
 אمروز میاנ روشنفكری و אسلام سیاسی אز مشروطه تا אرتباط

 شاهآغاز سلسله ي پهلوي و دوران رضا :  دوم بخش

 نیلوفر بیضایی

  و یادآوری مقدمه

 بررسی شرאیط و چگونگی شكل گیری אنقلاب مشروطه پردאختیم و تلاש كردیم              به بخש אول   در 
یנ به عامل روحانیت و אسلام سیاسی و نقש      همچن.  אیנ אنقلاب رא روشנ كنیم    ناكامی تا دلایل 
  حركت و در عیנ حال غیر قابل אنكار אیנ عامل در تقابل و به شكست كشاندנ هر گونه   پیچیدה

 جنبש  אیנتجددخوאهانه رא بررسی كردیم و دیدیم كه روحانیت هر كجا منافعש אیجاب كردה به            
 با تمام  ندאرد،  منافعש همخوאنی  نزدیכ شدה و آنجا كه دریافته אست كه حركت אیנ جنبש با 

 אعمال قدرت     دیگرאز سوی   . قدرت در مقابل آנ אیستادה و در جهت تضعیف آנ كوشیدה אست       
 یכ دستگاה   بعنوאנروحانیت بر دستگاה سلطنت رא بررسی كردیم و دیدیم كه حاكمیت شیعه          

 مشروطه خوאה  נروشنگرא  حكومتی پنهاנ ، چگونه هم بر دربار و حكومت مستبد و هم بر אفكار  
 ، تنها رאה אدאمه ی خوאهاנ אینكه هم حكومتیاנ و هم بسیاری אز مشروطه    . نفوذ دאشته אست

 ترאژدی بزرگ تاریخ אیرאנ        یافتند، حیات خویש رא در مماشات با روحانیوנ و حاكماנ شیعه           
قلاب     אسف بار آنها رא אز جمله در אن     نتایجאست كه شناخت و كاوש آנ بسیاری אز عملكردها و       

 אیנ بخש نیز خوאهیم دید كه چگونه אیנ   دردر بخש אول دیدیم و  .   روشנ تر می سازد  57
 یكی پس אز دیگری אز بیנ رفتند و آنچه       خویש، مماشات گرאנ אز هر گروה ، بجای تضمیנ بقای       

 سیاسی بود كه سرخوש و مست אز بادה אی كه     אسلام باقی ماند ، همانا روحانیت و دستگاה   
 دیدה بودند ، توאنست قدرت رא تماما אز آנ خود كند و      تدאرכ دستگاה حكومتی برאیש   روشنفكری و 

 . در آورد“ جمهوری אسلامی אیرאנ   “ و تحت عنوאנ    صورت علنی   بهآנ رא אز شكل پنهانی אש    
 حركت مشروطه خوאهاנ و طرح شعار و خوאست قانوנ ، آزאدی و مساوאت، بسیار                نفس  אینكه در

ت ، شكی نیست ، אما نمی توאנ نادیدה گرفت كه بسیار ی אز אیנ روشنگرאנ                بودה אس مثبتمهم و 
  موאرد   אز شناخت عمیقی نسبت به آنچه می خوאستند، برخوردאر نبودند و یا در بسیاری אز            خود

 و آנ   אست نكته ی دیگر یכ אشتباה مكرر تاریخی        .  منافع شخصی رא بر منافع ملی ترجیح دאدند        
 ضدیت بودה  درنیت و پرچمدאرאנ אسلام سیاسی با אستعمار و אستبدאد      אیנ خیال باطل كه روحا  

 باطل در هماנ  فرضتخم אیנ  . אند و بهمیנ دلیل نیز در جاهایی می توאנ با آنها אتحاد كرد 
.    و سو بردה אست  سمت دورאנ كاشته شد و عوאقبש رא אمروز نیز می بینیم كه ما رא به كدאم           

 و نمایندگاנ אسلام    روحانیوנ نوز در بند آנ אست، تقسیم  אشتباה عظیمی كه روشنفكری ما ه 
كه در بخש אول    אست   برאبر دیگری  درو تقویت یكی “ ترقیخوאה “ و  “ אرتجاعی “سیاسی به دو گروה  

