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 Ê مدرن شدن ایران توسط رضاخان؛ دروغ یا واقعیت
 Ê رضاشاه؛ گماشته انگلستان یا معمار ایران امروز؟
 Ê نوستالژی رضا شاه را نباید جدی گرفت
 Ê جایگاه مجلس در دولت رضاخان
 Ê بی قراری پهلوی و پهلویسم

سکوالریسم لیبرال نتیجه  کودتای رضاخان است  
رضا شاه؛ بارکشی برای لندن، چشمک برای هیتلر  
تحرکات صهیونیستی مقارن با کودتای رضاخان  
ماجرای کودتا دستپخت انگلیس بود!  
شبه مدرنیته دوره پهلوی  

آسیب شناسی بازنمایی روایت تاریخ معاصر با تاکید بر جریان تطهیر پهلوی آسیب شناسی بازنمایی روایت تاریخ معاصر با تاکید بر جریان تطهیر پهلوی 



مــزاج دهـر تبه شد در این بال حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی

ناسره گردد به دستش سیم ناب             
میرد اندر سینه اش قلب سلیم

در نگاه او کج آید مستقیم
بر کران از حرب و ضرب کائنات

چشم او اندر سکون بیند حیات
موج از دریاش کم گردد بلند
گوهر او چون خزف ناارجمند

پس نخستین بایدش تطهیر فکر

بسم الّله الرحمن الرحیم

خردمند و بینا دل آن را شناس 
که دارد ز دادار گیتی سپاس

 هر آن کس که راه یزدان بجست
به آب خرد جان تیره بشست

بسم الّله الرحمن الرحیم

هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خرب از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو می رسد
مستمری می نماید در جسد

بسم الّله الرحمن الرحیم
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وطه در ایران عقیم ماند و  یان مشر چرا جر
رضاخان سردرآورد؟

موسی نجفی  

وقتی مــا از کودتای ۳ اســفند ۱۲۹۹ صحبت می کنیم، درســت 
اســت که یک فصل ســختی در تاریخ ایران شروع شده، اما فصلی هم 
از قبل پایان یافته اســت. به نظر من کودتای ۳ اسفند پایان یک دوره ای 
از تاریخ ایران اســت که از عصر مشروطه و به نحوی از دوره جنگ های 
ایران و روسیه آغاز شــده بود. این دوره با رضاخان تمام و عصر پهلوی 
آغاز می شــود. ما صورت مسئله ای در تاریخ ایران داریم که هم در دوره 
مشروطه دیده شد و هم در انقالب اســالمی دیده می شود. پانزده سال 
عصر مشــروطه در تاریخ ایران خیلی مهم اســت که نتایج کاشت های 
مثبت و منفی بعد از آن ثمر داده اســت؛ مثــل قیام تحریم تنباکو که در 
دوره مشــروطه جواب داده و خود مشروطه هم بعد از آن در کودتای ۳ 

اسفند دیده شده و بعد از آن هم آمدن رضاخان و... است.
در جامعه ایران اگر بذری در سیاســت کاشته شود، نتیجه آن پانزده 
تا بیست سال بعد ثمر می دهد. نزدیک ترین واقعه به  کودتای ۳ اسفند، 

 
موسینجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

 دیده بان
  اندیشـه

جریان مشروطیت و رســیدن دو جریان دینی و سکوالریسم در آن 
اســت. به نظر من مشروطه یک بیداری اســالمی است که در این دوره 
خود را نشان داده است. از ســوی دیگر هم جریان مدرنیزاسیون ناقص 
است که به صد سال قبل هم باز می گردد. این دو جریان در مشروطیت 
با هم تالقی پیدا کردند و هرکدام مثلثی را شکل دادند. یک ضلع مثلث 
بیداری اســالمی، بیداری و اندیشــه دینی، ضلــع دوم هویت و ضلع 
ســوم هم تجدد دینی اســت که امروز هم با آن مواجه هستیم. از سوی 
دیگر، ســه پایه اصلی حکومت پهلوی، سکوالریســم، مدرنیزاسیون و 
بحران هویت اســت که میلیتارسیم را هم باید به آنها اضافه کرد. این دو 
جریان از دویســت سال قبل بوده و به مشروطه رسیده است. در دوره ای 
که بیداری اسالمی بر مدرنیزاســیون غلبه کرده، تاریخ ایران جلو رفته و 
دست اجنبی کوتاه شده و ما جنب و جوشی در مردم و جامعه می بینیم. 
در نهضت نفت هم تالقی این دو جریان را می بینیم. اما در دوره پهلوی 
جریان مثلث دوم، مدرنیزاسیون، سکوالریسم و بحران هویت بر دیگری 

