 1 9 تا پیش از سال »: نويسد ن تهیه کرده بود، میسلطنتی مطالعات جغرافیايی در لند

گفت که نیروهاي  در آن زمان اگر کسی می. جنگ بدل شود ي کشوري چون ايران، با آن فاصله از اروپا، به صحنه

« [است] ند عقلش را از دست دادهگفت بريتانیايی بارها و بارها در اين استان و آن استان ايران رژه خواهند رفت، همه می

دهد که نه تنها اين گزارش میدانی نشان می(. 091 بهمن  0 ي  سايت تاريخ ايران، دسترسی در مورخه: )بنگريد به)

ي آن، غیرمنتظره و  کم حدود و گستره سازان اصلی جنگ جهانی اول نیز، دستبراي ايرانیان، بلکه حتی براي تصمیم

 .ده استبینی بوپیش غیرقابل
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هاي هاي اروپايی رخ داد و ناخواسته ايران را به يکی از مهمترين کانونو سیاسی بین قدرت

تأثیرات روانی و نیز سیاسی و عقیدتیِ ناشی از اين رخداد، موجب تحول . درگیري بدل ساخت

 . ار داشتندشد که در متن تحوالت جنگ قر اي هاي نخبگان متجدد ايرانیدر نگرش

 تحول گفتمان منوّرالفکران ایرانی پس از جنگ جهانی اول

اي از نخبگان دينی که بر دسته: هاي متفاوتی داشتندگیريدر طول جنگ، نخبگان ايرانی جهت

ي دينی و فتواي علما، در مناطق جنوبی و مرکزي ايران به مخالفت با  اساس احساس وظیفه

-اهلل سیدعبدالحسین الري و آيتعلی دلواري تحت زعامت آيتمتجاوزان برخاستند؛ قیام رئیس

-، به2هاو مقاومت اسالمی عشاير خوزستان در مقابل انگلیسی  اهلل بالدي بوشهري در بوشهر

روشن است که اين . ، از اين جمله هستند0ي عراق عنوان تداومی از فتواي جهاد علماي شیعه

گانه نداشتند و فقط گانه يا اتفاق سهطرفین اتحاد سهيک از دسته از نخبگان، تمايلی به هیچ

اما واکنش ديگر نخبگان را بايد براساس . تمايالت ضدّاستعماري آنها را به قیام واداشت

نخست اين که نخبگان ايرانی غالباً نسبت به : هاي طرفین جنگ فهمیدبنديخاطر به دسته تعلق

ويژه اينکه ماهیت ن بودند نگرش مثبت نداشتند؛ بهگانه که روس و انگلیس عضوي از آاتفاق سه

ي جنگ جهانی  هاي اولیهبراي تقسیم ايران به سه منطقه نیز در سال. ش 931 قرارداد پنهانی 

ي بد استعماري انگلستان و روسیه و نیز به دلیل  رو به دلیل سابقه از اين. آشکار شده بود

گانه، شامل خواه ايرانی عموماً به اتحاد سهروطهنوظهوريِ آلمان در سیاست جهانی، نخبگان مش

نخست آن : تفکیک هستند از اين منظر، نخبگان به دو دسته قابل. عثمانی و آلمان نظر داشتند

ي عثمانی يا به  خلیفه« اتحاد اسالمِ»دسته از نخبگان و رجال دينی و سنتی که به تبعیت از شعار 

در قم و کرمانشاه « دولت موقت»با ايران، با تشکیل  دلیل همسايگی و مجاورت اين امپراتوري

اي از نخبگان السلطنه مافی، درنهايت راه استانبول را در پیش گرفتند؛ دوم دستهبه رياست نظام

متمرکز شده و به نفع آلمان، در « ي ملّیون برلین کمیته»تجددگراي هوادار آلمان که عمدتاً در 

                                                           
 (.091 نوري، شیخ: )براي ديدن شرحی از اين مبارزات بنگريد به 

  (093 طرفاوي، : )ها بنگريد بهبرا ي ديدن شرحی از اين مقاومت2

آقا  سیدعلی داماد، اصفهانی، عهشیخ الشري، سیدمحمد سعیدحبوبیاهلل میرزامحمدتقی شیرازي، علمايی نظیر آيت 0
ها فتواي جهاد صادر علیه انگلیسیاهلل خوانساري آيتو  (ر آيت اهلل ابوالقاسم کاشانیپد) سیدمصطفی مجتهد کاشانی

 ((.282: 011 مدنی، : )براي شرح بیشتر بنگريد به)کرده و برخی نیز خود در جنگ شرکت کردند 
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گانه فعالیت داد، به هواداري ائتالف عثمانی و نیروهاي اتحاد سهمناطق غربی ايران و بعدتر در بغ

همین دو ((. 081 بهنام، : )براي ديدن شرحی تفصیلی از فعالیت اين کمیته بنگريد به)کردند می

ي اصلی تحوالت سیاسی بعدي و  خصوص دومی، به پايه ي اخیر از نخبگان، به دسته

نظمی و پس از پايان جنگ، عمق خسارات وارده و بی البته. رسیدن رضاخان بدل شدند قدرت به

دادن به  هاي مختلفی براي سامانها و شورشآشفتگی سیاسی و اجتماعی که به ظهور نهضت

و بازگرداندن نظم به جامعه انجامید، بسیاري از نخبگان فعال در جريان جنگ را به   اوضاع ايران

اقی ماندند، در پايان جنگ دچار دگرديسی فکري حاشیه رانده و منزوي کرد؛ اما نخبگانی که ب

 :عمیقی شدند که دو مورد آن حائز بیشترين اهمیت است

 «استبداد منوّر»به « حکومت قانون»گذار از . یک
روشن است که انقالب مشروطه، با هدفِ اصلیِ تعديل و تغییر در مناسبات قدرت شکل گرفت 

کردنِ  و پاسخگو« قانون اساسی»و تأسیس « مجلس شوراي ملی»ی نظیر و با تشکیل نهادهاي

اين . کردنِ نظم سیاسی موجود داشت دولت و وزرا در برابر نمايندگان مردم، سعی در دگرگون

کشور  در شرايط زندگی و نوسازي« میل به تغییر»ترِ  ي قوي زمینه تمايل به دگرگونی، با پس

حکومت »رو طرحِ  از اين. ومرج نبود اي که حاصل شد، جز ناامنی و هرج اما نتیجه. اتفاق افتاد

ويژه حوادث بعد از جنگ  قدرت دموکراتیک کارآيی الزم را از خود نشان نداد و به/«مشروطه

ي سیاسی کودتا و  نتیجه. جهانی اول موجب شد تا با وقوع يک کودتا، مشروطه شکست بخورد

خواهان  گرا و عموم مشروطه که با رضايت روشنفکران ملت -کارآمدن رضاخان  روي پس از آن،

هر مملکتی رژيمی دارد و رژيم ما يک نفره »: ي رضاخان بود که اين گفته -سکوالر همراه بود 

دتا و نیز تا به هاي جنگ جهانی اول تا وقوع کو در واقع، در سال(. 081: 010 ، هدايت)« است

 رسیدن رضاخان، يک تغییر گفتمانی عمده در میان فعاالن سیاسی رخ داده بود و آن، سلطنت

« حکومت قانون/حکومت مشروطه»به جاي « استبداد منوّر/ديکتاتور صالح»تولید طرح جديد 

.  اجتماعی بود-اامن و آشفتگی سیاسیاين تغییر گفتمانی، درواقع پاسخی به شرايط ن. 2بود

 : سروده است. ش 291 ./ ق 001 کمالی در سال  حیدرعلی

                                                           
 .اندخان، قیام کلنل پسیان و شورش سرهنگ الهوتی از اين جملهنهضت جنگل میرزاکوچک  

 : م کردستانی در اين دوره سروده استابوالکال 2

 چو استبداديان بیداد کردند/ خواهان بر ضعیفان ز بس مشروطه
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 ام سخن صد بار از اين مقال فزون گفته/ زِ من تا کی ز ملک پرسی و اصالح آن
 باور مکن که ملک رها گردد از مِحن/ اي به دست نیارد زمامِ کار تا داهی

 زمن آمد پیش و زمانه نک هموار/ نیست که آيدي کنون کار به یژن آري
 نهراسد از دسیسه و ننديشد از فتن/ آنست مردِ کار که گاه عمل چو کوه

 با قلب همچو آينه و طینت حسن/ احکام قاهرانه براند به ملک لیک
 با مشت آهنینش فروکوبدي دهن/ بگشايدي دهن به خالفش کس ار به کید

