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چکیده
اندیشه یا گفتمان تجدد در دوره پهلروی اول ،ییری از مفراهیم مهرم در حروزه اندیشره سیاسری و
اجتماعی بود .عالقهمندی رضا شاه به نظریات روشنفیران تجددخواه و شیفتگی وی به پیشرفتهرای
اروپا و دنبالهروی از آنها ،موجب اقدامات زیادی در راستای متجددکردن ایران شد؛ امرا ورون ایرن
اندیشه از باال و توسط دولتی خودکامه صورت میگرفت ،نتوانست مهمترین بُعد خود ،یعنری خررد
نقاد و توجه به آرای دیگران را در فضای سیاسی ایران نشان بدهد و در قالب دولتی مستبد و آمرانره،
بیشتر از لحاظ جنبههای اقتصادی و صنایع پیشرفتهایی داشت؛ ازاینرو ،پیامد این اقدامات ،توسرعه
اقتصادی و نه توسعه سیاسی بود .در پژوهش حاضر ،ابتدا به ریشههای شیلگیری گفتمان تجردد در
ایران توجه شده و سپس به روش توصیفی -تحلیلی و با تییه بر منابع کتابخانهای و آرشریوی ،ترأثیر
روابط خارجی ایران با سایر دولتها بر پیشرفت این گفتمان در دوره پهلوی اول بررسی شده اسرت.
دغدغه و پرسش این پژوهش ،تأثیر روابط خارجی بر تسلط یافتن گفتمان تجدد در دوره پهلروی اول
و میزان اجرای آن در جامعه ایران آن روزگار است .تجرددخواهی ترا زمرانی کره در دوره پهلروی
بهشیل گفتمان درنیامد ،نتوانست به مرحله اجرا برسد .در دوره مورد بحث ،به جنبره اقتصرادی ایرن
مقوله توجه شد و از طریق توسعه روابط با کشورهای غربی اجرایی گردید .از طرفی ،تجرددخواهی
در ایران با دو دسته از طرفداران مواجه بود :عدهای خواهان تسلیم مطلق و عدهای معتقد به برخرورد
گزینشی با این مقوله بودند.
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مقدمه
تجدد شیوهای از زندگی و یا سامان اجتماعی است که در اروپا از حدود قرن هفدهم مییالدی
به بعد ظاهر شد .ابعاد این روش جدید زندگی عبارت از صنعتگرایی و سیرمایهداری بودنید.
نخستین برخوردهای ایران و تمدن جدید غرب از اوایل قرن نوزدهم میالدی آغاز شد و آثیار
زیانباری را بر ایران تحمیل کرد .نخستین رویاروییها با روسیه و انگلیس به اوایل دوره قاجار
و شروع جنگهای ایران و روس برمیگردد که بیشتر یکسویه بودند و رویآوردن به دانش و
فناوری جدید غرب برای جبران عقبماندگی ایران را ایجاب کردند.
تأثیر دارالفنون در آشنایی با تجدد را نباید نادیده گرفت؛ از آنجا دانشمندانی بییرون آمدنید
که با علوم مختلف آشنا بودند و آثار فراوانی از اروپائیان را ترجمه کردند و بدین ترتیب ،فلسیفه
اروپائی با ایدئولوژی و در سایه افکار سیاسی به ایران آمد .رونید اصیالحاتی کیه توسیر افیرادی
نظیر امیرکبیر صورت گرفت ،با شکست مواجه شد که خیود ناشیی از مخالفیتهیای داخلیی و
خارجی با این پیامآوران تجدد بود .انقالب مشیروهه نمونیهای از تجیددخواهی بیود کیه قیانون
اساسی و مجلس را به دنبال داشت .اگر چه مشروهه موجب فروریختن نظیم پیشیین شید؛ امیا
مشکالت و موانعی که پیش آمد ،نتوانست نظم مستحکم و جدیدی را جایگزین نماید.
در سال 1511ش1151 /.م .و در میانه احوال پریشان اییران ،بیشیتر افیراد ملیت از اصیال
اوضاع بحرانی بعد از جنگ جهانی اول در ایران ناامید شده بودند و افکار تندرو فعال ،هیمزمیان
بهدنبال تحول ناگهانی و شدید بودند ،اصال هلبان نیز فکر کودتا داشتند و منتظیر دسیتی از
غیب بودند .در این اوضاع آشفته ،رضا خان میرپنج ،افسر بریگاد قزاق بعد از کودتا بیهتیدریج
به قدرت دست یافت .وی دولتی نیرومند ایجاد کرد و خود اجراکننده تفکر تجیددهلبی شید.
در پیشبرد تجدد در دوره پهلوی اول ،کشورهای زیادی نقش داشتند؛ ماننید انگلییس کیه از
ابتدا برای جلوگیری از نفوذ شوروی کمونیستی در پی همین هدف بود و سپس آلمان با کمیک
به توسعه صنایع و کارخانه ها و نیز نفوذ فرهنگی از هریق مشاغل دانشگاهی تأثیر بسیاری بر
پیشرفت تجدد و ترقی در ایران گذاشتند .دغدغه پژوهش حاضر ،تأثیر روابر خارجی ایران بر
اندیشههای تجددهلبانه روشنفکران و میزان اجیرای آن در جامعیه اییران آن روزگیار اسیت.
تجددخواهی تا زمانی که در دوره پهلوی بهشکل گفتمان درنیامد ،نتوانست بیه مرحلیه اجیرا
برسد .در دوره مورد بحث ،به جنبه اقتصادی این مقوله بسیار توجیه شید و از هرییق توسیعه
روابر با کشورهای غربی اجرایی گردید .تجددخواهان که ریشههیای عقیبمانیدگی اییران را در
سنتگرایی میدیدند ،خواهان نوینسازی جامعه بودند .در مواجهیه بیا مقولیه تجیددخواهی در
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ایران ،دو گرایش ایجاد شد :عدهای خواهان تسلیم مطلق در برابر تمدن غربی و عیدهای معتقید
به اخذ برخی مظاهر تمدن جدید و بهنوعی برداشت گزینشی تجدد بودند.
در خصوص روابر خارجی ،اگر چه آثار و مقاالت زییادی تیألیف شیدهانید؛ امیا مطیالبی گیذرا و
پراکنده در باره تأثیر روابر خارجی بر گفتمان تجدد دارند؛ از جمله :کتاب چیالش سینت و مدرنیتیه
اثر محمدساالر کسرایی .این اثر تاریخ معاصر ایران را از این دیدگاه بررسی کرده اسیت کیه در هیول
یک قرن که از اصالحات عباس میرزا تا سقوط رضا شاه گذشت ،جامعه ایرانی به کجیا رهنمیون شید
و اگر در رویارویی با سنت دیرپا به شکسیت تین داد ،ایین شکسیت از سیر کیدام نیاگزیریهیا بیود
نویسنده پس از بحث های جیدی در زمینیه اوضیاع اقتصیادی و اجتمیاعی اییران در آسیتانه انقیالب
مشروهه و نیز در باره ضعف بورژوازی و قوت سنتگرایان به این نتیجه رسیده است که هیم انقیالب
مشروهه و هم رضا شاه با وجود تالشهای بسیار برای فاصلهانداختن میان جامعه سنتی و نیو ناکیام
ماندند .اثر دیگر ،ایرانیان و اندیشه تجدد نوشته جمشید بهنیام اسیت .ایین کتیاب در ییک مقدمیه و
چهار فصل روند نوسازی و تجددخواهی در ایران را هی فاصله زمانی  123ساله بررسی کیرده اسیت.
نویسنده با اشاره به ابعاد تجدد غربی که از دو هرییق وضیع اسیتعماری و غیراسیتعماری وابسیته بیه
کشورهای دیگر منتقل شد ،معتقد است که بین این دو وضعیت ،شیباهتهیای زییادی وجیود دارد.
کتاب رساله در باب سنت و تجدد نوشته رضا داوری اردکانی بهدنبال پاسخ به این پرسش اسیت کیه
آیا برای متجددشدن باید با سنت وداع کرد و آیا نمیتوان هیم متجیدد بیود و هیم سینتی و مییان
سنت و تجدد مسئلهای تاریخی برقرار میبیند که فقر بحث نظیری و عملیی نیسیت ،بلکیه آن را بیا
آزمایش تاریخی میتوان درک کرد .از دیگر منابع موجود در ایین خصیوص مییتیوان بیه دو کتیاب
تحول ناسیونالیسم در ایران از داریوش قمری و تجدد و تجددستیزی اثر عباس میالنی اشاره نمود.
در این پژوهش ،ریشههای شکلگیری گفتمان تجیدد در مییان نخبگیان و روشینفکران اییران و
سپس تأثیر روابر خارجی بر پیشرفت این گفتمان در دوره پهلوی اول بررسی میشوند .بههوری کیه
از شواهد برمیآید ،روابر خارجی با کشورهای اروپائی و بهویژه الگوبرداری از ترکیه بیهعنیوان کشیور
همسایه از عوامل مؤثر بر پیشرفت این گفتمان از نظر اقتصادی و صنعتی در فضای جامعه ایران بود.
مفهوم تجدد
1

برای واژه تجدد  ،آغاز و پایان دقیقی وجود ندارد؛ اما در تاریخ اندیشه ،آغیاز آن بیه عصیر روشینگری،
خرد و فلسفه جدید غرب برمیگردد .از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نییز آغیاز صینعتیشیدن جوامیع
اروپائی ،پیدایش وجه تولید سرمایهداری و تعمیم تولید کاالیی را آغازگاه تجدد مییداننید (احمیدی،
. Modernism

1

  6فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی ،س ،33ش  ،89زمستان 0011

 .)1 :1030تجدد ،ذهنیت را در نظر دارد و مشخصه عصری جدید است و در غرب با همین تغیییرات
و رشد تدریجی بنیانهای خود را استوار کرد .در واقع ،تجدد ادامه پروتستانیسم در اروپا بود.