غلبه می کند.
چــرا از بیــن این همه شــعارهای دوره مشــروطه دربــاره آزادی، 
دیکتاتوری چون رضاخان ظاهر شــد؟ اینجــا نقطه عطف صحبت من 
اســت. با شکســت و تضعیف جریان هویتی بیداری اســالمی که سه 
مرحله ای هم هســت، جریان دیگر جلوتر آمد و شرایط برای رضاخان 
فراهم شــد. نهضت بیداری به این علت افــت کرد که متدینین بصیرت 
کافی به خرج ندادند و از پشــت بیداری اسالمی خود را کنار کشیدند. 
برخــی از متدینین تصور می کردند که اگر نهضــت را راه بیندازند دیگر 
کافی اســت، ولی  این کفایت نمی کرد و متخصصان می بایســت نظام 
را تشــکیل می دادند، در مسئله تمدن اســالمی هیچ کاری قهری انجام 
نمی شود؛ کسانی باید باشــند که تحول را بفهمند و متدینین می بایست 
همه مسائل را همه جانبه می دیدند. همچنین کثرت مطبوعات هم شامل 
در یک روز دویست روزنامه منتشر شد و همین امر مردم را دچار گیجی 
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جریان مشروطیت و رســیدن دو جریان دینی و سکوالریسم در آن 
اســت. به نظر من مشروطه یک بیداری اســالمی است که در این دوره 
خود را نشان داده است. از ســوی دیگر هم جریان مدرنیزاسیون ناقص 
است که به صد سال قبل هم باز می گردد. این دو جریان در مشروطیت 
با هم تالقی پیدا کردند و هرکدام مثلثی را شکل دادند. یک ضلع مثلث 
بیداری اســالمی، بیداری و اندیشــه دینی، ضلــع دوم هویت و ضلع 
ســوم هم تجدد دینی اســت که امروز هم با آن مواجه هستیم. از سوی 
دیگر، ســه پایه اصلی حکومت پهلوی، سکوالریســم، مدرنیزاسیون و 
بحران هویت اســت که میلیتارسیم را هم باید به آنها اضافه کرد. این دو 
جریان از دویســت سال قبل بوده و به مشروطه رسیده است. در دوره ای 
که بیداری اسالمی بر مدرنیزاســیون غلبه کرده، تاریخ ایران جلو رفته و 
دست اجنبی کوتاه شده و ما جنب و جوشی در مردم و جامعه می بینیم. 
در نهضت نفت هم تالقی این دو جریان را می بینیم. اما در دوره پهلوی 
جریان مثلث دوم، مدرنیزاسیون، سکوالریسم و بحران هویت بر دیگری 

غلبه می کند.
چــرا از بیــن این همه شــعارهای دوره مشــروطه دربــاره آزادی، 
دیکتاتوری چون رضاخان ظاهر شــد؟ اینجــا نقطه عطف صحبت من 
اســت. با شکســت و تضعیف جریان هویتی بیداری اســالمی که سه 
مرحله ای هم هســت، جریان دیگر جلوتر آمد و شرایط برای رضاخان 
فراهم شــد. نهضت بیداری به این علت افــت کرد که متدینین بصیرت 
کافی به خرج ندادند و از پشــت بیداری اسالمی خود را کنار کشیدند. 
برخــی از متدینین تصور می کردند که اگر نهضــت را راه بیندازند دیگر 
کافی اســت، ولی  این کفایت نمی کرد و متخصصان می بایســت نظام 
را تشــکیل می دادند، در مسئله تمدن اســالمی هیچ کاری قهری انجام 
نمی شود؛ کسانی باید باشــند که تحول را بفهمند و متدینین می بایست 
همه مسائل را همه جانبه می دیدند. همچنین کثرت مطبوعات هم شامل 
در یک روز دویست روزنامه منتشر شد و همین امر مردم را دچار گیجی 

فصل سوم
گزارش رصد
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و بهت کرده بود. در این شــرایط به هم ریخته یک خط سالم را جلو 
بردن خیلی سخت است.