ن جديد نقش مهمی در تولید اين گفتما( ها برلنی)گراي  ايرانیِ مقیم برلن نخبگان ملت

ي  ها نسبت به دوره رسد که از تحوالت جمهوري وايمار و نوستالژي آلمانی داشتند و به نظر می

ي  در ايتالیا شیوه عالوه در همین دوره، موسولینی به. متأثر هستند حکومت قدرتمند بیسمارک

را « مديکتاتورِ عال»الگوي  ، ملهم از آن،فرنگستان نامة ي هبیسمارکی در پیش گرفته است و مجل

موسولینی هم معلومات ... الوزراي فعلی ايتالیا، ديکتاتور است موسولینی، رئیس»: کند پیشنهاد می

ظاهراً به پارلمان عقیده دارد، ولی در مواقع لزوم، با تهديد، اکثريت براي ... تدارد و هم جدي

خواهید روزي لذت آزادي را  اگر می. يک چنین ديکتاتوري هم ايران الزم دارد... خود تهیه کرده

م، ديکتاتورِ عال ديکتاتورِ. م تولید کنیدکه امر اروپايی در آغوش دارد، بچشید ديکتاتورِ عال

: 082 ، تاجیک: )منقول در)« برد آل، با هر قدم خود، چندين سال سیر تکامل را پیش می ايده

 ر توصیه به آنداند؛ هرچند د می« مفید»را براي ايران « راستبداد منوّ»ي کاوه،  مجله((.  2 

ي استبداديِ خوبِ  اول، اداره: داند حل را براي ايران محتمل می کاوه چهار راه. تر است محتاط

در  در ژاپن يا محمدعلی پاشا در روسیه و میکادو گونه که پطرکبیر دوست، آن طلب وتمدن ترقی

                                                                                                                                           
 ((.13: 083 خارابی، : )منقول در! )ز استبداد، استمداد کردند/ ضعیفان از براي دفع ايشان

ي تجددپرور، پرمغز و ها ايران جوان مشروطه، آدم»: نويسد ي خاور، ده سال پس از انقالب مشروطه می روزنامه  

 –جسور الزم دارد تا بتوانند به مقتضاي دستور و احتیاجات اين عصر، منافع وطنی را ادراک کنند و با يک منهاج 

يک نفر مرد، مجاهد صحیح، فداکار و جانفشان با عزم راسخ، » ...«صحیحی، عرادة سیاست را اداره نمايند -پروگرم 

شیر و خورشیدي را به دست گرفته و مانند کاوه در جلو ملت، اگر بیفتد، بدون  جان خود را به کف گذاشته و بیرق

تمام ايرانیان بايد با دل و جان بکوشیم و اين يک پیشوا را ... شبهه، تمام ايرانیان فوراً لبیک گفته عقبش خواهند افتاد

توان گفت که همچون  آيا می. بیفتیمبجويیم و بیايیم و بیرق شیر و خورشید را به دست مبارک او بدهیم و بدنبالش 

 ((.233-99 پور،  معظم: )منقول در)« ...البته که هست ! استغفراهلل! پیشوايی در تمام ايران نیست؟ حاشا و کال
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اند؛ سوم،  جمله هاي استبدادي موجود از آن اند؛ دوم، استبداد بد که حکومت پیش گرفته مصر در

ي ايران بود و البته  مشروطه ي نوعیِ آن ي ناقص و خراب و معیوب که نمونه مشروطه

وه ي خوب و کامل و صحیح که البته فرض کا اش اثبات شده است؛ چهارم، مشروطه ناکارآمدي

کند و از  را توصیه می« استبداد منوّر»کاوه . در ايران وجود ندارد اين است که امکان تحققِ آن

کند؛  ياد می« نوشانیدن جبريِ داروي تلخ به اطفالِ مريضِ خردسال»عنوان  ، بهاين راهبردِ نوسازي

. اً ريش مردم را تراشیده و لباس کوتاه در برِ آنها کرده استر، جبرزند که پطرِکبی او مثال می

، در ايران «دوست و متمدن و مقتدر و مسلط يک مستبد وطن»: گیري کاوه اين است که نتیجه

البته کاوه محتاط است که جهان جديد با استبداد منوّر موافق . براي تحلیل اوضاع مفید است

را عامل « هیئت جامعه»يا « روح جماعت»اي،  مقاله ايرانشهر نیز در(. 29 همان، )نیست 

« قابل اجتماع»داند که البته در ايران وجود ندارد؛ زيرا ايرانی نوعاً جمعی و  پیشرفت اروپا می

از ايران باستان تا کنون، در مقاطع تاريخی مختلف، همواره يک فردِ واحد توانسته است . نیست

گیرد که  ي ايرانشهر نتیجه می نويسنده. ح ملت را بیدار کنددر مردم نیروي تازه ايجاد کند و رو

 طلب همانند پطرکبیر، ناپلئون و يک فکرِ روشن و سعادت« دماغ مصلح»امروز نیز در ايران، يک 

و  ي مشروطه ترتیب پرونده ي ايرانشهر، بدين نويسنده. الزم است که امور را سامان دهد يا نادر

شدن داشت و  ايران نیاز به نوسازي و مدرن(. 20 -21 همان، )بندد  حکومت جمعی را می

 : داشت گراها می کم بايد دو ويژگی اساسی براي تحقق اين خواست ملت استبداد منوّر، دستِ

 باور به مدرنیزاسیون (الف

و پیشرو « عالم»مستبد بايد مترقی، . دد است، باور به ترقی و تجمهمترين ويژگی استبداد منوّر

دار با هر  آل ، ديکتاتورِ ايدهديکتاتور عالم»: باشد و تالش کند تا مناسبات سنتی را در هم بشکند

که گفته شد،   و چنان« [تأکید از ماست] برد سیر تکامل را به پیش میقدمِ خود، چندين سال، 

است که روند مدرنیزاسیون  ، موسولینیفرنگستاني  توري، براي مجلهمصداق چنین ديکتا

شدن و  ديکتاتور بايد میل به مدرن/مستبد. اي را در اروپا در پیش گرفته بود شتابنده

هاي  ي کاوه، وقتی شیوه ه در مجلهزاد تقی. باشد« تمدن جديد»داشته و خواهان « شدن اروپايی»

دوست  طلب و تمدن از ادارة استبداد خوب، ترقی»کند،  داري در ايران را ذکر می محتمل حکومت

کند که الجرم مستبد منوّر در ايران هم بايد به  ياد می« گويند را استبداد منور می ها آن که فرنگی

در روسیه يا  حکمرانی پطرکبیر»ه براي استبداد منوّر، زاد مصاديق تقی. اذعان داشته باشد آن
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و  (پیشین)است « در مصر اي مانند امارت محمدعلی پاشا میکادويِ متوفی در ژاپن يا تا اندازه

 .اند و طرفدار مدرنیزاسیون بوده« دوست فرنگی»دانیم که اينها همگی تجددطلب،  می

 ی زور مالحظه کارگیریِ بیبه  (ب

ي  هاي دوره ي تمدن عقب مانده و تالش گرا در اين دوره، ايران از قافله به باور نخبگان ملت

رو، مستبد صالح بايد روند مدرنیزاسیون در ايران را  از اين. مشروطه نیز به نتیجه نرسیده است

از آنجاکه مستبد (. 10 : 913 ، هاس)  تسريع کند؛ روندي که بیش از اين نبايد به تأخیر بیفتد

« زور»شود، بايد از  کار مواجه می طلب محافظه صالح با مقاومت مردم جاهل يا نخبگان منفعت

ي ايرانشهر ديده  زاده ي کاظم بهترين نمود اين راهبرد در انديشه. براي پیشبرد امور استفاده کند

 : اي آورده است او در فقره. شود می

دماغ منوّر و فکرِ باز الزم است که هر روز صبح، به زور درب منزل ما يک نفر مصلح، يک »

 و نواختطور يک هاي ما را به زور روشن کند، وضعِ لباس ما را به  را جاروب کند، چراغ کوچه

 يریجلوگ زور به ما یملّ مجلسِ يها فتنه از کند، اصالح زور به را ما معارف. دينما روندکي

را به زور از اشخاص  آن خلوت عملة. کند هیتصف و اصالح زور به را یسلطنت دربار د،ينما

هنرِ ادارات را به زور اخراج نمايد، چرخ ادارات را به زور راه  منورالفکر بگمارد، مستخدمینِ بی

زور   بیندازد، مداخالتِ روحانیون را در امور سیاسی و سیاسیّون را در امور روحانی، به

پاستور و  يتویانست نِیمابیانتخاب کند که ف یمجلس شورا را به زور از اشخاص د،يانم يریجلوگ