در جامعهشناسی ،یکی از ابعاد نوسازی را متجددشدن معنا کردهاند .در همه تعریفهیایی
که برای نوسازی وجود دارد ،چهار عامل مشترک بهعنوان حامالن نوگرایی ،مهمترین نقش را
ایفا میکنند .1 :جهتمند بودن؛  .5حرکت از وضعیت سنتی و ساده بیه ترتیبیات اجتمیاعی،
اقتصادی و عقالنی پیچیدهتر و تجاربمآبانهتر ،بهمثابه فرایند مستلزم دگرگونی؛  .0سازگاری،
واردسازی یا انتقال اندیشه ها ،نهادها و فنیاوری نیو از دنییای پیشیرفته تیر بیه دنییای کمتیر
توسعهیافته؛  .0روشنفکران (وکیلیزاد .)03 :1031 ،انگارۀ اصلی این نظریه ،توسعه بیر حیول
محور ایستارها و ارزش ها است .جوامع سنتی بهدلیل ذهنیت سنتی ،بیرای پیذیرش نیوآوری
آمادگی ندارند ،در حالی که جوامع جدید به ذهنیت جدید و کسانی نیاز دارند که مشتاقانید
چیزهای نو را تجربه کنند (علم و دیگران.)33 :1010 ،
واژه تجدد ،جزو اولین واژه های نویی بود که وارد ایران شد .میرسپاسی به ادعای خیودش
اولین کسی بود که واژه مدرنیسم را به کار بیرد (میرسپاسیی .)03 :1013 ،مدرنیتیه ،تجربیه
عینی مدرنیسم و فرهنگ مدرن را به هم پیوند میدهید .بیهعبیارت دیگیر ،بینشیی فکیری و
فرهنگی است که به آن ،تفکر در باره معاصیربودن مییگوینید .محققیان ،مدرنیتیه ایرانیی را
روایتی از معاصربودن ایران در گفتوگو با ارزشها و عناصر کلی موردقبول جامعیه جهیانی و
نیز فرایند عینی اقتصادی و سیاسی میدانند که در آن باید شهرنشینی و صنعت توسعه پییدا
کنند و دولت مرکزی ایجاد شود (همان.)13 -11 :
بر اساس تعریف های ارائهشده از تجدد و با مالحظه سایر تعریف ها میتیوان گفیت تجیدد
فرایندی است که هی آن دگرگونیهای اساسی در اندیشهها و چگونگی رفتارهای یک جامعه
صورت میگیرد که نمونه روشن آن در چند قیرن اخییر در اروپیا و آمریکیای شیمالی دییده
میشود .در واقع ،برخورد و روابر ایران با غرب ،اقتباس تجدد و فرایند نوینسازی را در ایران
ضروری ساخت .تجدد ،مفهومی سیاسی ،جامعهشناختی یا تاریخی صرف نیست ،بلکه ویژگی
تمدنی نیز به شمار میرود که با سنت در تعارض است .تجدد بهلحاظ نظری ،ویژگیهیایی از
جمله بشرانگاری ،تأکید بر عقل ،اعتقیاد بیه اصیل پیشیرفت تیاریخی ،اصیالت علیم جدیید و
دنیاگرایی دارد و ابعیاد گونیاگون معرفتیی ،سیاسیی ،نظیامی ،اقتصیادی و صینعتی را در بیر
میگیرد که هرکدام از اینها در مقطع خاصی از تاریخ ظهور پیدا کردند.
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مقایسه گفتمان تجدد در ایران و غرب
تأثیر غرب بر ایران در ابتدا نه از هریق فکر و فلسفه ،بلکه از هریق صنعت و بازرگیانی بیود و
حتی علم و سیاست هم بعد از این دو قرار میگرفت .اولین سفیران ایرانی که به اروپا رفتنید،
از مصنوعات جدید خوششان آمد؛ اما به علم توجه نکردند .اردکانی ،فرهنگ و تاریخ مواجهیه
کشورهای غیرغربی نظیر ایران را بیا غیرب دارای سیه مرحلیه مییدانید .مرحلیه اول بهیت و
سکوت ،دوم اعجاب ،تقلید و تشبه و سوم بحران و داعیه سرگردانی .از آغاز استعمار تا اواسر
قرن نوزدهم مییالدی ،دوران بهیت و سیکوت عیالم غیرغربیی در قبیال غیرب بیود و اگیر در
مستعمرات ،نهضتی ضد استعماری برپا می شد ،کمتر ربطی به عالم جدید داشت .این دوره را
نباید جزو تاریخ تجددمآبی به حساب آورد؛ همزمان با شرقشناسی ،استعمار نییز نمیود پییدا
کرد (داوری اردکانی.)1 :1010 ،
در حالی که در اروپا ،فرایند تجدد با رشد خرد نقاد و تحقق تدریجی خودمختاری فیردی
و پیدایش جامعه مدنی همراه بود ،در کشورهایی نظیر اییران وضیع بیرعکس بیود .در اییران،
روشنفکرانی از تجدد استقبال کردند که از دیوانساالران و افسران ارتش بودند و منافع خیود
را با منافع حکومت یکسان تلقی میکردند؛ مثالً دو معاهیده پییدرپیی گلسیتان (1111ش/.
1110م ).و ترکمانچای (1533ش1151 /.م ).در پی شکست ایران در جنگهای هیوالنی بیا
روسیه ،به ایران تحمیل و منافع روسیه تزاری به جزئی پایدار در هر تحول اجتماعی و نیز در
تجدید سازمان سیاسی ایران تبدیل شد و در واکنش به این معاهدههای تحقیرآمیز بیود کیه
فراخوان برای تغییر و اصال در ایران شنیده شد (اتابکی.)1 -1 :1013 ،
روزنامه کاوه نیز در سلسله مقاالتی هنزآمیز به نام «مناظره شب و روز» بیه مصیادیقی از
تفکر خردگرایی غرب در برابر تفکر سنتی شیرق مییپرداخیت کیه شیرق را اغلیب خرافیی و
سستپایه و غرب را عقالنی و مستدل نشان میداد .نویسندگان این روزنامه معتقد بودند کیه
از تجدد گریزی نیست ،تجدد حکم تیاریخ اسیت و « ملیت اییران بایید بیه یقیین بدانید کیه
اصالحات و نظم و تمدن در ایران یا به دست مستشاران خارجی و یا به دسیت اروپیائیهیای
حکمران در ایران صورت گییرد» (میالنیی .)130 -133 :1013 ،ایین تفکیرات کیه ناشیی از
اعتمادبهنفس پایین روشنفکران ایرانی بود ،موجب میشد کیه شیروع اجیرای نیوینکیردن را
توسر غرب بدانند و در نتیجه دخالت غرب را به دنبال داشت .شیاید بتیوان یکیی از عوامیل
کودتای سوم اسفند را در این تفکر تحقیرآمیز روشنفکران جستوجو کرد.
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مسیر تحوالت در اروپیای غربیی ،رونیدی منطقیی داشیت کیه دلییل اساسیی آن ،رشید
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی همزمان با تحوالت فکیری و سیاسیی بیود؛ امیا در
ایران ،تقدم برخی تحوالت سیاسی وجود داشت که قبل از شکلگییری دولیت پهلیوی اتفیاق
افتاده بودند .در کشور نشانههایی از تأثیر غرب در اقلیتی از دانیشآموختگیان و هبقیات بیاال
دیده میشد؛ اما اینها جمعیت اندکی بودند و فهمشان از غرب متفیاوت بیود .گرچیه همیین
قشر کوچک ،نشانه تأثیر و گسترش تمدن غرب در ایران و منشأ بنیانگذاری هبقیه متوسیر
جدید در ایران بودند .رشد سایر بخشها با این تحوالت هماهنگ نبود و ساختارهای قیدیمی
پابرجا و از نظر صنعتی حرکتی صورت نگرفته بود .از هرفی ،بخش اعظیم ایرانییان بییسیواد
بودند ،بیم تجزیه کشور بر اثر بحران و هرجومرج می رفت و نیز مشکالتی دیگر کیه از جملیه
آنها ضعف حکومت مرکزی بود (کسرایی.)033 :1031 ،
پیشزمینههای پیدایش گفتمان تجددگرایی در ایران
در نیمه دوم سده نوزدهم میالدی ،روابر دولت قاجار با کشورهای اروپائی و غرب بیشتر شد.
بهویژه نفوذ اقتصادی ،بیشتر بازارهای شهری را تهدید کیرد و موجیب ایجیاد هبقیه متوسیر
جدید شد .از هرفی ،این برخورد بیا غیرب از راه تأسییس نهادهیای نیوین آموزشیی و اعیزام
دانشجو به خارج از کشور و موارد دیگر ،زمینه گسترش ایدئولوژی ،اندیشههای تیازه و ایجیاد
هبقه روشنفکر شد (آبراهامیان .)32 -33 :1010 ،این روشنفکران یا هبقه متوسر جدید که
گروه کوچکی بودند ،در انتقال و نقد اندیشهها سهمی مستقیم داشتند .هیفی از تجددگرایان
نخبه جامعه با تحصیالت و یا مناصب دولتی و یا افرادی خودساخته ،نوعی آگاهی با فرنیگ و
مکاتب اروپا پییدا کردنید و همیین امیر ،موجیب گردآمیدن ایین هییف زییر چتیر گفتمیان
تجددگرایی بود.
در واقع تجدد ،هرحی جهانی بود که تقریباً همزمان با منیاهق مختلیف جهیان ،از جملیه
ترکیه وارد ایران نیز شد .در حیطه سیاسی ،تجدد با تولد جامعه میدنی و ظهیور فردگراییی و
خودمختاری فردی به ویژه در حقوق سیاسی و مدنی همگام بود .تجیددهلبی کیه بیهصیورت
حرکت فرهنگی نو پدیدار شد ،دو مشخصه داشت :یکی نهضت ترجمه بود که از زمان عبیاس
میرزا شروع شد و دیگری نگارش رسالههای فلسفی ،حقیوقی و اجتمیاعی و نشیر روزنامیه در
داخل و خارج از کشور بود .در این دوره ،ایرانیان تجیددخواه کیه بیشیتر در خیارج از کشیور
سکونت داشتند ،آثاری را بهصورت تألیف یا ترجمیه در زمینیههیای مختلیف عرضیه کردنید.
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برجسته ترین آنها ،فتحعلی آخوندزاده ،عبدالرحیم هالبوف تبرییزی ،زیینالعابیدین مراغیهای،
میرزا ملکم خان ،سیّد جمال الدین اسدآبادی و مستشارالدوله بودنید .مییرزا صیالی شییرازی،
نخستین روزنامه در ایران را به نام کاغذ اخبیار در 1520ق .منتشیر کیرد .ده سیال بعید نییز
روزنامه رسمی ایران و سپس وقایع اتفاقیه از چاپ درآمد که این روزنامه زیر نظر دولت بیود.
اندکی بعد ،ناصرالدین شیاه همیین روزنامیه دولتیی را نییز تحمیل نکیرد و دسیتگاه تفتییش
مطبوعات را برپا داشت .روزنامههایی نیز چون اختر ،شمس و قانون در خارج از کشور توسیر
مهاجران روشنفکر ایرانی منتشر شدند که هر یک از اینها محفلی را گیرد خیود ایجیاد کیرده
بودند (حائری .)530 :1011 ،همانهور که اشاره شد ،پس از شکستهای نظامی از روسیه و
تقاضا برای اصالحات ،رسیدن به جامعه مدرن به گفتمان سیاسی غالب تبیدیل شید .ناکیامی
برخی تالشهای اولیه برای عملی کردن تغییر و اصال از پیایین ،از نیمیه اول قیرن نیوزدهم
میالدی باعث شد تا روشنفکران نوینسازی را از باال دنبال کنند و لذا در پی دولتی مرکزی و
قدرتمند و نه لزوماً مستبد برای حل مشکالت توسعه نیافتگی و دفیاع از وحیدت و حاکمییت
کشور بودند (اتابکی.)1 -13 :1013 ،
نقش روشنفکران ایرانی در گسترش گفتمان تجدد
نقش نخبگان ایرانی در شکلگیری تفکر تجددهلبی را می توان به چند دسته در گذر زمیانی
تقسیم کرد :نخست ،پیشگامان تجدد که در پایان قرن نوزدهم و در دو دهه اول قرن بیسیتم
میالدی اندیشه تغییر و ترقی و قانون را مطیر کردنید و بیشیتر از خیانوادههیای سرشیناس
بودند .آنان سعی کردند از درون دستگاه حکیومتی ،دولیت مسیتبد قاجیار را متحیول کننید،
برخی نیز در برابر دولت قرار گرفتند و بهعنوان روشنفکر مبارزه کردند .گروه دوم ،سیازندگان
ایران جدید بودند؛ یعنی کسانی که تحصیالتشان را بیشتر در اروپا و عدهای هم در آمریکا بیه
پایان رسانده بودند ،نقیش خیود را در میانیه سیالهیای 1030 -1053ش1153-1103 /.م.