از عوامل دیگر در تضعیف جریان بیداری اســالمی در فضای بعد 
مشروطه اشاعه تهمت و بداخالقی سیاسی، افراط در طرح بحث آزادی، 
دودســتگی بین علما، و نبود مرجع عالی بعد از آن دوره بود. از ســال 
۱۳۲8 و ۱۳۲۹ق تا ده ســال بعد می بینیم که مرجعیت عالی نداریم و 
واقعا باید خدا را شــکر کنیم در زمانی هســتیم که باز یک نفر به عنوان 
ولی فقیه حــرف آخر را می زند. اینها را باید قدر بدانیم؛ چون همیشــه 
این طور نبوده و وقتی اینها نباشد، از فقدان ها رضاخانی پدید می آید. در 
مشروطه این اندازه که از استبداد گفتند از استعمار نگفتند، هر وقت که 
ما اینها را دســت کم گرفتیم، استبداد از طریقی که فکرش را نمی کنیم، 
وارد شــد و متأسفانه ضربه ای که به نهضت مشروطه وارد شد دست کم 
گرفتن استعمار خارجی و پافشــاری بیش از اندازه بر استبدادی بود که 
ابعادش را درست نشناختیم. پس زمینه سازی مهم در کودتا عقیم شدن 
و به هدف نرســیدن جریان مشروطه بود. ان شاءالله که از تاریخ گذشته 
درســی برای زمان حال و آینده بگیریم تا هم بصیرت داشته و هم نسبت 

به آزادی و استعمار خارجی حساس باشیم.
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دیده بان اندیشهدیده بان اندیشه
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مؤسسه فرهنگی رسانه ای شناخت
    کارگروه فلسفه و اندیشه

نکته ای که من می خواهم عرض کنم این است که همچنان که اشاره 
گاهی مردم، توکلشان به خدا و اینکه  کردم پیروزی انقالب اســالمی با آ
هدفشــان الهی بود و با پیروی مردم از اصل والیت فقیه تحقق پیدا کرد. 
ملت ما با پیروی از رهبری و والیت فقیه، وحدت کلمه و اتکا به خداوند 
متعال، هوشیاری و بصیرت و اینکه حرکتشان الهی بود و جز خدا هدف 
دیگری نداشــتند توانســتند انقالب را به پیروزی برســانند و یک نظام 
دوهزار و پانصدســاله را با دســت خالی منقرض سازند. امروز هم این 
ویژگی ها برای ما حیاتی اســت. اگر ملت ما این ویژگی ها را حفظ کند 
مسلما انقالب ما تداوم پیدا می کند. هوشیاری و بصیرتی که مقام معظم 
رهبری به آن اشاره داشتند و دارند، حضور مردم در صحنه، پیروی ملت 
از رهبری و والیت فقیه در سرنوشت کشور ما و حفظ استقالل آن نقش 
بسیار عظیمی دارند و اینکه مردم اتکاشان به خدا، گام هایشان برای خدا 
و حرکتشان الهی باشد می تواند نقش مهمی را در حفظ انقالب ما داشته 
باشد. ما تا روزی که در جهت پیشبرد اهداف اسالمی و رضایت خداوند 
حرکت کنیم، وحدت خود را حفظ کرده و اتحادمان را از دست ندهیم و 
حرکت الهی و آمیخته با مسائل مادی و نفسانیات نکنیم خودخواهی ها، 
 انقالب ما انشــاء الله به انقالب 

ً
خودبینی ها و غرور ما را نگیرد مســلما

حضرت مهدی )عج الله تعالی فرجه شریف( متصل خواهد شد.