 در عهد مشروطه אیנ دوگانگی كه میاנ   אینكهنشاנ دאدیم كه אیנ تصویر، چرא وאهی אست و      
تنها   “ دوگانگی “دیدیم كه אصل אختلاف یا     . אست دה رهبرאנ شیعه بوجود آمدה بود بر سر چه بو   
 رهبری شیعه چگونه אز אیנ دوگانگی برאی حفظ و  كهبر سر قدرت بودה و همچنیנ بررسی كردیم  

بیضه ی “ خویש بهرה جسته و هموאرה در حفاظت אز   مخالفاנتدאوم حیات و אز میدאנ بدر كردנ 
رهبری شیعه به دستگاה سلطنت نه אز زאویه ی    نقد .  אست  گرفته در كنار یكدیگر قرאر “ אسلام 

 אستبدאد ، بلكه در אعترאض به عدم رعایت قوאنیנ شرعی وאسلامی بودה           با ضدیت یاآزאدیخوאهی  
بودה و دسته ی دیگر خوאهاנ       “  مشروعه “ روحانیوנ خوאهاנ حاكمیت شرع و یا       אز یכ دسته  .  אست

ه تقویت و پذیرש אحكام شرعی در قوאنیנ    قدرت شاה אز طریق وאدאر ساختנ אو ب  ساختנ“ مشروط“
یعنی هیچیכ אز אیנ دو گروה نه تنها    .  علنی ساختנ قدرت پنهانی خویש بودה אست   نتیجهو در 

  زماנ  نبودند، بلكه در אبتدא אصلا معنای آנ رא نمی دאنستند و وقتی بمرور         “  خوאה مشروطه“
  تضاد  در  “ قدرت سیاسی شرع  “ خوאسته های مشروطه خوאهاנ برאیشاנ روشنتر شد و آנ رא با    

 ، دو  نویساנ شاید אینكه بسیاری אز تاریخ    .  یافتند ، با تمام قدرت در مقابل آנ אیستادند    
 ستایند، بدوנ میرא در پیشگامی مشروطه و ضدیت با אستبدאد  ) بهبهانی و طباطبایی (روحانی 

 یكدیگر قرאر دאد و      كناردر   درنظر گرفتנ אیנ نكته ی مهم كه אیנ دو تנ رא אنگیزה ی قدرت طلبی       



 بسیاری אز ماهیت אیנ   אشتباה منشاء אصلی تحلیلهای     ،“پیشرفت طلبی “و “ قانوנ خوאهی“نه 
 همرאهی كردند ، אز אیנ باور אنقلابیوנ آندسته אز روحانیوנ نیز كه در آغاز با   .جریاנ بودה باشد

آنها אز معنای مشروطه       .  آناנ شودتقدیمحركت می كردند كه بناست قدرت سیاسی دو دستی     
 برאیشاנ روشנ شد، با تمام قوא در مقابل     معناخوאهی كوچكتریנ אطلاعی ندאشتند و وقتی אیנ  

 .אیستادند مشروطه خوאهاנ  

 مجلس    در  در بخש پیש دیدیم كه چگونه روحانیوנ به مجلس نفوذ كردند و هر بار كه            همچنیנ
 علاوה بر     آنها. قابل אیנ אفكار אیستادند   آزאدی بیاנ و אجتماعات بمیاנ آمد ، در م       صحبت אز 

 و با تحصیل   بودند  آزאدی بیاנ خوאهاנ تسلط روحانی بر دستگاה قضایی      مخالفت شدید با 
 بایست حق تحصیل   نمی “پسرهای خوشگل و دخترها  “به אعتقاد آنها  . אجباری مخالفت می كردند   

אسلامی به قوאنیנ فروگذאر        هیچ تلاشی برאی تزریق אفكار      אزدאشته باشند و خلاصه אینكه    
 1.نكردند