نشان دادند .بیشتر آنها محصالنی از هبقات مختلف و حتی کمدرآمد بودند که با بهرهبردن از
بورسهای دولت به غرب رفتند و در بازگشت ،امور مهم را در داخیل دولیت و ییا در مشیاغل
آزاد به دست گرفتند .این نخبگان ،ایران جدید را ساختند و سازمان اداری ،آموزشی ،حقوقی
و نظامی را بهوجود آوردند .بیشتر این نخبگان ،فرهنگ سینتی اییران را درک کیرده بودنید و
فرهنگ غربی را نیز میشناختند و بهواسطه منشأ اجتماعیشیان بیا میردم در تمیاس بودنید
(بهنام.)123 :1010 ،
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ورود باورهای غربی در پایان سده سیزدهم هجری /نوزدهم میالدی شکافی مییان روشینفکران
مذهبی و غیرمذهبی ایجاد کرد .بازگشت دانشجویان اعزامشده به اروپا ،فارغالتحصیالن دارالفنیون
و سپس دانشآموختگان مدرسه علوم سیاسی که در 1013ق1131 /.م .بنیاد یافت ،هسته هبقیه
جدیدی از بوروکراتها و افراد متخصص ایرانی را سامان داد که نقش برجسیتهای در نیوینکیردن
نظام اداری دولتی و نیروهای ارتش بازی کردند و سرانجام نییز اییدئولو هیای انقیالب مشیروهه
شدند (اشرف.)30 -30 :1011 ،
کانون مرکزی گفتمان تجدد در ایران ،مفهوم قیانون بیود و روشینفکران در پیی پیویش اییران
بهسوی جامعهای قانونمند بودند .سردمدار این اندیشه میرزا ملکم خیان بیود ،او بیهوییژه پیس از
اختالفاتی که با ناصرالدین شاه پیدا کرد ،در کنار ساماندادن فراموشخانه ،مجمع آدمییت ،کتابچیه
غیبی و دفتر تنظیمات ،دست به انتشار روزنامهای به نام قانون با شعار «اتفاق ،عیدالت ،ترقیی» زد.
محور این روزنامه همانگونه که از نامش نیز پیداست ،پافشاری بر قیانون بیهعنیوان یگانیه درمیان
عقبافتادگی و پیشرفتنکردن ایران بود .بهباور ملکم «زندگی ،آسایش ،عیش ،عبادت ،ترقیی دنییا
و آخرت ما بسته به اجرای قانون است» .در واقع ،میرزا ملکم خان در زمان خود بیش از هیر کیس
دغدغه پیشرفت ایران را داشت و بهقول هباهبیایی ،مسیائل و معضیالت اجتمیاعی را بهتیر از هیر
روشنفکری تبیین کرده است (محیر هباهبایی.)2 :1053 ،
نگاه تجددگرایان ایرانی به تجدد همانند نسل نخست روشنفکران همه کشورهای دیگر ،گونیهای
نگاه ترجمه ای و انطباقی بود که از آن بهعنوان اروپائیشدن ،1غربیشدن 5و فرنگیمیآبی ییاد
شده است (نظری .)053 :1011 ،از دید اینها ،تجیدد لباسیی اسیت کیه مییتیوان آن را بیا
کمترین بسترسازی به کشور وارد کرد و آن را به جای لباس سنت بر تن جامعه پوشاند و این
صیرورت را نه انتخاب ،بلکه اجبار تاریخی میدانستند (رضیاییپنیاه .)00 :1015 ،بسییاری از
آنها همچون ملکم خان در نوشتههای خود ،رادیکال و بیپیرایه و یا با احتییاط بیرای درمیان
عقبماندگی ایران ،چارهای جز گردننهادن به سرمشقهای برآمده از فرنگ نمیدیدند .از این
دیدگاه ،چنانکه سید حسن تقیزاده نیز گفت« :چارهای جز این نیست و تدبیری غییر از ایین
نه که با شتاب هر چه تمام تر و عزم درست و غیرت واقعی تمدن جدید را قبول کنیم و آن را
به عین همان اصول اجرا نموده و به کیار انیدازیم( ». ...تقییزاده )53 :1020 ،البتیه در ایین
میان ،متجددانی همچون یوسف خان تبریزی مستشارالدوله در برخی از اشارات خود در پیی
همراهسازی و ایجاد سازگاری میان تجدد و سنت به ویژه مذهب بودند .الزم است به این نکته
. Europeanization
. Westernization
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اشاره شود که ملکیم خیان ،پیذیرش اصیالحات اروپیائی را بیا پوشیش اسیالمی امکیانپیذیر
میدانست و نه تطبیق آن را بر اصول اسالمی (کدی.)01 :1023 ،
یکی از وجوه دیگر گفتمان متجددان در دوره مشروهه ،باور به دنیاگرایی و جیدایی ابیزار
شناخت امر عرفی از امر دینی بود .بر این پایه ،دنییاگرایی را بیهعنیوان ابیزاری بیرای تزرییق
عقالنیت و تخصص به درون نظام و حل نارساییها و کاستیها مییدانسیتند .ایینهیا در پیی
برتریبخشیدن به خردورزی ،نظیر اروپا بودند که آغاز تجدد را بر عقلگراییی مییدانسیتند و
میخواستند نظیر آن را در ایران پیاده کنند تا بههمان پیشرفت غیرب برسیند .بیرای نمونیه،
میرزا آقاخان کرمانی نوشت« :نخستین پیامبری که خدای برای انسان مبعوث فرمیود ،عقیل
است و هرکس اهاعت آن پیامبر را نکند ،به هیچ ییک از انبییای الهیی در ییک هرفیهالعیین
ایمان نیاورده است( ».امیراحمدی )110 :1011 ،میرزا فتحعلی آخوندزاده که بهبیاور حیائری
«یک سکوالریست مصمم و تمامعیار و یک هواخواه جدی تمدن باختر زمین بیود» (حیائری،
 ،)53 :1011سعادت بشری را در حاکمیت عقل در جهان مییدانسیت (امیراحمیدی:1011 ،
 .)13-11اگر چه این تفکر دنیاگرا ،موجب تقابل میان متجددان و علمیا و بازارییان شید؛ امیا
این به معنی ناهمگونی کامل دیدگاههای دو هرف نبیود .بیهعنیوان مثیال ،آرای سیید حسیین
اردبیلی از چهرههای برجسته مشروهه که به جدایی شیرع و عیرف قائیل بیود و روحانییت را از
دخالت در قانونگذاری عرفی برحذر میداشت ،هر چند خود تحصیل علوم دینی کرده بود؛ امیا
متأثر از اندیشههای نوآیین غربی گروه روشنفکر و متجدد مجلس بود (آبادیان.)11 :1012 ،
هبقه روشنفکر« ،مشروهیت ،سکوالریسم و ناسیونالیسم» را به عنیوان سیه ابیزار کلییدی بیرای
ساختن جامعه ای متجدد الزم می دانستند .ناسیونالیسم نوعی تفکر بازگشت بیه گذشیته را
القا می کرد ،به هوری که میرزا آقاخان کرمانی همچون مارکس بر آن بود که انسان ایرانیی
دچار خود بیگانگی است و باید بیا القیای انگیاره هیای اییران باسیتانی ،وی را از نیو سیاخت
(رضاییپناه .) 01 :1015 ،میرزا فتحعلی آخونیدزاده نییز بیا همیین روال ،هیوادار اصیال و
دگرگونی الفبا و سست کردن پایه و شأن عربی بود تا بیه آرزوهیای ناسیونالیسیتی خیویش
برسد (امیراحمدی .) 11 -15 :1011 ،هالبوف نیز به حفظ هویت ایرانی توجه زیادی نشان
می داد ،به هوری که گفته بود « :هر ایرانی که وهن خود را مثل بالد اروپا بخواهید و آرزوی
آزادی و مساوات آنها را بکند و ...دشمن دین و وهن خود می باشد ».بیه بیاور وی ،ایرانییان
باید در همه جا و همیشه ایرانی باشند (عبابافها.)15 :1012 ،
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در گفتمان تجدد ،به اعتقیاد برخیی روشینفکران ،فروپاشیی گفتمیان هوییت دینیی هیم امیری
اجتنابناپذیر بود ،بههوری که اروپا و پایان هویت مسیحیت را در تأیید تفکر خود مطر مییکردنید.
برخی از روشنفکران به امکان هر تجدد در کنار فرهنگ بومی ایرانی ،منهای اسالم توجیه کردنید و
میان تجدد و فرهنگ ایرانی اختالف جدی قائل نشدند؛ امیا دسیتهای دیگیر از آنهیا دیین را مخیالف
تجییدد دانسییته و آن را مییانعی اصییلی در مقابییل توسییعه سیاسییی و اجتمییاعی کشییور میییدانسییتند.
آخوندزاده ،تقیزاده و هالبوف را میتوان نمونهای از این نوع روشنفکران دانست .امکیان هیمزیسیتی
تجدد با فرهنگ بومی ایرانی و اسالمی یعنی اینکه اسالم بخش عمدهای از فرهنیگ بیومی ایرانیی را
تشکیل داده است و امکان تفکیک ایین دو از یکیدیگر وجیود نیدارد ،مطلبیی اسیت کیه بسییاری از
روشنفکران دینی همچون سیّد جمالالدین اسدآبادی در قرن نوزدهم میالدی و آلاحمید ،مهنیدس
بازرگان و دکتر شریعتی در قرن بیستم آن را تأیید کردهاند (بشیر.)53 :1012 ،
در همین دوره مورد بحث ،روشنفکران مؤثر دیگری هم بودند؛ نظییر علییاکبیر داور کیه
بیشتر بهدلیل ایجاد دادگستری نوین و مدیریت آن شناخته میشود .وی روزنامهنگار نیز بیود
و با انتشار روزنامه "مرد آزاد" و درج مقاالتی در این نشریه راجع بیه اوضیاع نیوین جهیانی و
تبیین و آگاهی بخشی از وضعیت جدییدی کیه دنییا در آن بیه سیر مییبیرد ،خیود را مییان
روشنفکران و نخبگان فرهنگی متجدد قرار داد .در واقیع ،داور بیا پشیتوانه آموختیههیایش از
دنیای جدید ،پایه های بوروکراسی نوین را در حیطه مسیئولیت خیود در اییران اسیتوار کیرد.