. ديما را هم به زور مرتب نما يو عطّار یو بقّال یرفروشیاصطبل و قهوه فرق بگذارند و ش

 عیاز جم طور نیو هم دينما يو شلّاق اجبار زهیزن و مرد را به زور و با قوّة سرن التیتحص

ما را خودش به زور  يداریساعات خواب و ب یکلّ و از واضح و مکتوم، حتجهات از جزء و 

مواظبِ ما  يا و به درجه ديمعلوم کرده و باالخره، پردة اوهام را به زور از جلو چشم ما رد نما

وقت، ما را به حال  در ما نمودار گشته و آن يبه شکلِ عادت ثانو تیو ترب میباشد که اثراتِ تعل

آل را از موهّم  د بگذارد که هم قادر بر ادايِ وظايف اجتماعی خود باشیم و هم تفکیکِ ايدهخو

 (.280-8: 010 ي ايرانشهر،  زاده کاظم)« ...نمايیم 

                                                           
اجتماعی ايران در اين دوره و اجماع بر سرِ -گرا، موقعیت سیاسی معتقد است که روشنفکرانِ غرب( 913 )هاس   

 (.10 : 913 هاس، )دانستند که نبايد از دست برود  می« فرصت بزرگ تاريخی»را يک  «مستبد صالح»ي  ايده
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به وزارت عدلیه  ي حکومت رضاخان ها نیز که در دوره ، يکی ديگر از برلنیاکبر داورعلی

اين « مرد آزاد»ي  شد، در روزنامه نخبگان تأثیرگذار اين دوره محسوب می منصوب شد و از

نخست، : دهد او سه پاسخ احتمالی می .«راه آدم کردنِ ايرانی چیست؟»کند که  سؤال را مطرح می

دهد که  اثر بودنِ اين روش، توضیح می مدت و کم اما خود با تأکید بر طوالنی. از طريق آموزش

؛ دوم، از «شود کرد نفس نمی کار و اعتمادبه رسه، داراي عزم و تحمل و پشتکس را با مد هیچ»

سوادند و ثانیاً افراد  خواند، زيرا اوالً مردم بی می« مضحک»او اين روش را . طريق مطبوعات

 ايرانیان را عوض کنند، به آن« طبیعت جاهل»فکر و نويسندگان متجددي که بخواهند  صاحب

پسندد و نتیجه  داور اين روش را می. زم است، وجود ندارند؛ سوم، کاربرد زورمقدار که ال

 (. : 032 داور، )« زور: راه اصالح ايرانی چیست؟ يک جواب دارد و بس»: گیرد که می

حکومت . دچار تحول شود« يساز دولت»با چنین ترمیمی، روشن است که بايد روند 

که در اصل  درحالی. پادشاه مشروطه بود ي پارلمان بود و در رأس آنمشروطه، متکی بر رأ

سلطنت، موهبتی الهی است که از طرف »: وپنج از متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود که سی

در هیچ عصر و »: نوشت که می مرد آزادي  ، اکنون روزنامه«گردد به شاه تفويض می« ملت»

، هرچه از ايران ديده شده، کار رؤساي ايرانی است، از سیروس زی نبودهای ملتِ ایران چی دوره

از لیاقت سالطین  ...سردارسپه هر وقت کاري در ايران شده  از آقامحمدخان تا رضاخان تا نادر

ون مشروطه، نمايندگان و بنابر قان(. 8: 032 ، داور)« [تأکید از ماست] بوده، نه ناشی از ملت

طور  هاي سیاسی حق فعالیت داشتند و به وزرا در برابر مجلس پاسخگو بودند، احزاب و گروه

ي لیبرالیستی نوشته شده  بر اساس قوانین اساسی فرانسه و بلژيک، با صبغه کلی، قانون اساسیِ آن

، الجرم بايد در امر دولت «ديکتاتوريِ عالم»يا « استبداد منوّر»اما اکنون با رجوع به . بود

شد و به کارگیري زور  شد؛ از جمله بايد اختیارات ديکتاتور افزوده می هاي ايجاد می دگرگونی

شد تا نهادهاي سیاسی و مجامع مدنی تعديل يا تعطیل  توسط او براي بهبود اوضاع، موجب می

ي انقالب مشروطه آغاز شده بود، در  که از دوره« يساز دولت»که خواهیم ديد، روند  چنان. شوند

 .ي رضاخان، هم تقويت و هم تعديل شد دوره

 فساد در طبیعت ایرانی. دو

اوالً وضع اجتماعیِ . شد اي نسبت به مردم ايران ترويج می ي مشروطه، رويکرد دوگانه در دوره

نويسندگان و شاعران و سیاستمداران، مکرراً از وضع . بود زندگی مردم محل شديدترين انتقادات
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وضعِ آنها با ديگر کشورها . کردند و مدعی اصالح وضع آنان بودند زندگی مردم شکايت می

ي زندگی بهتر و همتراز با شهروندان کشورهاي مدرن اروپايی  شد و آنها را شايسته مقايسه می

گرا وضعِ فعلی زندگی مردم ايران را با وضع زندگی  تانگرايان باس عالوه، ملت به.  دانستند می

هر دو گروه، عاملی غیر از خود مردم را مسبّب . کردند ايرانیان در عصرِ طاليیِ باستان مقايسه می

ي حاکم تأکید  کفايتی طبقه عموماً بر بی. دانستند ي مردم ايران می مانده بدبختی و زندگی عقب

زندگی مردم را ندارند، از کفايت الزم براي تغییر زندگی مردم  ي بهبود وضع شد که دغدغه می

گرا،  گرايانِ باستان در گروه اقلیتِ ملت. 2خبرند که از تحوالت جهان بی برخوردار نیستند يا اين

 کردند و آن تري را نیز وارد می دانستند، عاملِ بنیادي ي حاکم را مقصر می که طبقه عالوه بر اين

به نژاد .( ش290 )قاجار  ، در روز تاجگذاري احمدشاهپورداوود. د بر عامل نژاد بودتأکی

 :غیرآريايی او اشاره کرده و سروده است که

 بايدت امروز شور و شیون و زاري/ خاک به سر کن ز بهر تاجگذاري

 و ترک و تتاريبر سر هر ترکمان / دولت ساسان گذشت و چرخ نهد تاج
 که تواند نمود افسرْداري آن/ تاج هست، لیک مرد همان نیست

 زار، بارِ بهاري ندهد شوره می/ چشم امیدي به خاندان قجر نیست

                                                           
اي،  العابدين مراغه ي زين ، نوشته«بیک نامة ابراهیم سیاحت»بنديِ خود از کتاب  در جمع( 081 ) براي مثال، اکبري  

کفايتی و ناکارآمدي حکومت  ها، بی نظر را به خواننده القا کند که که ريشة همة نابسامانیتالش دارد اين »او : نويسد می

ها غلبه  توان بر همة اين نابسامانی ، می«مدرن»و روي کار آوردن يا ساختنِ دولتی « دولت»موجود است و با اصالح 

اين تفکر که . تنها از طريقِ ايجاد دولتی مدرن میسر است و بس ي، رسیدن به بهشتِ زمینیِ مدرن،ا از منظر مراغه. کرد

شود، نهايتاً در گوهرِ خود، انديشة  هايِ سیاسی، به سبک مدرن، در اين عصر را شامل می وجه غالب گفتمان

 (.91: 081 اکبري، )« پروراند را می« گرايی دولت»

هاي پیشین  تر از ساير حکومت ي کشور ناتوان ا را در اداره، قاجاره«آفتاب و زمین»ي  ي رساله براي مثال، نويسنده 2

اند او نیز  اين مملکت که اسمش ايران است، تا قبل از سلطنتِ قاجار هرچه ديگران داشته... »: نويسد داند و می می

هاي انحطاط  اند، هم ترازو بوده و اگر هم در بعضی اوقات و دوره سنجیده داشته و هر وقت او را با يکی از ممالک می

ها، چندسالی دچار ضعف و گرفتار دشمن شده باشد، باز چندي به همت و کفايت و  هاي سلطنت و تبديل سلسله

زمان، قوت و شوکت اولیه خود را دارا گشته، نام بلند خويش  کوشش و مجاهدت مردان تاريخی و حیات مردمانِ آن

اما در زمان سلطة اين سالطین، . داد ية حقیقی را يکباره از دست نمیزيرا که سرما. را در عالم نگه داشته است

کاهیده شده، از قواي معنويش نیز کاسته گرديده تا به حالت امروزي افتاده  طور که روز به روز از قواي مادي آن همان

 ((.11: 011 ، نجفی: )منقول در)« ...
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 بهره نديده ز تازيان مهاري/ سود نبرديم از شهانِ مغولی