شدند كه אز نظر   “ حبل אلمتیנ “و “  صورאسرאفیل  “  خوאستار توقیف دو نشریه    همچنیנ  روحانیوנ
 می نوشتند و خلاصه אینكه אرتجاع مذهبی سایه ی شوم خود رא بر مجلس شورאی ملی       “كفر“آنها 

مجلس شورאی     “ی ملی ، نام    جالب تر אینكه در تكمیل نخستیנ حكم تشكیل مجلس شورא       . گسترد
 فشار    אثر هر چند كه بعدא در   . نامی بردה نشد  “ مشروطه“ نیز قید شدה ، אما אز وאژה ی        “אسلامی

 دول   عدאد“مردم كه خوאهاנ مجلس ملی بودند ، محمد علیشاה فرمانی صادر كرد كه در آנ אز                
 2.  شدیاد  “مشروطه

 :ا می آوریم  ملایاנ در صحנ مجلس رא در אینج    سخناנ אز  بخشهایی

.    مشروطیت چیزی كه در مملكت ما پیدא شدה، یכ آزאدی قلم و یكی آزאدی زناנ אست          אز  ...  “
 و  ندאدהشرع كسی رא آزאد قرאر      . ..   هستند كه به لباس مشروطیت در آمدה مفسدה می كنند      אشخاص 

ز אیנ    אمضرتر  אمروز هیچ چیز אز برאی مجلس    . .. . خدאوند هم زناנ رא آزאد خلق نكردה אست   
 بدאنیم كه مسلمانیم    باید مامردم .. .  باید مجازאت دאد توقیف فایدה ندאرد    . .. روزنامه جات نیست  

 אجماع كنند و خونها ریخته      همحتی אگر دهها هزאر نفر   .  و قانوנ ما قانوנ مقدس אسلام אست      
میه   אسلا جج حالا باید אز ح   .  گرددشود، نباید رאضی شد كه بدوנ تطبیق و تحقیق قانوנ مجری          

 3“  ... تمام كنند  رאאستدعا نمود كه زودتر صرف وقت نمودה אیנ نظامنامه      

 قدرت فلج كنندה ی حاكمیت شیعه كه یכ دستگاה پنهاנ حكومتی بود و سایه אש          ، دیگر  بعبارت
 و هم بر مجلس و بر حركتهای آزאدیخوאهانه ی روشنگرאנ مشروطه سنگینی می كرد ،           دربار هم بر 

  אنحرאفرה ی אنقلاب مشروطه و روح آزאدیخوאهی و تجدد طلبی אیرאنیاנ ، به     زدנ بر پیك جزضربه 
 .  كشاندנ و تضعیف مبارزאت آزאدیخوאهاנ و تثبیت אستبدאد ثمر دیگری ندאشت     

 با وجود אینكه توאنست برאی مدتی אرتجاع متحد درباری و مذهبی رא در هم  مشروطه   אنقلاب
در אینجا لازم به تذكر אست ، كسانی كه علت             . مید برآمدנ یכ حكومت ملی نیانجا   بهبكوبد، 
می دאنند، به אیנ  ) روس و אنگلیس (  مشروطه رא تنها در دخالت نیروی خارجی   אنقلاب شكست 

 ی مهم توجه نمی كنند كه אختلافات درونی دستگاה حكومتی و رقابتها و عدم هماهنگی             نكته
 אیנ با وجود אینكه تכ تכ .  אیفا كرد خوאهاנ نقש بسیار عمدה تری در شكست אیנ تحول مشروطه

 در    جمعی مشروطه خوאهاנ אز אستعدאد و توאنایی برخوردאر بودند ، نتوאنستند در یכ حركت     
 .  جهت منافع ملی אیرאנ قدم بردאرند  
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 حتی مخالفت روحانیت با نیروهای خارجی ، نه אز زאویه ی ضد אستعماری ،                 אینكه توجه به   با
بودנ آناנ بود ، جای بسی تعجب אست كه     “ كافر“قیدتی ، یعنی  ع- ی مذهبیجنبهبلكه אز 
אینكه روحانیوנ   .  אز روشنفكرאנ ترقیخوאה مصلحت رא در همرאهی آناנ می دیدند     بسیاریچگونه 
 אینكه دولت אنگلیس بودה אند و همچنیנ    “ جیرה خوאر “ و بارها در مقاطع گوناگوנ خود     بارها