پهلوی اول ایده این مشروهه خواهان و متجددان روشنفکر را از آنها گرفت و یکتنه و آمرانیه
آن را پیش برد؛ اما او نیز در پایان شکست خورد ،اگر چه موفق به انجام اقداماتی شد کیه در
باور روشنفکران مشروهه نمیگنجید (حقدار.)152 -101 :1012 ،
گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول
هویت ایرانی در خالل مواجهه با غرب و درگیری با تجیدد ،دغدغیههیایی بیرای روشینفکران
ایرانی به دنبال داشت؛ اما چون اوایل دوره پهلوی اول ،واژه تجدد بیرای جامعیه تیازگی داشیت،
کسی بهدنبال راه صحیی روبهرو شدن با این گفتمان نبود .بهعنوان مثال ،اقدامات تجددگرایانیه
بعد از تهران در سایر شهرهای بزر و کوچک کشیور صیورت گرفیت ،امیا در همیین شیهرها،
مقاومتها و جنیگهیای خیونینی در مقابیل نیوینسیازی رخ داد.)Amanolahi, 2002: 193( .
بههمین دلیل ،روشنفکران این دوره در پی توسعه بیشتر این تفکر بودند؛ زیرا تنها راه نجیات را
در آن زمان حضور تجدد میدانستند.
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تشکیل دولت متمرکز ملی که در سلطنت پهلوی تحقق یافت ،نتیجه تحوالتی سیاختاری
بود که ادامه حاکمیت نیمهمستعمره را ناممکن میساختند .پس از خروج روسیه از معیادالت
سیاسی ایران ،دول ت انگلیس برای گسترش حوزه نفوذ خود به سراسیر اییران ،بایید سیاسیت
دیگری را در پیش میگرفت .برخالف گذشته ،انگلیسیها دیگر مخیالفتی بیا تشیکیل دولیت
مرکزی نداشتند؛ چرا که وجود چنین دولتی در صورت مطیعبودن ،آنها را از شر پیمیانهیای
شکننده با صاحبان قدرت محلی میرهانید .قرارداد هر چند ناکیام 1111م .ایین چیرخش در
سیاست انگلیس را به خوبی به نمایش گذاشت .در نتیجه ،نجات اییران از خطیر فروپاشیی در
تشکیل دولت مقتدر مرکزی بود .سازماندهی دولت جدید به دست مجموعیه دربیار -ارتیش،
اگر چه موجب فروپاشی موقعیت نیمهمستعمره ایران شد؛ اما منتهی بیه نتیجیهای نشید کیه
این گروهها دنبال میکردند .از منظر اینها ،رضا خان میبایست مثل آتاتورک ،ایران نیوین را
در چهارچوب نظام جمهوری در فرایند سلب قدرت از روحانیت و ایالت و عشایر بنییاد نهید؛
اما در مقابل گرایشات جمهوریخواهی ،در آغاز تشکیل سلطنت پهلوی ،این تفکیر بیه شیکل
یک حکومت موروثی خود را نشان داد( .همان.)133 :
در دوره پهلوی اول ،مشکل این نگرش در محدودکردن مفهوم تجیدد بیه مفهیوم توسیعه
بییود .در واقییع ،روشیینفکر و محقییق ایرانییی پیییش از آنکییه متفکییر باشیید ،ابییزار توسییعه بییود.
تجددخواهان این نسل شامل علیاکبر دهخدا ،علیاصغر حکمت ،محمدعلی فروغی ،پورداوود
و ملک الشعرای بهار نوعی ریشه در فرهنگ و تربیت سنتی ایران داشتند و با فضای فرهنگیی
و فکری ایران بیگانه نبودند؛ اما با فرهنگ غربی نیز آشینا بودنید و چیون در فضیای ایین دو
فرهنگ زیسته بودند ،با این دو فرهنگ گفتمان داشتند .گفتوگو با سنت و تجدد اصلیترین
کار متفکر یا روشنفکر جدید بود و اگر غییر از ایین باشید ،جزمییت بیه دنبیال مییآورد کیه
جزمیت نیز اندیشیدن را تقویت نمیکند (میرسپاسی )15 -10 :1013 ،و لیذا نسیلی کیه در
نهادهای جدید نظیر دانشگاه تهران پرورش یافت ،درکش از تجیدد ،توسیعه بیود؛ در نتیجیه،
فر هنگ و تاریخ ایران و اسالم را کنیار زد و بیشیتر متوجیه اروپیا شید؛ همیین امیر ،موجیب
پیدانشدن تفکر انتقادی و تاریخی نسل تجددگرایان متأخر ایران گردید .شاید کنارزدن دیین
از تجدد بهدلیل همان تفکر هگلی و بعدها وبری بود که مردم شرق را اسیر تفکر دینیی خیود
میدانستند و در نتیجه هیچگاه با این تفکر به دمکراسی و تجدد نمیرسند و فرهنگ شیرقی،
بهدلیل ضدتجددبودن ،فاقد کنشهای عقالنی ،دمکراتیک و سرمایهداری است (همان.)01 :
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دولتهای مطلقه همه جا متولی نوسازی جامعه خود بودند .نوسازی در کشورهای اروپیای
غربی با شکلگیری دولتهای مطلقه و تحت تأثیر خواستههای هبقه جدیید آغیاز شید و بیا
وقوع منازعه میان هبقات جدید و قدیم و بیرونراندن دستِکم بخشی از هبقه حاکم سینتی
در چهارچوبی سرمایه دارانه و دمکراتییک ادامیه یافیت .در اییران نییز نوسیازی ،در برخیی از
زمینه ها در قرن نوزدهم میالدی آغاز شد؛ اما ضعف و ناتوانی دولت قاجار و نیز هبقه متوسر
موجب ناکامی و توقف آن شد .از هرفی با توجه به شکلنگرفتن نظیام بیورژوازی در اییران و
نبود دولتی جدید ،متمرکز و مقتدر ،پیشبرد فرایند نوسازی به تأخیر افتاد (سیینایی:1010 ،
)133؛ لذا پهلوی اول بعد از رسیدن به قدرت مطلقیه از 1030ش .در جهیت تشیکیل دولیت
مرکزی قوی ،از همان ابتدا بر ضرورت نوسازی و اصیالحات میالی ،اداری ،اقتصیادی ،نظیامی،
آموزشی و پیشرفت تجارت از هریق احداث جادهها و راهآهن تأکید کرد (علم.)31 :1010 ،
آرمان تجددخواهان در این زمان ،از آزادی و حکومت قانون بهسوی گونهای ناسیونالیسیم
مقتدرانه چرخش کرد (غنینژاد )3 :1033 ،و روشنفکران پس از سرخوردگی از تجددخواهی
آزادیخواهانه به تجددخواهی اقتدارگرایانه و از باال تن دادند .کینشهیای شیاه در آغیاز امیر،
زمینه ساز برتری یابی جایگاه هبقات متوسر و متجدد به زییان الییه هیای متوسیر سینتی و
اشرافیت سنتی بهویژه زمینداران گردید و اصالحات وی بیهرغیم کشیورداری مسیتبدانهاش،
شالوده دستگاه دولتی عرفگرا را پیریزی کرد و هبقه متوسر شهری را پیرورش داد؛ ماننید
دانشگاهیان ،کارمندان دولتی ،بانکداران ،بازرگانیان ،پزشیکان ،روشینفکران ،قضیات ،وکیالی
دادگستری ،مدیران ،افسران ارتش و دادستان ها .چیرگی این هبقه جدیید نخبگیان سیاسیی
غیرمذهبی بیشتر از خود دیکتاتوری پایدار ماند (کرونین.)551 -551 :1010 ،
ازاینرو میتوان گفت که حکومت پهلوی اول بهجای نوینسازی ،پروژۀ شبهنوینسیازی را
آغاز کرد .شاه بر ارتش تکیه داشت و هر چه قدرت خیود را مسیتحکمتیر مییکیرد ،هبقیات
اجتماعی را نیز بیش از پیش از خود دور مییکیرد (رضیاییپنیاه .)1 :1015 ،در ایین زمیان،
بسیاری از تجددخواهان و اهل فن که کوشش فراوانیی در راه بیهقیدرترسییدن پهلیوی اول
کرده بودند و حتی از وی با عنوان پدر ملت نییز ییاد مییکردنید ،بیه مشیروعیتبخشیی بیه
حکومت و کردار وی پرداختند .در این هنگامه ،نوینسازی ،تمرکز و ناسیونالیسم سیه هیدف
مشترکی بودند که شاه و متجددان را به یکدیگر پیوند میدادند .بهقول کیرونین ،اگیر تجیدد
هدف شاه و تمرکز روش او بود ،ناسیونالیسم ایدئولوژی یا مرامی بود که هر دو را مشیروعیت
میبخشید (همان.)531 :
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هدف درازمدت پهلوی اول ،ساختن جامعهای شبهغربی بود و یا جامعهای که همخوان بیا
برداشت او از غرب باشد .ابزارهایش برای رسیدن به ایین هیدف غیردینییسیازی ،مبیارزه بیا
قبیلهگرایی ،رواج ملی گرایی ،توسعه آموزش و سرمایهداری دولتیی بیود (آبراهامییان:1010 ،
 .)130برای نمونه ،یکی از هواداران تفکر تجددهلبی در دوران پهلوی اول ،مجله ایرانشهر بیه
سردبیری کاظمزاده ایرانشهر بود که هی سالهای  1155تا 1153م .در برلین چاپ مییشید
(رضاییپناه .)33 :1015 ،تجدد آمرانه نظام رضا شاه میخواست دقیقاً همه اجیزا را متحیول
کند .فرارسیدن نظم نیوین سیبب شید الییههیا و بخیشهیای مختلیف جامعیه اییران ،ابتیدا
واکنشهای پیچیده و چندوجهی نشان دهند (اتابکی .)101 :1013 ،برنامه نظیام او در اصیل
دستپخت روشنفکران دوره مشروهه بود و در بین نخبگان ملییگیرا محبوبییت داشیت؛ امیا
وقتی این برنامه بر عموم مردم تحمیل شد ،بیه خصیومت گسیترده و گیاهی مقاومیت فعیال
انجامید .این موج عظیم اصالحات با ظهور سردمداران اصلی همراه بود :علیاکبر داور ،فییروز
میرزا و بهخصوص عبدالحسین تیمورتاش که نیروی محرکه این برنامه بودند .بین سیالهیای
 1033تا 1031ش .دولت جدید در باالترین سطی پویایی و اعتمادبه نفیس قیرار گرفیت؛ امیا
خصلت دیکتاتورمآبانه رژیم کیه هیر روز افیزایش میی یافیت ،بیر شییوه اجیرای برنامیههیای
اصالحیاش بسیار تأثیر می گذاشت .تغییر بسیار سریع و رادیکال به تغییر آرام که بیا فراینید
دمکراتیک همراه باشد ،ترجیی داده میشد و مهرههای اصلی رژییم کیه شیدیداً تحیت تیأثیر