 ...نیست ز بیگانه جز سیاهی و تاري/ ، بیگانه است، گرچه شده شه[شاه]احمد
 که بود از نژاد ايران عاري آن/ رستند، نه قوم و نه آيینپ خويش

 (018: 011 ذاکرحسین، )

ترِ عرب و ترک، موجب اختالط  آنها معتقد بودند که اختالط نژاد آريايی با نژادهاي پست

 به ها، اروپايی يعنی ايرانیان، نژادهاي هم که ماندگی ايرانیان شده است؛ درحالی نژادي و عقب

 ي واسطه  به که - هند پارسیان - ايرانیان از دسته آن يا اند يافته دست بزرگی هاي پیشرفت

 مدرنی و مترقی زندگی است، نشده ترکیب ها ترک و اعراب خون با شان خون هند، به مهاجرت

 اساساً هبلک اند، ايران «مردم» که نیستند نقد مورد حیث آن از ايران مردم هرحال، در. دارند

مساعد براي تحول و دگرگونی  ي هپیشرفت هستند و کامالً از زمین و ترقی ي شايسته هايی انسان

: ی سروده بودالممالک فراهان اند و اديب مردم به دنبال آزادي. شان برخوردارند شرايط زندگی

مترقی وجود داشته باشند، مردم با آنها  اگر رهبران آگاه و. «ملتْ اکنون فکرِ آزادي است»

طور مثال،  به . شدن ايران را بر خواهند داشت همراهی خواهند کرد و موانع فراروي متمدن

کند که اگر شاعران ايرانی، به جاي مضامین عاشقانه به مضامین  اي تصور می العابدين مراغه زين

اگر عموم شعراي ما در اين مسلک قدم »: شود دازند، راه ترقی گشوده میملی در شعر خود بپر

زدند، يقیناً ما را از گرداب مهلک جهالت، به  پرستی می زده، آواز به آواز يکديگر داده، دادِ وطن

: منقول در)« رساندند و سعادت می ساحل نجات و از تپة گمراهی به شاهراه هدايت

علّت اصلی جهالت ملّت »کند که  عبدالرحیم طالبوف نیز تصور می((. 9 : 011  میرعابدينی،)

اگر اين موانع رفع شود، ملّت آريايی ايران به ذات (. همان)« اسالم، الفباء يا ابجدِ مندرس ماست

 .شان در اروپا، رشد و ترقی خواهند کرد خود برخواهند گشت و همچون خويشاوندان نژادي

با وقوع جنگ جهانی اول، . هاي خود را محقق کند طه نتوانست وعدهمشرو  اما حکومت

نسیم . گرا، مردم را به مقاومت و دفاع از وطن فراخواندند خواهان و روشنفکران ملت مشروطه

 :سروده است شمال

 ژرف مغاره وين غول ز بیغولة آن/ پست کريوه است ، زادة آن اين دو دغل

                                                           
 .مراد روس و انگلیس است  
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 چون خیل ابابیل به سجیل و حجاره/ اي از جاي به پا خیز اي ملت اگر زنده

 سقف و هزاره ويرانه از اين کعبه، بی/ نابود کن اين ابرهه، زان پیش که سازد
 (.091: 011 ذاکرحسین، )

ردگی از ي سرخو واسطه  ، بهاما مشارکت و همراهی مردم با انقالب مشروطه و رهبران آن

جهانی اول و در  هاي منتهی به جنگ ويژه در سال مرجی که پديد آورده بود، به و مشروطه و هرج

به  ي رضاخان ها که در دوره ، يکی ديگر از برلنیابراهیم پورداوود. جريان جنگ کاهش يافت

گراها بدل شد، يک سال پس از شروع  ملت یِي زبانی و تاريخ پردازان اصلیِ حوزه يکی از نظريه

که به بغداد رفته بود، .( ق000 شوال ./ش291 شهريور ./م9 9 سپتامبر )جنگ جهانی اول 

 : گونه سروده است اين

 ، ايرانیان ايرانیاننابرده ما سودي از آن/ سالی شد از جنگ جهان، ايرانیان ايرانیان 
 شد خوار خاک باستان، ايرانیان ايرانیان/ ما ويرانه شد مهر وطن افسانه شد، گلزار 

 در کالبدتان نیست جان، ايرانیان ايرانیان/ از چه چنین پژمردگی، بیچارگی، افسردگی 
 تا کی روا آه و فغان، ايرانیان ايرانیان/ مستی و سستی تا به کی، خواري و پستی تا به کی 

 از دست داده فرّ و شأن، ايرانیان ايرانیان/ ی ننگ است ننگ اين زندگی، فرياد زين شرمندگ
 ...خواري بود بار گران، ايرانیان ايرانیان/ آخر خدا را همتی، اي قوم ايران غیرتی 

 شد خاکتان از ناکسان، ايرانیان ايرانیان/ اي خفتگان، اي خفتگان، مدهوش و از خود رفتگان 
 (.012: 011 ذاکرحسین، )
 

                                                           
هاي  گسیخت رابطه/ زمان روزه، شب عید چون نمود هالل»با مطلعِ « التیماتوم»شاعر ديگري نیز در شعر مشهور   

کند  ي باشکوه ايران، ملت را سرزنش می با اشاره به گذشته. ق 000 ، در سال (8 1: 011 ذاکرحسین، )« سیاسی شوّال

 : آمده است که از آندر بخشی . کنند که چرا براي پاسداري از وطن کاهلی می

 چه شد که اوج شرف شد به ما حضیض و بال/ همه جاه و جالل و شوکت و فرّ  کجا شد آن

 قیاس کرد چو حال گذشته را با حال/ گرفت آتش و خون شد دل و ز ديده چکید 

 ه است جاي شغالي شیران شد چگونه بیشه/ دودمانِ پرهنر است  گرين نژاد از آن

 (.123- 12همان، )نژاد آتش خاکسترست در بمثال / پدران و فسوس زين پسران  دريغ از آن
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شد،  اي که هر جا بلوايی برپا می گونه ومرج نداشت؛ به نايی جز هرجبراي مردم، مشروطه مع 

هاي  عالوه اگر کسی به خواسته به(. 01 :  08 ، کاتوزيان)« مشروطه شد»: گفتند مردم می

ناامنی، (. همان)« اش رسید به مشروطه»: گفتند رسید، مردم می خودخواهانه و فاسدش می

هاي پس از استقرار دولت مشروطه به حدي رسید که برخی  گی در سالمرج و آشفت و هرج

کردند که اي کاش وقتی در حال تالش براي تحقق مشروطه بودند، وبا  خواهان آرزو میمشروطه

کار بدانجا رسید که (. 92: 099 ، افشار)سید ر ردند و کار مشروطه به سرانجام نمیم آمد و می می

شاهی را  طلب، آرزوي بازگشت به استبداد ناصرالدين ی، شاعر مشروطهلک فراهانلمماا اديب

دولت (. 09 :  08 ماليی، )ها سقوط کرده و دوباره تشکیل شدند  بیش از پنجاه بار کابینه.  دارد

نشینی کرد و  از ايران عقب ها براي اخراج شوستر برآمده از مشروطه، در مقابل اولتیماتوم روس

در . ي انگلستان کرد الحمايه ايران را رسماً تحت. ش291 -8./م9 9 ه، با قرارداد الدول وثوق

هايش بر باد رفت و به تبعِ  چنین شرايطی، امید مردم نسبت به حکومت مشروطه و تحقق وعده

گراها نیز نسبت به مردم تغییر کرده و شروع به نکوهش آنان  ملت، رويکرد روشنفکران و آن

 :سرايد می( نسیم شمال)الدين گیالنی اشرف. کردند
 داد و بیداد مگر اين همه انسان مرده/ مگر اين ملت نادان مرده! واي بر من

 یمراه مغشوش که هموار نگردد ماي/ مست و مدهوش که هشیار نگردد مايیم
 رمز سربسته که اظهار نگردد مايیم/ خواب خرگوش که بیدار نگردد مايیم
 داد و بیداد مگر اين همه انسان مرده/ ظاهراً زنده ولی باطن و عنوان مرده

 (.11 -13 : 013 ، (شمال نسیم)گیالنی )
 :دهد خطاب قرار می« ها نمدي کاله»در شعري، مردم را تحت عنوان  عشقی

 ها نمدي دست درآريد اي کاله/ ها  نمدي ود بیاريد از کالهز
 قباها چاک ها، سه تراشیده کله/ نماها  رو بگو اين نکته بر عوام

 گرکه نباشد قیام و کوشش ماها/ حق شما را کنند ضايع و پامال 
 بِه که به ماها کمک کنید شماها/ کوششِ ماها پیِ حق شماهاست 