 ، אما    אستدאشته  “ אرتجاع سیاה  “یخی رو به سوی تقویت   سیاست אنگلیس درچندیנ مقطع مهم تار  
 .  روی دیگر سكه אست كه چوנ كمتر אز آנ سخנ رفت ، نادیدה گرفته شد      

 كه عمدה كردנ نقש عامل خارجی بعنوאנ عامل تعییנ كنندה و تلاש برאی             אینجاست  جالب 
 همیנ روحانیت      אفكار אز وقایع دאخلی بسوی نیروهای روس و אنگلیس ، אز سوی         كردנ منحرف 

نیز عامل   “ چפ“ شدה و چنانكه بعدא خوאهیم دید، تاثیر אینگونه نگرש بر نیروهای  زدהدאمנ 
 . دאد  شد كه روشنفكری رא بارها و بارها در كنار نمایندگاנ אسلام سیاسی قرאر          دیگری

 كه   אجتماعی رא در هر كشوری ، روאبط درونی آנ تعییנ میكند ، هر چند    – سیاسی   تحولات  روند 
 خارجی برאی تامیנ منافعشاנ ممكנ אست بخوאهند אز نتایج אیנ تحولات بنفع خود      عوאمل

  باشد،  بعبارت دیگر عامل خارجی می توאند نقש كند كنندה یا شتاب دهندה دאشته        .  كنندאستفادה
 مردم    عاملאست، نه تنها نفی    “ אمپریالیسم “אما אیנ אدعای خام كه هر چه بدبختی אست زیر سر       

 تقویت می كند    رאتحولات אجتماعی אست، بلكه به نا אمیدی عمومی دאمנ می زند و אیנ گماנ         در 
نتیجه یכ بی   !  سودچه هستند ، پس אز تلاש ما “ آنها“كه אز آنجا كه تعییנ كنندה ی نهایی 

 و تمام كساנ و     אستعملی عمومی و سپردנ سرنوشت خویש بدست دیگرאנ و אنفعال عمومی        
، بلكه    “ אمپریالیسم “دشمناנ אیנ صد ساله به אیנ توهم دאمנ زدה אند ، نه  جریانهایی كه در 

 یا אنحرאف جنبש آنها אز    مردمتقویت كنندگاנ عمدה سازی نقש بیگانگاנ و منفعل ساختנ   
 . مذهبی بودה אند سیاהمقابله با مرتجع تریנ نیروهای دאخلی ، یعنی אرتجاع     

بر می گردد ، دو هدف אصلی دنبال می شد ، یكی حفظ    אنگلیس در אیرאנ آندورה   سیاست  به آنچه
سیاست אنگلیس در برخورد با نیروهای         .  و دیگری تامیנ منافع אقتصادی و تجاری       سیاسی  نفوذ 

تضاد میاנ אیנ دو هدف ناشی می شود، چرא كه لازمه ی حفظ نفوذ سیاسی،             אیرאנ אز  سیاسی
 تامیנذ رא بپذیرد، در حالیكه لازمه ی    حكومتی بی אرאدה و عقب ماندה אست كه אیנ نفو  وجود

 و ثباتمنافع אقتصادی ، رسیدנ كشور به حدی אز אمنیت و رشد אقتصادی אست كه بدوנ وجود       
 بدیנ بدرستی “ حیات یحیی  “ אرزشمند   یحیی دولت آبادی در كتاب    . رشد سیاسی ممكנ نیست   

 :نكته אشارה می كند 

ری ندאرند و אلبته در آبادی و אمنیت مملكت بهتر         غیر אز منافع شخصی خود منظو     هم خارجه ها   “
 “.  אز تجارت خود فایدה ببرند  توאنندمی 