روحیه نظامی خود رضا شاه بودند ،رویکردی آمرانه ایجاد کردند (همان.)105 -100 ،
همان هور که گفته شد ،گفتمان هویتی پهلوی اول در اصل از گفتمان هیویتی روشینفکران
مایه گرفت و غایت آن با گفتمان هویتی اولیه متجیددان یکیی بیود .ایین گفتمیان مییبایسیت
چهارچوبی معنایی برای گسست ایرانیان از هویت بومی خود فراهم میکرد؛ زیرا بیدون تخرییب
آن ،امکانی برای تغییر هویتی موردنظر فراهم نمییشید .مهیمتیرین بخیش ایین هیر  ،همانیا
ایرانیزهکردن کامل فرهنگ دوره اسالمی بهویژه شخصیتهای فرهنگی و آثار منظوم و مکتیوب
آنها بود که توسر شرقشناسانی نظیر ادوارد براون آغاز و توسیر اییدئولو اصیلی رضیا شیاه،
یعنی فروغی بههمراه جرگه روشنفکری او و دیگران دنبال گردید (کچویان.)13 -13 :1013 ،
اصالحات تجددگرایانه پهلوی اول
هر جامعه ای در مسیر رسیدن به تجدد باید مردم را با این واژه آشنا کند و برای رسییدن بیه
این هدف ،بهترین راه آموزش و فرهنگسیازی اسیت .پیشیبرد آرمیان تجیدد ،اگیر چیه کیار

  06فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی ،س ،33ش  ،89زمستان 0011

حکومتهاست؛ اما همین حکومتها باید به مردم بفهماننید کیه تجیدد بیا فرهنیگ و رسیوم
سنتی تعارض ندارد و در واقع تعامل ایجاد کننید .پهلیوی اول از هرییق نظیامی و اقتصیادی
سعی در تحقق این هدف داشت و از هرف دیگر ،به سیاست تعلیموتربیت و آموزش همگیانی
متوسل شد ( .)Saeidi, 2016: 408سیاستهای آموزشیی از هرییق دروس تیاریخ ،جغرافییا،
ادبیات و سایر برنامههای آموزشی نظیر ورزشهای غیرایرانی مانند فوتبال موجیب آشینایی و
عالقه مندی به تجدد و کشورهای غربی میشید .تبلیی نظیم و اجیرای اصیول وییژه زنیدگی
اروپائیها در زندگی مردم ایران ،موجب اجرائیشدن هیر چیه بیشیتر آن بیه کمیک میدارس
دولتی شد (همان )031 -013 :و استخدام معلمهای جدید از کشورهای همسیایه و بیهوییژه
اروپا و آمریکا تأثیر بسیاری در پیشبرد سریعتر فکر نوینسیازی در اییران داشیت .اساسیاً در ایین
محیرهای آموزشی ،دانشآموزان مدارس دولتی اعیم از خردسیاالن و بیزر سیاالن ،بیا ادییان و
فرهنگهای مختلف آشنا میشدند و همین معلمان خارجی موجیب گسیترش هیر چیه بیشیتر و
جذب عالقهمندی به تفکر نوینسازی ایران شیدند) ،)Asghari, 2012: 351بیههیوری کیه رودی
متی میگوید :واقعاً رضا شاه توانست به هدفش برسید ،حتیی وجیود برخوردهیا و موانیع از سیوی
سیاستمداران باعث ناکامی وی نشد .در واقع اگر چه شاه نتوانست صددرصد به هدفش برسید؛ امیا
در راه رسیدن به این آرمانش تأثیر زیادی بر تغییر جامعه ایران داشت (.)Saeidi, 2016: 412
در 1153م .پهلوی اول در تالش برای حفظ منزلت بینالمللی اییران و تمرکیز قیدرت در
دست خود و در راستای پیشیبرد تفکیر تجیددهلبی ،وزارت عدلییه قیدیم را منحیل و وزارت
دادگستری را با وظیفه تهیه نظامنامه قانونی تأسیس کرد .بیر ایین اسیاس ،وظیفیه بازسیازی
وزارت دادگستری به علیاکبر داور ،حقوقدان تحصیلکرده سوئیس واگذار شید .او حقوقیدانان
دارای تحصیالت جدید را جانشین قضاتی کرد که تعلیمات سنتی داشیتند .همچنیین متیون
اصال شده قانون مدنی فرانسه و قانون جزاییی ایتالییا را حتیی میواردی کیه بیا قیرآن تضیاد
داشتند ،تهیه و مدون کیرد تیا مسیائل شخصیی چیون ازدواج ،هیالق و نگهیداری اهفیال را
حلوفصل کند .در دوره پهلوی اول ،قدرت قضایی روحانیان کیاهش روزافیزون یافیت ،ضیمن
اینکه رضا شاه از حضور آنها در مجلس هیم بیهشیدت کاسیت (کسیرایی .)053 :1031 ،او از
هرفی هم میخواست از دستاوردهای تمدن غرب بهرهمند شود و هیم بیا غیرب هیمچشیمی
کند .در اصل شاه ،نوعی ناسیونالیسم غیردینی با تکیه بر واژگان غیراسالمی و تأکید بر اییران
باستان را رواج داد .در مجموع ،بیشتر قوانین بیر اسیاس قیانون کشیورهای اروپیائی بیهوییژه
فرانسه ،بلژیک و ایتالیا تنظیم شده بود ،اگر چه بخشی از قواعید میذهبی را در خیود داشیت
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(خلیلیخو .)123 :1030 ،همچنین اعزام دانشجو به خارج ،از سال 1033ش .آغیاز گردیید و
این دانشجویان بیشتر به کشورهای فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،سوئیس و بلژیک اعزام میشیدند
و در بازگشت ،بر سنتهیای اجتمیاعی و فرهنگیی جامعیه تیأثیر عمیقیی برجیای گذاشیتند
(سینایی.)133 -131 :1010 ،
در این دوره ،تحوالت جدی و عمیقی در روابر فرهنگی و اجتماعی ایران ایجیاد شید کیه
هراحی و اجرای آن حاصل تراوشات فکری یک دیکتاتور نظامی بیسیواد نبیود .در بررسیی و
تحلیلی مقایسهای مالحظه میشود که این برنامهها بهصورت فراملیی و در اغلیب کشیورهای
تحت سلطه و مشابه یکدیگر به مرحله اجرا درآمده بود .نمونیه بیارز ایین تحیوالت در کشیور
همسایه یعنی ترکیه با رویکارآمدن کمال پاشا آتاتورک و انقراض خالفیت عثمیانی بیود کیه
مقارن همین دوره اتفاق افتاد (کسرایی .)33 :1031 ،سیاستهای داخلی مرتبر با سیاسیت
خارجی در این دوره مذهبزدایی ،غربزدگی ،تجددخواهی ،حفیظ رجیل وابسیته بیه غیرب،
ایجاد محیر وحشت ،انجام کارهای عمرانی و نوینسازی بودند .تأثیرات این نوینشیدن را در
ایجاد سینما ،تئاتر و هتلهای به سبک اروپائی میتوان دید .خانههای بیه سیبک اروپیائی در
معماری این دوره نیز گواهی بر این امر بود ،اگر چه سبک سینتی در کنیار سیبک جدیید تیا
حدود زیادی حفظ شد .شاه که نوینسازی را از تهران شروع کرده بود ،با کمکگرفتن از ایده
هوسمان فرانسوی ،خیابانها ،کوچهها و میدان های بزرگی ساخت تا وسیایل نقلییهای کیه از
اروپائیها خریده بود ،راحتتر رفتوآمد کنند (.)Mehan, 2016: 415
اصالحات دوره پهلوی اول که با سیاست تمرکزگرایی و افزایش نقیش دولیت مرکیزی در
همه عرصهها و جنبه بوروکراتیک همراه بود ،با نوسازی دستگاه اداری کیه از 1031ش .آغیاز
گردیید و گسیترش آن و افییزایش تعیداد کارمنییدان و اسیتخدام فییارغالتحصییالن مییدارس و
مؤسسات آموزش عالی با پر داخیت حقیوق و مزاییا مطیابق بیا الگوهیای اروپیائی اجیرا شید.
تقسیمات اداری و کشوری نیز از 1013ش .تغییر کرد و بر اساس آن ،کشور به سیزده استان
تقسیم شد که در این تقسیمات نیز مطابق با الگوی فرانسه ،هر استان به چنیدین شهرسیتان
و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم شد (کاتوزیان .)120 :1035
درآمد نفتی در این زمان در اقتصاد ایران نقشی مهم داشت و نفت بهعنیوان عمیدهتیرین
محصول صادراتی در فاصله سالهای  1033تا 1053ش ،.نقش اصلی را در تیأمین اعتبیارات
ارزی مورد نیاز برنامه های صنعتی و نوسازی شاه ایفا می کرد ،تا آنجا که برخیی پژوهشیگران
علت لغو قرارداد دارسی توسر پهلوی اول را در 1011ش .کاهش شدید درآمدهای نفتیی در
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1013ش .بهمیزان یکچهارم درآمد در 1031ش .دانستهانید 1.نفیت کیه در بنیای اقتصیادی
کشور نقشی مهم داشت ،به دلیل مناسبات استثماری بیین شیرکت نفیت اییران و انگلییس و
مسئله تقسیم منافع و در نتیجه قرارداد جدید 1015ش .نتوانست دسیتاوردهای برجسیتهای
برای دولت داشته باشد و نقشی بااهمیت در انباشیت سیرمایه در ایین زمیان ایفیا نمایید .در
نهایت ،تضادهای داخلیی و بیین المللیی میانع از تیداوم و تقوییت فراینید انباشیت سیرمایه و
صنعتیشدن توسر دولت با جهتگیری توسعهای شد (موثقی.)511- 510 :1012 ،
نوسازی فرهنگی پهلوی اول بر محورهای ناسیونالیسیم ،باسیتان گراییی ،تجیددگرایی و
مذهب زدایی می چرخید .در محور ناسیونالیسم ،شاه با تأسیس نهادهای جدیید بیه تیرویج
باستان گرایی با تأکید بر نژاد آریایی و نیز تأسییس فرهنگسیتان زبیان فارسیی اقیدام کیرد
(امینی .) 535 :1012 ،یکی از اصول مهم حاکم بر تجدد ایرانی ،سبک پهلویسم بیا ویژگیی
ایرانی گری و شاه پرستی بود .مواردی از تجددگرایی عبارت بودنید از :قیانون سیجل احیوال
( 1030ش ،).قانون تبدیل نام ماه ها بیه نیام هیای فارسیی (1030ش ،).بیه کیارگیری سیال
شمسی به جای سال قمری (1033ش ،) .سالم شاهنشاهی و سرود ملی اییران (1010ش،).