 ها نمدي دست درآريد از کاله/ ها  ينمد از چه کناريد اي کاله

                                                           
 عزيزِ حضرت سلطان، امینِ بزم خاقانش/ ه و استبداد دورانششا ناصرالدين دريغ آن  

 اقِ شاطر و چوب قرقچی در بیابانش چم/ ز فرّاشانِ قرمزپوش و دژخیمانِ بدهیئت

 (.990: 2 0 ، (امیري)ی الممالک فراهان اديب)
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ي تحول در نگرش  خوان مشهور، بهترين نمونه ، شاعر و تصنیفشعر عارف قزوينی

 :کند گونه از ملت ستايش می او در جريان انقالب مشروطه، اين. منوّرالفکران به مردم است

 ملّتی به هوش آمدبنوش باده که يک / فروش آمد  پیام دوشم از پیرِ می

 (.233: 091 ، عارف قزوينی)

هاي اجتماعی، وقوع جنگ جهانی اول  ده سال بعد، با وقوع حوادث متعدد سیاسی، نابسامانی

 :کند اش به ملت تجديدنظر می اعتنايی مردم به خواستِ منوّرالفکران، عارف در نگرش و بی

 چو گوسفند در آرامگاه پوشالی/ ملت  ببین چه  غافل و آرام خفته اين

 (.219همان، )

گراها اين بود که اساساً خودِ مردم ايران، يک  در شرايط جديد، استنباط روشنفکران و ملت

تا پیش از اين، بر مشارکت و استفاده از . شوند مانع عمده در راه پیشرفت و ترقی قلمداد می

ملت »شد و اکنون با طعن و کنايه از  ی تأکید میتوان خودِ مردمِ عالقمند به پیشرفت و ترق

شود که ممکن است روشنفکرانِ تجددخواهِ خود را خائن  ياد می« گوشت ملت حالل»و « نجیب

را فرا « چنگیز» عارف قزوينی(.  2 پور،  معظم)بداند و البته نبايد به اين تصور آنها وقعی نهاد 

 : واندخ می

 خبر دهید که چنگیزِ پی خجسته کجاست/ نِ خونِ فاسدِ اين خلق براي ريخت

 (.231: 091 ، عارف قزوينی)
 

ي مردم خبري  ساختنِ حکومت بر مبناي اراده دادنِ مردم و برپا ديگر، از تالش براي مشارکت

مردم : را به زور همراه کرد نیست؛ بلکه ازقضا نبايد به سستی و تنبلی مردم اعتنا کرد و بايد آنها

توانند آنچه در اروپا اتفاق افتاده است را پیش  هستند و اساساً نمی« فردگرا»نیستند، « گرا جمع»

                                                           
 : ها را دارد ي چنگیز و مغول ي دوباره شاعر ديگري به نام ذوقی نیز آرزوي حمله  

 رد نیستپرور و ولگ هرکه را بینی به جز تن/ درد مردم، يک تن اهل درد نیست  زين همه بی

 تا بريزد اين منافق مردمان را خون به خاک/ بارديگر سر برآرد کاش چنگیز از مغاک 

 ...زين منافق مردمان دارم درونی دردناک/ ملک را بنمايد از لوث وجود جمله پاک 

 ((.228: 083 خارابی، : )منقول در) 
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منظور دگرگونی در اوضاع کفايت   شان به دادن به مردم براي برانگیختن ديگر آگاهی. ببرند

کش، از اين  از اين منجالب روحتنها چارة نجات » ايران آزاد،ي  کند و از نظر روزنامه نمی

، اکبري: )منقول در)« گردابّ پستی و بدبختی، تغییر در رسوم و آداب و عادات و اخالقِ ماست

 گذشت آن(. همان)« بايد طرز زندگی مردم را تغییر داد»: بايد به زور مردم را همراه کرد((. 03 

آزادي، آزاديِ فعلی را با کمک افراد »؛ حاال بايد «دي استملتْ اکنون فکرِ آزا»دوره که 

اين . «شدن، کاري ندارند مردمی که جز آلت دستِ اين و آن»گرفت، « کرده، از اين مردم تحصیل

، پنج میلیون از حیث فکر با از هفت میلیون جمعیت آن»، ملتی که «هاي شش هزارساله پوسیده»

، اليق آزادي نیستند «براي اجدادشان قائل است، مساوي است هايی که داروين و بوزينهبشر اولیه 

 ((.8  معظم پور،  : )منقول در)

به دستورِکار اولِ دولت بعدي «  يساز ملت»با چنین تغییر گفتمانی، روشن است که 

شدن مردم را تغییر دهد و آنها را براي پذيرش لوازم تجدد و غربی بدل شود تا بتواند( رضاخان)

، همانی است که بعدها با (يساز و ملت استبداد منوّر)ي گفتمانی جديد  اين دو گزاره. 2آماده کند

                                                           
1 Nation-Building. 

حوالی ) آمدن رضاخان کار ي روي ف اجتماعی در ايران، در آستانهگرايیِ طبقات مختل، میزان غرب( 91 )بنانی  2
بیشتر آنها تنوع . يکنواخت نبود« طبقه باال»شدن در اعضاي سطح غربی: را بدين گونه شرح داده است.( م923 

الی، بلورآالت و ظروف هاي سفي اروپا نظیر لباس، مواد آرايشی، روزنامه، کاسه شده اي از کاالهاي ساختهگسترده
-آسفالتي  کردند، اما هیچ جادهبرخی از آنها از اتومبیل استفاده می. گرفتندشان به کار میاي را در زندگی روزانهشیشه

ي  هاي رايجِ خانوادهتحصیل در اروپا، يکی از ويژگی داشتن يک فرزندِ درحال. اي در کشور در اختیار نداشتندشده
-ها و نظريهگشتند، ايدهشان به کشور باز میاين افرادِ تحصیلکرده، وقتی با لباس فرنگی. ين دوره بودي باال در ا طبقه

ها، روابط خانوادگی، ازدواج و ديگر عادات و کردند؛ اما خانهي سیاست ترويج می خصوص در حوزههاي غربی را به
بازرگانانِ . و تاجر، تأثیر غرب از اين هم کمتر بود« گانطبقه بازر»در میان . شان عموماً ايرانی بودهاي شخصیفعالیت
شان با اروپا، رغم روابط تجاريدادند که بهي ايران شکل می طلب، اقلیت کوچکی را در جامعهدار و ثروتسرمايه
داران، اقلیتِ بازرگان را دکان بخشِ بزرگترِ اين. ي باال بود شان محدودتر از زندگی طبقهشدن در زندگیهاي غربینشانه

متأثر  هاي آنها و نظريهدادند که از غرب و ايدهپا تشکیل میمنصبانِ خردهوران و برخی صاحبگران، پیشهصنعت
. بردند هاي نفتی و شِکر، منفعتی مینشده بودند، اما از برخی مصنوعات مادي غرب مانند کاالهاي نخی ارزان، المپ

زيستند، روستاهايشان از طريق ها در ايران میي ايران که قرن ترين بخش از جامعهعنوان گسترده، به(رعايا)نان دهقا
ي  هايِ بیرونیِ تمدن غرب در شهرها مرتبط بود؛ اما موارد بسیار معدودي از آنچه بازنماياننده هاي اصلی با نشانهجاده

آنها اتومبیل ديده بودند، شايد هواپیما هم، اما هیچ اثري از . شدافت میهايشان ياصالتِ غربی است در زندگی و خانه
ناپذير قرار داشتند و اي از روستاها در مناطق دسترسیبخش گسترده. شدشان پیدا نمیهاي غربی در افق ذهنیايده

هیچ نوع .( م923 از کل در درصد  1 طور مثال  به)بیشتر جمعیت ايلی ايران . کمترين تماس را با جهان بیرون داشتند
رشد نیز  حال، يک گروه کوچ، فعال، نامتجانس، مرتبط و دائماً درحال درعین. هاي مدرن نداشتندتماسی با پیشرفت

هايِ بنديها و طبقهبنديگروهی که با دسته. گسترش و پويا در ايران بود گرايیِ روبهوجود داشت که نشانگرِ غرب



  
 
 
 
 
 

 637  ...در گفتمان مسلط منورالفكران ايرانی از « مردم»جايگاه بررسی چگونگی تحول 
 

 

مردي »: کردند لمداد آمدن رضاخان، مورخان وابسته به دربار، جزو اقدامات مؤثر او ق کار روي

گذارد و  کند، اصول مرکزيت را به تمام معنا به موقعِ اجرا می خانه قیام می يکباره از کنج قزاق به