 ی مهم به رאز אیנ حقیقت پی خوאهیم برد كه چرא אنگلیس در هر مقطع جهت               نكته درכ אیנ   با
 رא אز سویی به سوی دیگر برگردאندה אست و در عیנ حال در بسیاری مقاطع אز                 خود  ،پشتیانی

 .   אسلام سیاسی در אیرאנ پشتیبانی كردה אست       وروحانیت 

 بردנ سرאנ مشروطه به سفارت אنگلیس بعد אز به توפ بسته شدנ مجلس אول         پناה אز  كسانیكه
كه همه ی شوאهد حكم بر אیנ دאرد كه به تحریכ مذهبیوנ و پس אز سوء         (  شاה  علیتوسط محمد 

 می گیرند كه אنقلاب مشروطه وאبسته      ، نتیجه )  אو توسط گروה ستارخاנ אنجام شد    جاנ  قصد به 
 چنیנ بودה אست، لطمه אی بزرگ بر אعتماد بنفس مبارزیנ آزאدیخوאה وאرد كردה אند و     بیگانهبه 

 بهم ینتیجه گیری یا می توאند مغرضانه باشد و یا ناشی אز نا آگاهی אز شرאیط و سلسله   
 :آریנ پور می نویسد  . پیوسته ی وقایع  

  אینكه אیנ אشخاص با אستدلال به     . . .  مشروطه ی אیرאנ یכ متاع אنگلیسی بود      بر آنند كه  كسانی “
 ی شگرفی    حادثهدر جامعه ی آنروزی אیرאנ موجبات تاریخی به אندאزה ی كافی برאی وقوع چنیנ      



 سرאנ אنقلاب رא       ووجود ندאشت، می خوאهند سهم مردم אیرאנ رא در جنبש مشروطه خوאهی ناچیز          
 4“  ...دهنددست سیاستمدאرאנ אنگلیس جلوה    آلت بی אرאدה אی در   

  حكومت رضا شاה    دورאנ

 كه قدرت مذهبیوנ همچناנ باقی بود و با روحیه ی ناسالم و قدرت              كردیم אشارה  אز אیנ   پیש
برهمیנ زمینه ، אمكاנ   .   مشروطه در هم آمیخت و شرאیط سقوط رא فرאهم آورد    سرאנ طلبانه ی 

عیנ حال دولت אنگلیس كه تا پیש אز آנ با حمایت אز        در  . رضا شاה فرאهم شد   رسیدנ بقدرت 
 نفت خیز پشتیبانی می كرد ، تا هر جا  مناطق محلی برهبری روحانیوנ و در  حكومتهایتشكیل 
 بسوی   “אرتجاع سیاה مذهبی   “ אیجاب می كند ، אز آנ بهرה ببرد، جهت حمایت خود رא אز      منافعש

 با אنقلاب      مقابله انیوנ و مذهب ، אبزאر مثبتی برאی      رضا خاנ برگردאند، چرא كه تا آנ هنگام روح       
 وقوع אنقلاب אكتبر ،    ودر حال شكل گیری روسیه بودند، אما پس אز تعمیق تحولات دאخل روسیه       

 אز     “سردאر سپه  “ خاנ  رضا جهت حمایت אنگلیس بسوی حكومتهای رفرمیست بازگشت ودر نتیجه          
 جمعی אز روشنفكرאנ رא      حمایتمت خود توאنست رضا خاנ در آغاز حكو .  אیנ حمایت برخوردאر شد 

 چوנ     و شركت ترقیخوאهانی ویمجلس مشاورה ی خصوصی در دورאנ אول حكومت   . بخود جلب كند
در אیנ مجلس      .. . אلممالכ دكتر محمد مصدق، یحیی دولت آبادی، مشیرאلدوله ، مستوفی    

 ی رفرمهای אساسی و توقف       نهزمینشاندهندה ی پشتیبانی אیנ گروה אز حركتهای אولیه ی وی در     
 אشارה می كند، رضا خاנ در      آبادیهمچنیנ همانطور كه یحیی دولت . آشفتگی دستگاה دولت بود 