تغییرات نام های نقاط و شهرهای کشور به فارسی و نام های باستانی (1010ش ،).تأسییس
سازمان پرورش افکار ( 1013ش ،).تأسیس سازمان پیشاهنگی (1010ش ،).تأسیس انجمن
لغت و ادبیات فارسی ( 1010ش ).و اساسنامه فرهنگ زبان فارسی (1010ش ).برای دوری
از لغات عربی (علم.)31 :1010 ،
مهمترین کار دولت در راه تجدد ،همانهور که اشاره شید ،جیداکردن امیر دادگسیتری از
دین بود؛ یعنی ایجاد مدرسه غیردینیی و دادگیاههیای عرفیی (بهنیام .)21 :1010 ،دانشیگاه
تهران هم مرکز علمی مهم برای رواج اندیشه و فن غربی بود ،زبان فرانسوی ،زبان دوم بهویژه
در دانشگاههای هب و حقوق بود .اگر چه در همیین زمیان ،هیر پرسیشهیایی نظییر «آییا
دختران می توانند برای تحصیل به فرنگ بروند » سردرگمی جامعه اییران را در برابیر تجیدد
آشکارا نشان می داد؛ ولی در هر صورت جامعه در حال تحول بود (همان .)33 :پییش از ایین،
روشنفکران ایران ،الگوی تنظیمات عثمانی را بهرغم نظر شاه و دربار سرمشق قرار مییدادنید.
در این دوره نیز پهلوی اول و دولت ،نوگرایی بهسبک ترکیه را دنبال میکردنید و در ایین راه
تا حد تقلید پیش رفتند و حتی کار به رقابت کشید .البته این نوگرایی در هر دو کشور آمرانه
و از باال بود و در هر دو کشور با شتاب انجام گرفت .بیا ایین تفیاوت کیه در ترکییه سیخن از
 .1در این زمینه بنگرید به محمدرضا علم و دیگران" ،1010 ،برنامهی تجدد و نوسازی ایران در عصر رضیا شیاه پهلیوی"،
تحقیقات تاریخ اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،س ،0ش.1
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«اروپائیشدن» و «قبول تمدن» و در ایران سخن از اقتباس علم و فن غیرب بیود .از هرفیی،
شاه آرامتر عمل میکرد و به اروپائیکردن آدابورسوم و صنعتیکیردن کشیور قناعیت نمیود.
روشنفکران ایرانی که بازگشتگان از فرنگ بودند و دولت را تشکیل میدادند ،سخن از اقتباس
و ترکیبکردن به میان آوردند و گذشیته را نییز فرامیوش نکردنید (همیان .)31 -35 :ارتیش
جدید ،همه گروههای قدیمی مانند بریگاد قزاق ،ژاندارمری و پلیس جنوب را در خیود ادغیام
نمود ،عذر افسران خارجی خواسته شد ،شاگردانی برای تحصیل در مدارس نظیامی مهیم بیه
اروپا فرسیتاده شیدند و دانشیکده افسیری تهیران در 1031ش1155 /.م .بنییان نهیاده شید.
سربازگیری از همه هبقات و همه والیات موجب رفتوآمد میان نقاط مختلف ایران و شناسیایی
متقابل هبقات مردم گردید و بدین سان میتوان گفت که ارتش وسیله انتقال بعضیی از مظیاهر
تمدن غربی به دورترین نقاط کشیور شید .جنیگ دوم جهیانی در اواخیر دوره پهلیوی اول ،دور
تازهای را در روند تجدد گشود و اثرات جنیگ در اییران پدییدار شید (همیان .)30 :در گزارشیی
مربوط به 1032ش .در خصوص رابطه تلگرافی ایران و ترکیه ،به کمک این وسیله ارتبیاهی بیه
پیشرفت تجدد در ایران اشاره و وسیلهای افتخارآمیز معرفی شده است ...« :با ایین ترتییب هیم
کار مخابرات دولتی سهل شده اغلب مطالب با تلگراف گفته شده فوراً میرسد و نتیجیه حاصیل
میشود ،هم صرفه خیلی زیادی از حیث قیمت خواهیم داشیت و هیم اسیباب افتخیاری بیرای
دولت و خصوصاً سفارت خواهد بود» (اسناد وزارت امور خارجه1032 ،ش.)03-50-15 :
در 1010ش .نیز جهیت جلیوگیری از کیاربرد غیرضیروری واژه هیای خیارجی در مکاتبیات
فارسی بخشنامهای صادر شد که جز واژههایی که در فارسی معادل نداشتند ،مجاز بیه اسیتفاده
نبودند .در این بخشنامه توسر وزیر پست و تلگراف بهعنوان نشان تجدد چنین آمده است:
 ...باید در نظر داشته باشید که به هور کلیی از ذکیر بییمیورد و غییرالزم لغیات خیارجی
خودداری شود و حتیاالمکان در مواردی که در مقابل اصطال یا لغیت خیارجی ،اصیطال و
لغات فارسی وجود داشته باشد که تغییری در مفهوم اصلی آن ندهد باید لغات فارسی به کیار
برد و بنابراین استعمال کلمات خارجی مخصوص مواردی اسیت کیه متیرادف آن در فارسیی
لغتی وجود نداشته باشد (سازمان اسناد ملی ایران.)513 -0503 ،
تأثیر روابط ایران با کشورهای همسایه در تقویت گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول
دولت پهلوی اول ،در ارتباط بیا همسیایه هیای خیود سیاسیت مثبیت و روشینی اتخیاذ کیرد.
اختالفات با دولت افغانستان را در مرز شمال شرقی ایران کنار گذاشت و در سیال 1035ش/.
1150م .قراردادی با این کشور منعقد کرد .دو سال بعد خطوط مرزی بین دو کشیور تعییین
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شیید و امییاناهلل خییان ،پادشییاه افغانسییتان بییا ملکییه در 1151م .از ایییران دیییدن کردنیید.
بیحجاب بودن ملکه افغانستان در این زمان ،اگر چه در افکار عمومی اثر خیوبی نداشیت؛ امیا
پادشاه افغانستان و کمال آتاتورک ،رئیسجمهور ترکیه بهشدت باعث تقویت افکیار غربیی در
روحیه شاه ایران شدند (ساتن.)050 :1002 ،
در مقابل ،اقدامات رهبران ایران و ترکیه در اقتباس تمدن اروپائی بر امیاناهلل خیان تیأثیر
نمود؛ به همین دلیل ،وی در بازگشت به کشورش دست به اصیالحات شیدیدی زد .ایین امیر
سبب شد تا عده ای از عشایر متعصب شمال آن کشور تحت ریاست مردی بیه نیام حبییباهلل
بچه سقا شورش کرده و کابل را تصرف کننید (هوشینگمهیدوی  .)01 :1011بیا گیریختن
امان اهلل خیان از افغانسیتان ،اصیالحات در ایین کشیور متوقیف شید .در 1031ش1151 /.م،.
برکناری اماناهلل خان از پادشاهی افغانستان ،آهنگ اصیالحات را در اییران کنید کیرد و شیاه
حتی کوشید روابطش را با روحانیت ترمیم کند (اتیابکی)111 :1013 ،؛ امیا بیهزودی الگیوی
ترکیهای به زیان الگوی افغانی شروع به خودنمایی کرد و پهلوی اول اصالحاتش را بیا شیدت
بیشتری پی گرفت .وی تصدیق میکرد که بین اروپائیشدن و رهایی بینالمللی ارتباط وجود
دارد .بهگفته عیسی صدیق ،شاه احسیاس مییکیرد لبیاس اروپیائی سیبب عقیده حقیارت در
ایرانیان میگردد و خود او نیز این احساس را به غربیان داشت (همان)513 :؛ امیا تفیاوت وی
با همسایهاش ،ترکیه این بود که حتی پوشش کاله را گاهی به ایران باستان نسبت میداد ،بیا
این توجیه که ایران با فرهنگ اروپائی تبار مشترک دارد ،در حالی که آتیاتورک بازگشیت بیه
لبیاس تییوران را منتفیی میییدانسیت و اییین هییمریشیگی را رد میییکیرد؛ در نتیجییه ،از نظییر
تجددخواهان ایرانی ،اروپائی شدن نه ازخودبیگانگی بلکه بازگشت به خود راستین بود و تقلید
از اروپا و خصوصیت ملی میتوانستند دسیت در دسیت هیم بیه پییش برونید .بیدین ترتییب
دلمشغولی نخبگان این دو کشور در خصوص غربیشدن پوشیاک را مییتیوان نشیانه تماییل
ریشهدار برای رسیدن به معیارهای فرهنگی تمدن دانست (همان.)511 :
دولتگرایی در نوینسازی ایران دوره پهلیوی اول ،بیشیتر بیه چشیم مییخیورد .شیاه در
نوین کردن ایران بیشتر از روشهای آتاتورک در ترکیه الهام گرفت .آتیاتورک قیدرت دنییوی
خالفت را از میان برد ،اعالم جمهوری کرد ،عمالً دین را از دولت جدا ساخت ،تقویم مییالدی
را جانشین تقویم قمری کرد ،الفبا را تغییر داد ،خانقیاه را بسیت و بیر اهیل هریقیت سیخت
گرفت و کوشید زبان ترکی را از واژههای عربی و فارسی پاک کند؛ اما پهلوی اول آرامتر عمل
کرد .در ایران موج تجددخواهی با تأثیر از روشینفکران ایین دوره ،شیکل جدییدی بیه خیود
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گرفت؛ از جمله ملک الشعرای بهار در این زمینه نوشت« :باید علم غرب را به معده شرق آورد
تا آن را هضم کند و با تن خود انضمام دهد ».روشنفکرانی نظیر دهخدا نیز ضیمن مبیارزه بیا
غرب گرایی افراهی بر لزوم اخیذ تمیدن فرنگیی و حفیظ فرهنیگ ایرانیی تأکیید مییکردنید
(هودشتیان.)533 -513 :1011 ،
در دهه 1033ش .روابر دو کشور ایران و ترکیه تا حدی متشنج شده بیود؛ امیا انتصیاب
محمدعلی فروغی (ذکا الملک) ،سیاستمدار ایرانی معتبر و اهل ادب به سیفارت آنکیارا ،راه را
برای بهبود مناسبات هموار ساخت و در خرداد 1010ش .پهلوی اول در دییداری رسیمی بیه
ترکیه سفر کرد .که تنها سفر خارجی او در هی دوران سلطنتش بود .بهگفته حسن ارفع کیه
شاه را همراهی می کرد ،مصلی ایرانی به دیدار همتای ترکش آمده بود تا بیاموزد و با دیدار از
کشوری پیشرفته تر ،برای اجرای آن در ایران بهره ببرد .وی پس از بازگشت ،بیدرنگ دسیت
به کار شد تا آنچه در آنجا آموخته بود ،به کار گییرد .کارکردهیای اجتمیاعی کیه شیاه در آن
سفر مشاهده کرده بود ،او را بر آن داشت که به آهنگ اروپائیکردن شیتاب بخشید (اتیابکی،
 .)111 -533 :1013تأثیر دیگر این سفر در موضوع پیشاهنگی بود .این سفر همانگونه کیه
بر تمام شئون اجتمیاعی ،اقتصیادی ،فرهنگیی و میوارد دیگیر اییران تیأثیر گیذارد ،سیازمان
پیشاهنگی را نیز متحول کرد .پیشرفت پیشاهنگان ترک و بین النهیرین ،رضیا شیاه را بیر آن
داشت که به پیشاهنگی جدیتر از پیش بپردازد (دلفانی.)01 :1015 ،
تأثیر روابط خارجی ایران با اروپا در پیشرفت گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول
روسیه :اگر چه شکست از روسیه باعث جرقههای فکیر تجیددهلبی شیده بیود؛ امیا در دوره
پهلوی اول ،روابیر بیا شیوروی ،اقتصیادی و تجیاری و ترکیبیی از اصیول قیدیمی تیزاری بیا
روش های جدید سوسیالیستی بود .شوروی نیز اگر چه مانند روسیه تزاری ،در پیی دسیتیابی
به منافع فراوان اقتصادی در رویارویی با نفوذ تجاری غرب بود؛ اما جنبه تبلیغاتی و فرهنگیی
نیز مطر بود .فرستادن کتاب برای مدارس و دیگر نهادهای فرهنگیی و سیاسیی وابسیته بیه
شییوروی در ایییران و نمییایش فیییلم در باشییگاههییای اتبییاع شییوروی ،یکییی دیگییر از مسییائل
اختالفبرانگیز ،اما کم اهمییت بیود .علیت هیر ایین موضیوع ،یکیی جلیوگیری از تبلیغیات
کمونیستی در ایران و دیگری ممانعت از تبلی بر ضد شوروی و مقامات آن کشور بود (هیاهر
احمییدی .)33 -113 :1010 ،ورود کتییابهییای چییاپ شییوروی بییه ایییران ،اغلییب سییبب
برانگیخته شدن خشم مقامات نظامی میشد ،چنانکه بیه نظیر فرمانیده لشیکر شیمال غیرب،
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سرتیپ حسن مقدم که خود درگیر مسائل سرحدی بود ،کتابها و مجالت فرسیتادهشیده از
شوروی ،بهترین مدرک برای ثبوت تزریقات آشوبهلبانه و تبلیغات انقالبخواهانیه روسهیا
در ایران بود (همان .)111 :به این ترتیب ،روابر فرهنگی و حتی مناسیبات علمیی مییان دو
کشور زیر سایه سنگین روابر سیاسی آنها قرار داشت و سخت متأثر از آن بود .دولت شوروی
برای جلوگیری از احساسات ضدشوروی در این خصوص با احتییاط عمیل مییکیرد و دولیت
ایران نیز به سبب ترس از نفوذ کمونیسم به این امور با بدگمانی مینگریست؛ در نتیجه ،دیگر
همچون گذشته برای تجددگرایی ایران توجه چندانی به روسیه نشد.