و « امنیت»، «مرکزيت»(. 29 (:039 ) 099 طهماسبی، )« پروراند ملت را تحت لوايِ امنیت، می

ها و  گذاري ه هدفِ سیاستي رضاخان، ب ي اصلی هستند که در دوره سه گزاره« پروراندن ملت»

يک مملکت وقتی قادر و باعظمت »: نويسد می شفق سرخي  روزنامه. ها بدل شدند ريزي برنامه

کند، خواه مرکز مملکت در تحت اداره يک  فرق نمی. است که مرکز توانا و باعظمت باشد

اشخاصی ]...[  تمام مصلحین بزرگ. سلطان مستبد بوده باشد يا اين که در قوه قانون و پارلمان

رحمی تمام سرجنبانان اجتماعی را لگدمال کرده و در اطراف  قساوت و بی بوده اند که با کمال

، لويی چهاردهم]...[ اند  مملکت، هر نفوذي را غیر از نفوذ مامورين مرکزي، محو و نابود کرده

اند که براي تمرکز  همه مردانی بوده]...[ ، آقامحمدخان قاجار، افشار ، نادرشاهبناپارت، بیسمارک

اي زيادي ريخته و هر ادنی ه دادن قواي مملکت و بالنتیجه عظمت بخشودن به ملت، خون

 سال ي شفق سرخ، روزنامه)«  اند حرکتی را در اطراف مملکت محو و نابود ساخته

 (.يک ي شماره ،.ش 03 ./ق 01 

هاي گذارياي از سیاستي اين دو تحول اساسی، حکومت رضاخان مجموعه در نتیجه

آنها را در دو قالب توان به اجرا درآورد که اجماالً می« تربیت ملت»فرهنگی و اجتماعی را براي 

اي از نهادها يک، مجموعهبندي کرد که براي هرمردم ايران دسته« تربیت اذهانِ»و « تربیت ابدان»

منظور دستکاريِ افکار عمومی  به« سازمان پرورش افکار»تأسیس : ها پديد آمدگذاريو سیاست

                                                                                                                                           
داد که بخش بزرگی  ي متوسط جديد را تشکیل می ي اصلی طبقه داشت اما درواقع، هسته موجود در جامعه سرِ جنگ

، فرزندان مقاماتِ اداريِ (هايِ ضدِّروحانی افرادي اغلب سکوالر و داراي نگرش)، فرزندانِ روحانیون از اعضاي آن را
اي، نگاري حرفهدادند که در مشاغلِ روزنامهل میپايین و حتی تعداد معدودي از فرزندان دهقانان و رعايا تشکیرده

آنها اقلیتی کوچک، اما . م923 در . پزشکی، حقوقدانی، معلمی، افسريِ ارتش و کارمنديِ دولت مشغول به کار بودند
نیز به بحث در مورد (  91 )زونیس (. 28-9:  91 بنانی، )ي سیاست بودند  در عین حال صدايی قوي در عرصه

شدنِ نخبگان سنتی در جريان حوادث پس از مشروطه و وقايع  اعتبار اخیر پرداخته است که در پیِ بی همین گروه
ي  ي خود را معطوف به بازنگري در شکل و شیوه ي سیاست ايران گذارده و تالش عمده جنگ جهانی اول، پا به صحنه

 (.22 :  91 زونیس، )حکومتداري کرده بودند 

و ديگران  ن، خیابانیخا يا میرزاکوچک هاي ادواري مانند قیام پسیان ها و شورش وقوع انقالبي کاوه نیز دلیل  مجله  

را  حل آن و راه -« ...التحرير اخالق در آنالعادة مرکز و انحطاط فوق فساد فوق» -داند  می« مرض قلب مملکت»را 

تقويت کامل دولت و قدرت دادن به او و سعی در امنیت ]...[ امنیت واليات و تزايد نفوذ و قدرت حکومت مرکزي »

 ((.90 -1پور،  معظم: )منقول در( 0. ق 029 کاوه، ))داند  می« مملکت
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خصوص از  ي کردوکار آنها، به دادن به نحوه يافته در اذهان افراد و شکل ي سازمان و مداخله

تمدن و زندگی با موضوعات مربوط به « جلسات سخنرانی»سازيِ شرکت در طريق اجباري

منظور تحول در بدن به « سازمان پیشاهنگی ايران»؛ تأسیس ((082 دربیکی، : )بنگريد به)جديد 

و ( مانند کوهنوردي، دومیدانی)هاي همگانی  نوزادان و کودکان ايرانی از طريق انجام ورزش

نضباط و ضمناً تغییر ذهنیت سنتی آنها از طريق القاي عادات ذهنیِ جديد، خصوصاً نظم و ا

ي فرزند  عنوان متولدکنندههم به« تربیت زنان»؛ تأکید بر ((082 دلفانی، : )بنگريد به)خوداتکايی 

هاي اجتماعی از طريق سیاست« مادر»و هم در مقام مربی و « ازدواج»از طريق تمرکز بر موضوع 

شش ايرانیان ؛ تمرکز بر ظاهر و پو((093 کچويان و زائري، : )بنگريد به)« کشف حجاب»نظیر 

: بنگريد به)، به خصوص در بین ايالت و عشاير «لباس متحدالشکل»از طريق اجراي طرح 

زدايی از آن و عربی-؛ تالش براي اصالح زبان فارسی از طريق ترکی((083 منظوراالجداد، )

؛ همچنین ((089 روستايی، : )بنگريد به)هاي محلی ها و گويشراندن لهجه حاشیه به

ي رضاخان،  هاي فرهنگی دورهگذاريبراي ديدن شرحی از سیاست)هايی نظیر آن  يسیاستگذار

 ((. 081 آشنا، : )بنگريد به

 گیریبندی و نتیجهجمع
ها براي نوزايی و تجديدحیات ي اخیر ايران محل تالقی دو دسته تالش ساله تاريخ دويست

هاي درون سنت ت و ظرفیتيکی تجدد بومی مبتنی بر امکانا: ي ايران است فرهنگی جامعه

 سنت هاي نوپديد زندگی ايرانی و ديگري، تجدد غربی که محصول تالش براي کاربست نظام

اي از نخبگان سنتی اعم از محور تجدد بومی، دسته. اروپايی در ايران است زندگی ي يافتهتحول

غربی، قشر نوپديد اند، اما حامالن تجدد  منصبان کاردان ايرانیعلماي دينی يا وزرا و صاحب

هاي ايران و  که جنگ درحالی. ي فرهنگ اروپا را پذيرفته بود نخبگان متجددي بود که سیطره

هاي تاريخی تالش نخبگان تجدد بومی براي روس و نهضت تحريم تنباکو مهمترين عرصه

کارآمدن رضاخان، مهمترين  ي ايران است، انقالب مشروطه و روي اصالح و تجديدحیات جامعه

ي ايران است؛ با اين تفاوت که بخش مهمی از بار  هاي منوّرالفکران براي اصالح جامعهطرح

ها، خصوصاً در جريان انقالب مشروطه، همچنان بر دوش علماي دينی و اجراي اين طرح

و تبلیغ « مردم»منوّرالفکران و نخبگان متجدد، با بازتعريف نقش و جايگاه . نخبگان سنتی است

هاي اقتصادي و نارضايتی اجتماعی و توانستند از نابسامانی« حکومت مشروطه» شکل نوپديدِ
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هاي استعماري خارجی روس و انگلیس استفاده کرده و با بسیج نیروهاي  هاي قدرتحمايت

شاه را وادار به پذيرش سیاسی و اجتماعی، از جمله نیروهاي مذهبی و محلی، مظفرالدين

اما دولت مشروطه ناکام ماند و . مدعلی شاه را در هم شکنندمشروطه کنند و اندک مقاومت مح

 . هاي سیاسی و اجتماعی را عالج کندنتوانست آشفتگی

اين مقاله به بررسی تحول گفتمان منوّرالفکران ايرانی از تأسیس دولت مشروطه تا 

ي اين دو واقعه،  آمدن حکومت رضاخان اختصاص داشت و نشان داد که در فاصله کار روي

و نقش آنها در تحوالت سیاسی « مردم»نگرش نخبگان متجدد ايرانی در مورد ماهیت و اهمیت 

خواه نخبگان و سیاستمداران متجدد و مشروطه. و اجتماعی دچار دگرديسی بنیادين شده است

دادن به اوضاع داخلی بودند که پیشامد  ايران در تالش براي حلّ اختالفات درونی خود و سامان

بینی آنها، نه تنها تنظیمات سیاسی و اجتماعی داخلی ی اول، خارج از محاسبه و پیشجنگ جهان