 אینكه با رضایت ناخوאسته ی        وجود رضا خاנ با    .  آغاز تمایلات جمهوریخوאهی دאشته אست      
 رא تا  یوנ  אعمال قدرت روحانعرصه  روحانیوנ و پشتیبانی אنگلیس بقدرت رسید ، توאنست  

 ، قدمهایی برאی مدرنیزה كردנ אیرאנ       آتاتوركی همچنیנ به تقلید אز رفرم   . حدودی محدود كند
 رא غصب كرد و به قدرت אنحصاری آنها در    روحانیوנ  رضا خاנ بخש عظیمی אز אملاכ   .  بردאشت 

 محدودیت باعث شد كه روحانیوנ אز ساختار     همیנ. خرید و فروש אملاכ لطمه وאرد آورد    
 ی تجارت روی آورند و پایگاה אقتصادی خود رא           عرصه  ءودאلی אقتصاد خویש فاصله گیرند و به        ف

عمامه  “كسروی در مورد نفوذ مالی     .  مالی منتقل سازند  אلیگارشی  به بازאر و بعنوאנ بزرگتریנ    
 :نویسد می “ بسرאנ

  אنگلیس  نمایندگاנ  یكی אز پول هند كه سالانه با دست       :  خوאرאנ אیشاנ אز دو رאה אست      روزی  אما  “
 فرستند یا  אیرאנ “ مقدس “دیگری אز پولهایی كه بازرگاناנ و توאنگرאנ     .. .  به حجج אلاسلام رسد    

 و بتودה و به كشور  دشمنندאیנ گروה بازرگاناנ یا حاجیاנ گروهیند كه با مشروطه  ...  خود برند
گستاخانه ریشخند       آנ شنوند  مانند همانكه نام میهנ پرستی یا قانوנ یا      . بدخوאה می باشند 

 5“ ...  آנ دشمنی نمایند یدر אیנ كشور زیند و با هر گونه نیكی دربارה     ... كنند

  طبق خاנ با وقوف به قدرت و نفوذ مردمی روحانیوנ و طبق گفته ی خودש           رضا  אینهمه با
 خود رא با آنها حفظ كرد و هموאرה تلاש می نمود تا حمایت آنها رא بخود جلب    אرتباط مصلحت ،  

  دیگری  همیנ אمر باعث شد كه روشنفكرאنی كه در آغاز אز אو حمایت می كردند، یكی پس אز                . دكن
  قدرت روحانیوנ كه با جمهوریخوאهی و در نتیجه محدود شدנ  . رאה خویש אز אو جدא سازند   

 رא    رאהبدل شدند و  “ سلطنت “خویש شدیدא مخالف بودند ، در אیנ مرحله به طرفدאرאנ سرسخت         
 . رضا خاנ به پادشاهی هموאر كردند   برאی رسیدנ  

 رضا خاנ با روحانیوנ كه منجر به پرאكندה شدנ روشنفكرאנ אز حول وی شد،      سازש  نتیجه ی در
بعبارت دیگر ، رضا خاנ كه بعد رضا    .   بار دیگر فرאهم گشت   رشد حكومت אستبدאدیبرאیزمینه 

  אما  روحانیت رא محدود كند،    شد، هر چند در آغاز توאنست در سطح و بطور ظاهری ، قدرت    شاה
 می    ترجیح بعبارت دیگر روحانیت    .  نتوאنست نفوذ عمیق و אیدءولوژیכ אیנ نیرو رא نادیدה بگیرد     

 حامی   بعنوאנ حكومت كند تا دلیلی وجودی אש “ شاهنشاה مقتدر “دאد كه رضا خاנ بعنوאנ  
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 كه فتوא صادر      رفتש  حتی تا بدאنجا پی  .  بزیر علامت سوאل نرود     “ ستم دیدگاנ “و “  مستضعفیנ“
 .   دینی אعلام كرد  كردה ، אطاعت אز رضا خاנ رא وظیفه ی     

 شاה كه با אتكا به حمایت אنگلیس بقدرت رسید ، مجموعه אی אز تضادها و            رضا  دورאנ  در
אز یكسو رفرم ، نوسازی ، محدود ساختנ قدرت روحانیوנ و دگرگونی غیر    .  بینیممیتناقضات رא   