انگلیس :بهگفته الول ساتن ،کارهای اصالحی پهلوی اول روی پایه محکمی اسیتوار شید.
نصایی و کمک بریتانیا برای ایران باارزش بود .بعید از جنیگ جهیانی اول و پیس از شکسیت
دیپلماسییی بریتانیییا در ایییران ،سیاسییت عمییومی انگلیییس در بییاره ترقییی و پیشییرفت ایییران
بهاستثنای یکی دو مورد دوستانه بود (همان .)021 :انگلییس شیعار مییداد« :بایید سیاسیت
دوستانه کاملی نسبت به سراسر جهان داشته باشیم و به همه دنیا بگوییم برای ابید سیاسیت
امپریالیسم دیرین را ترک کرده ایم و از این پیس دیگیر کشیورهای جهیان را بیرای موقعییت
نظامی و موارد خام آنها تحت تسلر و فرمانروایی خویش قیرار نمییدهییم( ».سیاتن:1002 ،
)033؛ البته این را بیشتر در مقابل سیاستهای آلمان در ایران میگفت.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی ،نهضتهای تربیتی و فرهنگی اروپیا ،در
میان جوانان و نوجوانان با هدف ایجاد تناسب و سازگاری ساختاری بین خصلتهای هبیعیی
و اخالق ذاتی انسان جدید و پیامید آن یعنیی تجیدد تحیت عنیوان پیشیاهنگی ایجیاد شید.
پیشاهنگی بهگونه قهری و از هریق نهادهایی صیورت گرفیت کیه هیدف اساسیی آن تربییت
شهروندان هم سو با حمایت سیاسی و ایجاد حس خودبازدارندگی اخالقی تلقی میگردید .سر
بادن پاول 1انگلیسی بنیان گذار پیشاهنگی ،آن را نهضیت مییدانسیت نیه سیازمان (دلفیانی،
 .)1-11 :1015روند ایجاد و گسترش سازمان پیشاهنگی با این اهداف ،پیس از انگلسیتان در
کشورهای مستعمره و سایر دولتهای مستقل شتابی بسیار یافیت .ایین نهیاد در کشیورهایی
نظیر ایران ،ترکیه و حوزه بینالنهرین که بهلحاظ فرهنگیی ،اقتصیادی و اجتمیاعی وضیعیتی
کامالً متفاوت از انگلستان و سایر دولتهای اروپائی داشیتند ،نفیوذ و پیس از میدت کوتیاهی
گسترش یافت .با استقرار دولت پهلوی و ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی در ایران ،به مسیائل
. Baron Baden-Powell
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آموزشی و فرهنگ همگانی توجهی ویژه شد .مبنای اصیالحات فرهنگیی و آموزشیی در دوره
پهلوی اول برگرفته از دیدگاه الگوگزینی از فرنگ و نهادها و سازمانهیای فرهنگیی و تمیدنی
آن بود .دیدگاهی که هبق آن ،آبادسازی ایران در کوتاهمدت مدنظر بود و هیمپاییهشیدن بیا
ممالک اروپائی را جز در چهارچوب اصالحات دولتی اجراشدنی نمیدانست .نظام پهلوی پیس
از یک دهه که استقرار سیاسی و تسلر اداری و حکومتی خود را تکمیل میسیاخت ،گیرایش
به اقدامات فرنگی را جدیتر حس کرد و در راستای آن میان الگوی مسیلر بیرای اصیالحات
در حوزه های آموزش و فرهنگ ،نظام آموزشی کشورهای اروپائی نظیر انگلسیتان و فرانسیه را
برگزید (همان.)52، 53 :
سازمان پرورش افکار ،شکل و سیاخت دولتیی بیشیتری نسیبت بیه سیازمانهیایی نظییر
پیشاهنگی داشت .تشکیالت پیشاهنگی برخاسته از حرکتهای درونزای اجتماعی ،فرهنگی،
تاریخی و برایند تحوالت اجتماعی و تکاپوهای فکری نبود ،بلکه نتیجه دییدگاه همانندسیازی
ایران با نمودهای اجتماعی و فرهنگی اروپا به شمار میرفت .اهداف ایجاد سازمان پیشاهنگی
در کشورها متفاوت بود؛ اما در اییران نیوعی فرافکنیی سیاسیی در روییه سیاسیت و فرهنیگ
اجتماع تلقی میگردید (همان .)53 :پیشاهنگی در ایران ابتدا به شکل تربییتبیدنی و ورزش
نشان داده شد و در 1511ش .پیش ازکودتا ،انجمن مؤسس ورزش با همکیاری غربییهیا در
تهران تأسیس شد .بعدها میرمهدی ورزنده اولین تشکیالت پیشاهنگی را با همکاری غربیهیا
در 1030ش .پایهگذاری کرد ،علیاصغر حکمت نیز در همین سال بیا نگیارش مقالیهای ،واژه
پیشاهنگ 1را برای معادل انگلیسی آن پیشنهاد نمود (همان.)51 :
توجه به تربیت دختران در اوایل قرن بیستم میالدی ،برگرفتیه از ضیرورتهیای فکیری و
اندیشهپردازی سیاسی غرب بیود کیه چیرخش دییدگاههیا را از شیکل مردمدارانیه بیهشیکل
انسان مدارانه پدید آورد و پیامد آن توجه به نوع انسان ،در تمام شئون زندگی و پرداختن بیه
تحصیالت دختران و تربیت آنها بود .در انگلستان بالفاصله پس از تأسیس پیشاهنگی پسران،
شعبهای به نام پیشاهنگی دختران ایجیاد گردیید .ایجیاد پیشیاهنگی دختیران در انگلسیتان،
برگرفته از نیازهای تربیتی خاصی بود که در چهارچوب مسائل فرهنگی تعریف مییگردیید و
به موازات پیشاهنگی پسران رشد و گسترش یافت؛ اما در اییران ایجیاد پیشیاهنگی دختیران،
بیشتر برگرفته از انگیزههای سیاسی و برخی اصالحات اجتماعی بود که تکانهای شدیدی را
در جامعه به دنبال داشت .به موازات جریان کشف حجاب و تأسییس کیانون بیانوان اییران در
. Boyscout
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اردیبهشت  1010ش .اقیداماتی بیرای پیشیاهنگی دختیران در اییران صیورت گرفیت .البتیه
نمی توان نظر قطعی داد که آغازگر این امر پهلوی اول بود؛ زیرا پیش از وی امیین احمیدزاده
اقداماتی انجام داده بود (همان .)21 :پیشاهنگی اییران اگیر چیه در گیامهیای نخسیت خیود
حرکتی تجددهلبانه و در جهت همپایهشدن با ممالک پیشرفته اروپائی بود؛ اما بیهتیدریج ،در
خدمت توجیه و القای انگاره های فرهنگی حکومت پهلوی قرار گرفت (همیان)32 :؛ بنیابراین
می توان گفت پیشاهنگی از الگوی اصلی خود فاصیله گرفیت و شیکاف عمیقیی مییان آن بیا
اهدافش در ایران وجود داشت.
آمریکا :در این دوره ،آمریکاییها بهدلیل نداشیتن عالییق اسیتعماری و غاصیبانه روس و
انگلیس مورد توجه ایرانیان بودند .مورگان شوستر در ایران برخالف مستشاران سابق بلژیکیی
و فرانسوی ،خود را یکی از عمال دولت ایران میدانست و اگر چه موفق نشد؛ اما تمیام سیعی
خود را در راه بهبود اوضاع مالی و پیشرفت اقتصادی ایران بیه کیار گرفیت .از هرفیی آمریکیا
نقشی کامالً بیهرفانه در امور بینالمللی ایفا میکرد و لذا برای بار دوم حضیور مستشیاری از
آمریکا پیشنهاد شد .بدین ترتیب دکتر میلسپو زمام امور مالی کشور را در دست گرفیت .وی
در دوره خدمت خود بهدلیل قدرت و نفوذ پهلوی اول ،در اوضاع بسیار مساعد از نظیر امنییت
داخلی ،قدرت دولتی و پشتیبانی نیروی نظامی کار مییکیرد (میلسیپو] ،بییتیا[)3 -3 :؛ لیذا
میلسپو نیمی از موفقیت خود را مدیون رضا خان سردار سپه بود .فعالیتهای او در هول این
مأموریت به حال مملکت نافع بود و توانست وجهه آمریکا را بهعنوان کشوری صیلیدوسیت و
عالقه مند به ترقی و سازندگی ممالک عقب افتاده حفظ نماید و برای خود نام نیکی در تیاریخ
ایران بر جای نهد؛ ولی چون رضا شاه عالقه زییادی بیه سیپردن کیار مملکیت بیه ایرانییان و
کوتاهنمودن دست خارجی ها داشت ،قرارداد میلسپو پس از پایان دوره تمدیید نشید (همیان،
 .)12-13تأثیر آمریکا در تجددخواهی ایران را تنها در امور مالیه میتوان دید ،در سایر موارد
نقش چندانی از خود بروز نداد.