ي ايران را به هم ريخت، بلکه اساساً با نفی و نقض هرگونه حقّ حاکمیت ملی و استقالل  جامعه

ي  نتیجه. هاي استعماري بدل کردي قدرت ي منازعه سیاسی براي دولت ايران، ايران را به عرصه

خواهان و دولت مشروطه، قحطی گسترده، ناامنی وسیع، تضعیف کامل  ي مشروطهجنگ برا

در جريان . هايی بود که توان حلّ مشکالت را نداشتنددولت مرکزي و سقوط مکرر دولت

گانه و خصوصاً آلمان، در صفحات غربی و جنگ، نخبگان متجدد به هواداري از اتحاد سه

ها وارد جنگ وهاي عشايري و ايالتی را به نفع آلمانشمالی تالش کرده و درصدد بودند نیر

اي به هواداري از آلمان براي بسیج عمومی مردم براي کنند؛ به همین نحو تبلیغات گسترده

نیافتن شعارهاي مشروطه و  زدن به منافع روس و انگلیس به راه انداختند؛ اما به دلیل تحقق ضربه

رو در طول جنگ، در  خبگان متجدد همراه نشدند و از اينناکامی دولتِ برآمده از آن، مردم با ن

برخی از متجددين . گرفتندها مورد طعن و سرزنش نخبگان متجدد قرار میاشعار و بیانیه

« خجستهچنگیز پی»خوردند و گروهی ديگر به دنبال را می« شاهاستبداد ناصرالدين»حسرت 

در مجموع، . خود نیست را از دم تیغ بگذراند ي که قدردان نخبگان دلسوز«ملت نادان»بودند تا 

ي دموکراتیک به  اول، عبور از دولت مشروطه: دو تغییر اساسی در گفتمان منوّرالفکران رخ داد

ي که براي پیشرفت و ترقی ايران اعمال زور کند و دوم، تغییر «دماغ مصلح»و « استبداد منوّر»

اي که مستبدانه از هاي آمرانهنها توسط سیاستنگرش نسبت به مردم و اعتقاد به لزوم تربیت آ

هاي فرهنگی و اجتماعی حکومت رضاخان دقیقاً در واقع، سیاست. شودباال بر آنها اعمال می
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ي  که در جريان انقالب مشروطه، مردم ايران شايسته درحالی: ي همین دگرديسی است نتیجه

-ها درصدد آگاهنامهيق مطبوعات و شبشدند و منوّرالفکران از طرآزادي و آگاهی دانسته می

 لیتشک ازهاي پس شان و افشا و برمالسازي نظم استبدادي بودند، در سالسازي آنها از حقوق

مردم : منوّرالفکران نسبت به مردم تغییر کرد نگرش اول، یجهان جنگدر طول دولت مشروطه و 

خواه خود را بگان متجدد و ترقیهاي جديد را نداشتند و حرف نخ اکنون توان همراهی با نظام

گرفتن مرام استبدادي و با اعمال  رو الزم است که اين نخبگان، با درپیش از اين. فهمیدندنمی

. آنها را تغییر دهند« طبیعت فاسد»زور، میل به ترقی و پیشرفت را در افراد جامعه نهادينه کرده و 

هاي منوّرالفکران و  مايل به اجراي برنامه ي که«مستبد منوّر»عنوان  بر همین اساس، رضاخان به

-دولت»ي رضاخان،  در دوره. را در پیش گرفت« تجدد آمرانه»متجددين است، بر سر کار آمد و 

هاي فرهنگی داد و طیف گسترده و متنوعی از سیاست« سازيملت»نوعاً جاي خود را به « سازي

مانند زنان و عشاير که بیشترين تطابق  هاي خاصّويژه گروه، به«تربیت ملت»و اجتماعی براي 

ي تغییر در  ها، بیش از همه دربردارندهاين سیاست. هاي سنت داشتند، به اجرا درآمد را با نظام

ظواهر زندگی مردم، خصوصاً در پوشش و آداب معاشرت و روابط اجتماعی بود، ولی در برخی 

ي مذهب و دين نیز  ها، خصوصاً در حیطهشها و ارزترِ نگرشهاي درونیموارد به تغییر در اليه

 . شدمربوط می

هاي مختلف سیاسی و اجتماعی، اعم از ي رضاخان، بار ديگر نگرش گروه پس از دوره

البته از اين مقطع . شان دچار تحول شدي سیاسی و کارويژه« مردم»متجددين و متديّنین، در مورد 

-و پیامدهاي ويرانگر جنگ جهانی دوم که زمینه« ددبحران تج»به بعد، به داليل متعدد، از جمله 

اعتمادي نسبت به تجدد و دستاوردهاي تمدنی آن شد، قدرت اجتماعی متديّنین در ايران ساز بی

هاي مذهبی به محور اصلی بسیج سیاسی و اجتماعی بدل و در جهان اسالم بازيابی شد و گروه

هاي جديدتري نظیر متجدد، با اتکا به ايدئولوژيهاي سیاسی و اجتماعی حال، گروه با اين. شدند

گرايی يا مذهب، درصدد برآمدند تا نیروي اجتماعی مارکسیسم يا لیبرالیسم و تلفیق آنها با ملت

شدن صنعت نفت، هايی از آن را به فعلیت درآورده و از جمله در نهضت ملیيا بخش« مردم»

خصوص از  به همین نحو متدينین نیز، به. شوند ساز تغییرات سیاسی و اجتماعی در ايرانزمینه

شدن صنعت نفت، به محور اصلی ويژه پس از شکست نهضت ملی ي سی و به ي دهه نیمه

تحوالت سیاسی و اجتماعی بدل شدند با اين تفاوت که بخشی از متدينین، نظیر علی شريعتی يا 
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پیدايش نوعی ديدگاه التقاطی و هاي جديد به مهدي بازرگان، با پذيرش برخی عناصر ايدئولوژي

ي تفکر اسالمی دامن زدند؛ حال آنکه بخش مهمتري از  در حیطه« مردم»شده نسبت به فرآوري

ترِ ديدگاه دينی و سنتِ زندگی  هاي خالص، ظرفیت«تجدد بومی»متدينین، ضمن وفاداري به 

يران و روس يا نهضت هاي اکه پیشتر در وقايعی نظیر جنگ -« مردم»ايرانی در مورد جايگاه 

گیري رخدادهاي مهمی نظیر را فعال کردند که به شکل -تحريم تنباکو به فعلیت رسیده بود 

براي مثال )ساله انجامید يا دفاع مقدس هشت 091 يا انقالب اسالمی  012 پانزده خرداد 

 بعد و« قخل»به  سپس ،«ملت» به «تیرع» از گذار((. 081 سروي و اسدي، خواجه: )بنگريد به

 خوبی بیانگر سیر تحول مفهومی مهم است که بررسی هريک ، به«مردم»و در نهايت به « توده»به 

اي ها، در هريک از مقاطع زمانی پیشگفته و نزد هرکدام از متفکران، مجال موسّع جداگانهآن از

 .طلبدمی

 منابع 
 ،کوير؛: تهران ان،اير در روشنفکري تکوين و آگاهی بحران ،(092 ) حسین آباديان 

 ي همجلّ ،نقش مخاطب در تحوّل شعر مشروطه، (081 )واعظی مرادعلی و  اختیاري، زهرا 

 دانشگاه فردوسی؛ : مشهد، 13  ي شمارهبهار، ادبیّات و علوم انسانی،  ي هدانشکد

 ،اختران؛: تهران ايرانی، مشروطه ،(081 ) ماشاءاهلل آجودانی 

 اختران؛ نشر: تهران ،(مشروطه ادب و شعر در دفتر) تجدّد يا مرگ يا ،(089 )ءاهلل آجودانی، ماشا 

 ،سروش؛: تهران ،(031 -023 ) فرهنگ تا سیاست از ،(089 ) الدين حسام آشنا 

 ،جاويدان؛ انتشارات: تهران زاده، تقی نقش و مشروطیت ياب تازه اوراق ،(099 ) ايرج افشار 

 ،فرهنگی؛ و علمی انتشارات: تهران ايرانی، جديد هويت تبارشناسی ،(081 ) محمدعلی اکبري 

 ،سري، ابوالقاسم ي ترجمه مشروطیت، جنبش در پیشرو روحانیت نقش ،(091 ) حامد الگار 

 طوس؛: تهران

 ،تهران کبیر، رضاشاه حضرتاعلی شاهنشاهی تاريخ ،(099 ) [2909] عبداهلل امیرطهماسب :

 تهران؛ دانشگاه انتشارات

 وحید: کوشش به الممالک، اديب کامل ديوان ،(2 0 ) لممالکا اديب ،(فراهانی) امیري 

 ارمغان؛ نشر: تهران دستگردي،

 ،انتشارات: تهران ،9 9 -903  برلن در ايرانی انديشمندان: ها برلنی ،(081 ) جمشید بهنام 