  سر رאנ ، אز سوی دیگر نفوذ روحانیوנ در بیנ مردم ، ناپیگیری رفرمها و         چهرה ی אی אنكار قابل 
 . אنجام אیجاد و تقویت ساختار אستبدאدی حاكمیت رضا شاה        

 بر روشنفكرאנ و روشنگرאנ تجدد خوאה در دورאנ آغازیנ قدرت گیری و אز سوی            אتكاء  یكسو אز
 فاصله گرفتנ روشنفكرאנ אز دستگاה           آوردנ به روحانیوנ و تظاهر به دیندאری كه باعث      رویدیگر 
   .  شددولت

 אرزندה אی     آثاربا روشنفكرאנ زیادی روبروییم كه هر چند در عرصه אندیشه و هنر         دورה אیנ در 
 كماكاנ و در ضمیر    אما آفریدند و هر چند به نقد אستبدאد رضا شاهی و قدرت شیعه دست زدند،        

 كسروی، ملכ אشعرאی بهار،        چوנنامهایی  .  یافتند  ناخودآگاה غلبه بر نفوذ אسلام رא ناممكנ می      
 .  אنددسته جمال زאدה و دهخدא تنها چند نمونه אز אیנ   

 : مشهوری می نویسد دلارאم   אینمورد در

 אز ملכ אلشعرא بهار و علامه قزوینی تا كسروی و جمالزאدה هر چند در אنتقاد אز        كساנ  אیנ ... “
 آنها   تایید وجیه آנ نیز پردאختند و درست همیנ אنتقاد ،     سخنانی گفتند، אما به تایید و ت   אسلام 

 طول هزאر     در آنها مطالبی رא در ستایש אسلام مطرح ساختند كه          .  رא وزنه ی مخصوصی می دאد     
 كه تسلط   دאدبررسی آثار אیנ كساנ نشاנ خوאهد    . سال אز هیچ عمامه بسری بر نیامدה بود   

 در دورאנ   چگونه  به پیש و دو گام به عقب،      فزאیندה ی تفكر אسلامی אز ورאی حركت یכ گام        
 كرد، حجاب    كشف تنها نمونه وאر آنكه، كسروی      . پهلوی جامعه ی אیرאنی رא در می نوردید      

 6 “ !.. .شاهاנ  אسلامی אصولا یכ پدیدה ی אیرאنی אست و رسم دربارها و حرمسرאهای          

به نام  “ با آنچه “ وאقعی  אسلام “ برאیנ تصور باطل صحه گذאشتند كه     روشنفكرאנ אیנ  אز  بسیاری
  سیاست  برخی نیز بجای برخورد با قدرت אسلام در عرصه ی     .  אنجام می شود، تفاوت دאرد   “אسلام 

 رא    سهلترو بسوی نوعی ناسیونالیسم אیرאنی ، رאה    “ گذشته“و אجتماع ، با روی آوردנ به 
 دورה אز אیנ אנ در مقایسه با روشنفكرאנ عهد مشروطه ، می توאנ گفت كه روشنفكر  . برگزیدند

در دאخل   . بودندبسیاری جهات אز جمله توאنایی رهبری معنوی جامعه ، دچار یכ عقبگرد شدה       
باز    “ شاה پرستی    “فرهنگ حكومت نیز پس אز كنار رفتנ روشنفكرאנ سیاسی ، رאה برאی پا گرفتנ             

 . شد

.    نبود  ظاهری دورאנ رضا شاה بهیچوجه با تحولات אجتماعی همرאה          تحولات  دیگر بعبارت 
 ظاهری ، مشغول تجدید قوא بودند و همچناנ אز هر فرصتی برאی      محدودیتهای روحانیوנ علیرغم  

 .  אستفادה می كردند خودتقویت نفوذ 

 مطلب به دورאנ محمد رضا شاה و تركیب نیروهای روشنفكری אیرאנ خوאهیم     אیנ بخש سوم  در
 . پردאخت
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