آلمان :این کشور با کسب امتیازاتی نظیر ساختمان راهآهن در 1135م ،.تأسیس چندین
مؤسسه بازرگانی آلمانی در خاک ایران از جمله شیرکت ونکهیاووس 1در 1130م .و تأسییس
خر کشتیرانی بین بندرهای آلمان که موجب رقابت با انگلیس شید ،نفیوذ خیود را در اییران
. Woenckhaus
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آغاز کرد .کوشش های آلمان برای رخنه در خاورمیانه و بهخصوص در ایران ،بیرای انگلسیتان
باعث نگرانی و بهمنزله تهدید منافعش بود (امینی .)03 :1013 ،در دوران جمهیوری وایمیار
نیز ایران و آلمان روابر دوستانه ای داشتند .ایرانیان هنوز خاهره اقدامات آلمانیها در خیالل
جنگ اول جهانی را به یاد داشتند؛ به ویژه تضمین استقالل ،حاکمیت و تخلیه قوای خیارجی
از ایران که بر اثر اصرار آلمان در عهدنامه برسیت -لیتوفسیک 1111م .قیید شیده بیود .آنهیا
آلمییان را نیییروی سییوم میییدانسییتند و بییه آن چشییم یییاری دوختییه بودنیید؛ لییذا در جریییان
تجددگرایی ،پهلوی اول به آلمان توجه داشت کیه در نتیجیه آن ،در 1033ش .امتییاز حمیل
پست هوایی در سراسر ایران به شرکت هواپیمایی یونکرس ،در 1033ش .ساختمان بخشی از
راه آهن شمال ایران به مهندسان و مقاهعهکاران آلمانی و در سال 1031ش .اداره امور بانیک
نوبنیاد ملی ایران به کارشناسان آلمیانی سیپرده شید (همیان .)03 :در سیالهیای  1151تیا
1103م .قسمت اعظم احتیاجات ایران به وسایل و ابیزار راهآهین از آلمیان وارد شید .آلمیان،
اتومبیل و هواپیما هم به ایران صادر میکرد و صدور موتورسیکلت به ایران را عمالً در انحصار
خود داشت .از لحاظ حمل ونقل از راه دریا و نیز خطوط هوایی نیز امتیازاتی برای نفوذ بیشتر
گرفت .بدین ترتیب صدها نیروی ماهر ،مشیاور ،معلیم و تیاجر آلمیانی راهیی اییران شیدند و
بسیاری از مناصب مهم و اساسی وزارتخانهها و صنایع دولتی را در زمینههای مالییه ،معیادن،
فالحت ،دارویی و ارتباهات احراز کردند .صنایع ساخت آلمان از جملیه رادییو دولتیی تهیران
محتاج سرپرستی متخصصان آلمانی بود .بندرها ،مراکز تلفن ،ایستگاههیای تلگیراف ،سیدها و
ایستگاههای راهآهن تحت مدیریت آلمیانیهیا قیرار گرفیت (همیان .)01 :اسیاتید آلمیانی در
دانشگاه تهران تدریس میکردند و ریاست دانشکدههیای کشیاورزی و دامپزشیکی را برعهیده
داشتند .احداث خر راهآهن سراسری ایران که بندر شاهپور را در خلیج فارس بیه بنیدر شیاه
در حوالی مرز ایران و شوروی متصل مییسیاخت و حیدود  023کیلیومتر هیول داشیت ،بیه
کمپانی آلمانی جولیوس برگر 1محول شد .بدون اغراق میی تیوان گفیت کیه مؤسیس و بیانی
صنایع جوان ایران ،آلمان بود .تأسیس کارخانه های صنعتی در ایران از دو نظیر بیرای آلمیان
مفید بود :یکی اینکه صادرات آلمان را به ایران افزایش میداد و در نتیجه بیه تیوازن تجیارت
میان دو کشور کمک میکرد و دیگر آنکه ایرانیان را مجبور میکرد لیوازم ییدکی را از آلمیان
خریداری نمایند (همان.)01 :

. Julius Bürger
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آلمان نازی عالوه بر مسئله مبادالت تجاری برای نفوذ سیاسی و فرهنگی خیود در اییران
نیز اهمیت بسیار قائل بود .آلمانی ها چون به احساسات ایرانییان در بیاره اسیتثمار اقتصیادی
کشور خود به دست خارجیان آگیاه بودنید ،در تبلیغیات خیود پیوسیته ایین نکتیه را ییادآور
میشدند که ایرانیان باید از چنگ متخصصان و کارشناسان خارجی خالص شوند و وسیایل و
تجهیزاتی را که الزم دارند ،تحت رهبری متخصصان و کارشناسان آلمانی فراهم سیازند .ایین
کشور بسیار کوشش میکرد در دستگاه تعلیم وتربیت ایران ،پایگیاهی بیرای خیود بیه دسیت
بیاورد و باید گفت که در این راه نیز موفق شد (همان.)25 :
در واقع آلمانی ها با آگاهی از رشید گفتمیان تجیدد در اییران ،خیود را وارد ایین برهیه از
تحوالت کشور کردند و نقش زیادی در این زمینه داشتند .موضوع دیگر ،تبلیغات وسیعی بود
که در مورد مشترکبودن نژاد آریایی دو ملت و یکسانبیودن هیدفهیای ملیی دو کشیور در
مبارزه با کمونیسم و امپریالیسم آغاز کردند .ایران حاضر بیود دسیت دوسیتی و حماییت هیر
کشور بزر دیگری ،غیر از روسیه و انگلیس را که بهواسطه بُعید مسیافت نتوانید اسیتقالل و
تمامیت حاکمیت سیاسی ایران را به خطر اندازد ،بفشارد .از میان چنیین کشیورهای بزرگیی
میتوان از فرانسه ،آمریکا و آلمان نام برد؛ اما سیاست اساسی و کلیی آمریکیا کیه مبتنیی بیر
اصل انزواهلبی و مداخلهنکردن در امور سایر قارهها بود ،مانع از این کار شد (همیان)20 :؛ در
نتیجه ،رضا شاه با آگاهی از مشکالت سیاسی در رویهای که میخواست برای تجیددهلبی در
پیش بگیرد ،بار دیگر متوجه آلمان شد.
گفتمان ناسیونالیسم نیز در این دوره ،به شدت تحت تأثیر ناسیونالیسم آلمانی بود کیه در
آن زمان حضور فعالی در صحنه جهانی داشت .از آن جایی که ناسیونالیسم آلمیانی ،میاهیتی
نژادپرستانه داشت ،ناسیونالیسم ایرانی نیز بر عنصر نژاد آریایی ،بهعنوان عنصر وحدتبخش و
سازنده ملیت ایرانی دست گذاشت .به قول ریچارد کاتم ،با اینکه تیاریخ پرکشیاکش ایرانیی و
تنوع قومیت ها ،هیچ امکانی برای اتکا بر عنصر نژادی بیهعنیوان ویژگیی ملییت ایرانیی بیاقی
نمی گذاشت ،گفتمان ناسیونالیستی این دوره بهاشکال مختلف میکوشید ایین واقعییتهیا را
نادیده بگیرد یا برای آن توجیهی فراهم کند (کاتم.)51 -51 :1031 ،
یکی دیگر از دالیل روی آوردن پهلیوی اول بیه آلمیان ،هیراس وی از کمونیسیم و امکیان
شیوع آن در ایران بود .در کنار این نگرش سیاسی ،نگرش اقتصادی هیم وجیود داشیت و آن
توجه وی به نیروی سوم بود (ولیزاده ،)502 :1012 ،حتی یهودیان آلمان و اتریش که هبق
اسناد ،با سرمایه و صنعت یا علم خود وارد ایران میشدند (آذری شهرضایی )151 :1030 ،با
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کسب مجوز اقامت در ایران ،تأثیر زیادی در تجدد در این دوره داشتند .این یهودیان بهدلییل
فشار حکومت نازی هیتلر مجبور به ترک کشور خود شده و پناهنده ایران میشدند .برخی از
آنها نیز برای شغل هبابت آمدند و اجازه اقامت دائمی را به دست آوردند (همان.)110 :
نتیجهگیری
روابر خارجی ایران با کشورهای غربی ،بهمنزله دنیای جدیدی بیود کیه بازتیابهیای مختلفیی از
جمله ،ظهور اندیشه تجددخواهی داشت .بدین معنی که بخشیی از تحصییلکردگان جامعیه اییران
خواهان اقتباس تمدن جدید شدند و آن را تنهیا راه نجیات کشیور از عقیبمانیدگی و اضیمحالل
میدانستند .این گروه بعد از دوره حیرتزدگی در مقابل جنبههای عینیی تجیدد ،اقیدام بیه اخیذ
مؤسسات جدید کردند .نخستین تالش ،اخذ علوم و فنون نظامی بود ،سپس بهدنبیال آشینایی بیا
نظامهای سیاسی موجود در غرب با اصالحات سیاسی و قانونخواهی مواجه شدند.
آنچه بر گفتمان های مختلف مربوط به تجدد در تاریخ معاصر ایران سایه افکنیده ،مشیکل
نسبت هم زیستی و امکان زندگی مسالمتآمیز فرهنگ ایرانی -اسیالمی بیا فرهنیگ متجیدد
غربی است .این معضل با بهدستآوردن اقتدار حکومتی نهتنها حل نشده ،بلکه پیچیدهتر هیم
شده است .مشروهیت ،دوران آشنایی هر چه بیشتر ایران با تجیدد غربیی بیود .دییدگاههیای
متفاوتی در این دوره در باره تجدد شکل گرفت؛ از افراطگرایی در گرایش به غیرب تیا افیراط
در بومیگرایی و حد وسرهای میان این دو.
متجددان به عنوان یکی از هبقات اثرگذار در شئون اجتماعی ،در برآمدن حکومت پهلیوی
نقشآفرین بودنید .پهلیوی اول براینید احسیاس نییاز نخبگیان بیه دولتیی بیود کیه امنییت،
ناسیونالیسم ،دولتی قوی و نیرومند ،ارتباط با غرب ،دنیاگرایی و ایرانی متجدد را بیه ارمغیان
آورد؛ اما چون همه این اقدامات آمرانه بود و بهدنبال خود ،ساختارهای بنیادی تجدد از جمله
خرد نقاد را نداشت ،شکست خورد و دوام چندانی برای دولتمردان آن نداشت.
در جمعبندی کلی میتوان گفت موانع متعددی بر سر راه تجدد در ایران وجیود داشیت.
ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه به اشکال مختلفی ،مانع رشد و توسیعه اندیشیه
تجددخواهی بودند .در واقع ،سیر تجددخواهی کامالً متیأثر از وضیعیت جامعیه اییران بیود و
عوامل متعددی از جمله روابیر خیارجی در شیکلگییری و تحیول آن دخالیت داشیتند؛ امیا
وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر این دوره از ضرورتهای روز بود که جامعه را بیهسیمت
تجددخواهی سوق میداد.
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