 فرزان؛
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 ،نی؛ نشر: تهران ايرانیان، میان در سیاسی بازي ي تجربه ،(082 ) محمدرضا تاجیک 

 ،احمد ي ترجمه ،289  از پیش فرانسه سیاسی و اجتماعی وضع ،(093 ) آلکسی توکويل 

 تهران؛ مرداد، ،1  ي شماره مهرنامه، ي مجله بستانی،

 ،علمی انتشارات: تهران امینی، فرداد بهرام ي ترجمه اول، جهانی جنگ ،(090 ) پی. جی. اي تیلر 

 فرهنگی؛ و

 ،دانشگاه انتشارات: تهران مشروطه، عصر عرش در اجتماع و سیاست ،(083 ) فاروق خارابی 

 تهران؛

  ي تاريخ معاصر  ، مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطه، مجله(083 )خاتمی، احمد

 ي مطالعات تاريخ معاصر ايران؛ مؤسسه: ، تهران80-32 ، صص 8 ي  ايران، تابستان، شماره

 تغییر در دينی روشنفکران و روحانیت نقش ،(081 ) اسدي مجتبی و غالمرضا سروي،خواجه 

 دانشگاه: قم زمستان، پانزده، ي شماره اسالمی، انقالب مطالعات ي فصلنامه مردم، عمومی نگرش

 اسالمی؛ معارف

 ،تهران؛ اول، سال آزاد، مرد ي مجله يومیه، يادداشت ،(032 ) اکبر علی داور 

 ،اسالمی؛ انقالب اسناد مرکز: تهران افکار، پرورش سازمان ،(082 ) بابک دربیگی 

 ،و اسناد سازمان: تهران رضاشاه، ي دور ايران پیشاهنگی سازمان اسناد ،(082 ) محمود دلفانی 

 ايران؛ اسالمی جمهوري ملی ي کتابخانه

 اسالمی؛  انقالب اسناد مرکز: تهران اول، جلد ايران،  روحانیان نهضت ،(011 ) علی ، دوانی 

 به بازگشت) مشروطیت عصر در ايران سیاسی یاتادب ،(011 ) عبدالرحیم، حسین، ذاکر 

 علم؛ نشر تهران، دوم، جلد  ،(فردي حکومت

 ،نی؛: تهران اسناد، روايت به ايران فرهنگستان نخستین تاريخ ،(089 ) محسن روستائی 

  بررسی روندهاي تاريخی و فرهنگی مؤثر بر استقرار (091 )زائري، قاسم و الهام ربیعی ،

ي راهبرد فرهنگ،  ، مجله(تا قبل از انقالب مشروطه)دبی جديد در ايران هاي ا نخستین قالب

 شوراي عالی انقالب فرهنگی؛: ي سی و يک، پايیز، تهران ي هشتم، شماره دوره

 ،نشر: تهران دلیرپور، بهرام ي ترجمه اول، جهانی جنگ ي تاريخچه ،(093 ) آدامز سايمون 

 سبزان؛

 ،ملی؛ بانک انتشارات: تهران ،1 9 -8 9  بزرگ جنگ در ايران ،(001 ) الدوله مورخ سپهر 

  سخن؛: ، ادوار شعر فارسی، تهران(083 )شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 در بوشهري بالدي اهلل آيت مبارزات: جنوب ضداستعماري جنبش ،(091 ) محمدامیر نوري، شیخ 

 اسالمی؛ هانديش و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات: تهران انگلستان، علیه اول جهانی جنگ
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 ،استعمار علیه خوزستان عرب عشاير قیام: الجهاد واقعه ،(093 ( )عبداهلل) محمد طرفاوي 

 ،90-90 صص پايیز، ،01 ي شماره تاريخی، مطالعات ي فصلنامه اول، جهانی جنگ در انگلیس

 تهران؛

 راتانتشا: تهران قزوينی، عارف ابوالقاسم میرزا کلیات ،(091 ) ابوالقاسم قزوينی، عارف 

 جاويدان؛

 ي مؤسسه: تهران اول، جهانی جنگ در ايران سیاسی اوضاع ،(088 ) جمیله عزيزلو، عباسی 

 چاپ؛ کوروش

 ،جهانديده؛ افشین و سرخوش نیکو: مترجمان تاريخ، و تبارشناسی نیچه، ،( 08 ) میشل فوکو 

: جمانمتر مدرنیسم، پست و مدرنیسم هاي گزيده متن ،( 08 ) الرنس کهون،: )در مندرج

 ؛((نی نشر تهران، ديگران،  رشیديان عبدالکريم

 ،هرمس؛: تهران بیستم، قرن در ايران روشنفکران ،(089 ) علی قیصري 

 کشور در اول داريوش تشکیالت: تاريخ از صفحه يک ،(010 ) حسین ،(ايرانشهر) زاده کاظم 

 نشر: تهران ايرانشهر، ملکا ي مجموعه ،(010 ) حسین ،(ايرانشهر) زاده کاظم: )در مندرج ايران،

 ؛(اقبال

 امپريالیسم، ي درباره پژوهش: 811 -1 9  ايران در انگلیس و روس ،( 01 ) فیروز زاده، کاظم 

 اسالمی؛ انقالب آموزش انتشارات: تهران امیري، منوچهر ي ترجمه

 ،سیاست موضوع به زنان شدن تبديل گفتمانی تبیین ،(093 ) زائري قاسم و حسین کچويان 

 و توسعه در زن ي فصلنامه نژادي، ي نظريه بر تأکید با رضاخان ي دوره در رسمی هاي اريگذ

 دانشگاه زنان تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران ،1-01 صص تابستان، ،00 ي شماره سیاست،

 تهران؛

 ،ققنوس؛: تهران خواه، حقیقت مهدي ي ترجمه فرانسه، انقالب ،(092 ) فیلیس کورزين 

 ،ققنوس؛: تهران خواه، حقیقت مهدي ي ترجمه اول، جهانی جنگ ،(091 ) رابرت گرين 

 تهران نفیسی، سعید: مقدمه شمال، نسیم کاملِ ديوان ،(013 ) الدين اشرف ،(شمال نسیم) گیالنی :

 حسینی؛ مطبوعاتی انتشارات

 ،قم دوم، جلد ايران، خارجی روابط و سیاسی تحوالت تاريخ ،(011 ) الدين سیدجالل مدنی :

 اسالمی؛ انتشارات

 مرکز: تهران رضاشاه، عصر در تجددخواه ناسیونالیسم بررسی و نقد ،(080 ) اسماعیل پور، معظم 

 اسالمی؛ انقالب استاد

 ،گستره؛ نشر: تهران جمهوري، و مشروطه ،( 08 ) علیرضا ماليی 
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 ،اسناد گزيده) لباس و سیاست ،(083 ( )کوشش به) سیدمحمدحسین منظوراالجداد 

 ايران؛ ملی اسناد سازمان: تهران ،(8 0 -031  البسه شدن لشکلمتحدا

 ،چشمه؛ نشر: تهران ايران، نويسیِ داستان صد سال ،(011 ) حسن میرعابدينی 

 ،سیاسی ي انديشه تالقی(: مشروطیت عصر) ايران در سیاسی ي فلسفه بنیاد ،(011 ) موسی نجفی 

 ی؛دانشگاه نشر مرکز: تهران غرب، با ايران و اسالم

 ،هاي مؤلفه بررسی: ايران سیاسی تحوالت تاريخ ،(091 ) حقانی فقیه موسی و موسی نجفی 

 ي موسسه: تهران ملی، هويت ي گستره در ملت-دولت تکويت و مدنیت حاکمیت، دين،

 ايران؛ معاصر تاريخ مطالعات

 اول، جهانی جنگ اول ي ماهه شش اسناد ي مجموعه: سبز کتاب ،(010 ) رضاقلی مافی،نظام 

 ايران؛ تاريخ نشر: تهران

  محمد : ي مشروطیت، مترجم ، تاريخ مطبوعات و ادبیات ايران در دوره(081 )براون، ادوارد

 نشر علم؛: عباسی، تهران

 زوار؛ نشر: تهران خطرات، و خاطرات ،(010 ) قلی مهدي ،(مخبرالسلطنه) هدايت 

 ،ي ترجمه ،(ايرانیکا ي دانشنامه مقاالت سري از) مشروطیت انقالب. 082 . احسان يارشاطر 

 امیرکبیر؛ انتشارات: تهران اوّل، چاپ متین، پیمان
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