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اقتدارگرایی؛ زندانباِن دیرین ایرانیان

 مهدی عطریان
کارشناس ارشد علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشگاه تهران

بررسی و نقد کتاب اقتدارگرایی در عهد پهلوی

چکیده
ــی در دورة  ــة اقتدارگرای ــی نظری ــه به بررس ــریع القلم ک ــر س ــاب دکت ــن کت آخری
پهلــوی می پــردازد بــا فاصلــه ای هفت ســاله از کتــاب اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد 
ــن اندیشــمندان  ــی از مهم تری ــوان یک ــریع القلم به عن ــار منتشــر شده اســت. س قاج
توســعه در ایــران، اینــک درصــدد آن اســت از مباحــث نظــری توســعه فراتــر رود و 
علــل و مصادیــق توســعه نیافتگی ایــران را در نظریــه ای بومــی مــورد کنــکاش قــرار 
دهــد. نوشــتة پیــش رو درصــدد آن اســت کــه بــا واکاوی نظــری و تاریخــی کتــاب 
ــا تاریــخ پهلــوی  مذکــور، نــوع نگــرش نظریــة اقتدارگرایــی ایرانــی و انطبــاق آن ب
را بررســی کنــد. محوریــت تاریــخ یــا نظریــه بحثــی اساســی اســت کــه در کتــاب 
اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد قاجــار حائــز اهمیــت بــود و در ایــن کتــاب نیــز ایــن 
ــخ  ــوان زندانی شــدن تاری ــوان از آن به عن ــه می ت ــزی ک موضــوع جــاری اســت؛ چی

در چارچــوب نظــری یــاد کــرد.
کلید واژه ها: اقتدارگرایی، پهلوی، حکومت فردی، استبداد، موانع توسعه.

مقدمه 
ــر ســریع القلم، اســتاد  ــر دکت ــن اث ــوی، جدیدتری ــی در عهــد پهل ــی ایران اقتدارگرای
ــاب  ــة کت ــاب در ادام ــن کت ــت. ای ــتی اس ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوم سیاس عل
اقتدارگرایــی ایرانــی در عهــد قاجــار نگاشــته شــده و بــه بازخوانــی تاریــخ پهلــوی 
ــی  ــد و طبیع ــه ش ــی مواج ــل توجه ــتقبال قاب ــا اس ــین ب ــاب پیش ــردازد. کت می پ
ــر  ــف، آغازگ ــهرت مؤل ــوع و ش ــه موض ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــاب فعل ــه کت ــت ک اس

ــد.  ــی باش ــری مهم ــی ـ نظ ــای تاریخ بحث ه
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کتــاب مذکــور اگرچــه در ادامــة کتــاب قبلــی نگاشــته شده اســت امــا 
ــاز دو  ــان آغ ــوان از هم ــا را می ت ــن تفاوت ه ــن ای ــت. مهم تری ــاوت اس ــیار متف بس
ــاالی  ــت ب ــف از اهمی ــاب قاجــار، مؤل ــن کت ــاب متوجــه شــد. در صفحــة آغازی کت
ــری و  ــرای آینده نگ ــخ ب ــم تاری ــت فه ــد و از اهمی ــت می کن ــی صحب تاریخ خوان
ــوان  ــوی را می ت ــاب پهل ــة کت ــن جمل ــا اولی ــد، ام ــخن می گوی ــکالت س ــل مش ح
بســیار متفــاوت دانســت: »ایــن تحقیــق در رابطــه بــا تاریــخ دوران پهلــوی نیســت«. 
ــر دو  ــگارش ه ــیوة ن ــاً ش ــرا دقیق ــی اســت؛ زی ــیار عجیب ــرد بس ــر رویک ــن تغیی ای
ــار،  ــاب قاج ــت. در کت ــان دانس ــالت آغازین ش ــس جم ــوان برعک ــاب را می ت کت
ــاه  ــت ش ــر هف ــخ ه ــرد و تاری ــر می گی ــه را درب ــدود 120 صفح ــری ح ــث نظ بح
قاجــار تنهــا در 75 صفحــه بررســی می شــود امــا در کتــاب فعلــی، بحــث نظــری 
ــورد  ــه م ــوی دوم در 147 صفح ــه و پهل ــوی اول در 76 صفح ــه، پهل در 50 صفح
ــع  ــتفاده از مناب ــی و اس ــث مصداق یاب ــه بح ــه ب ــن توج ــد. ای ــرار گرفته ان ــث ق بح
ــاب را  ــر برده اســت و کت ــرف نظــری فرات ــوی را از ِص ــاب پهل ــس کت تاریخــی، جن
ــان  ــاً هم ــن دقیق ــه ای ــت؛ و البت ــی کرده اس ــش تاریخ ــور و دارای بین واقعیت مح

ــد. ــان کن ــد آن را کتم ــعی می کن ــف س ــه مؤل ــت ک ــزی اس چی
کتــاب اســتنادات تاریخــی بســیاری دارد و ایــن موضــوع در حجــم منابــع کتــاب 
قابــل مشــاهده اســت. کتــاب بــا 60 منبــع فارســی و انگلیســی، از گســترة منابــع 
ــه  ــف دارد ک ــع مختل ــه مناب ــاع ب ــار ارج ــاب 384 ب ــت. کت ــره برده اس ــی به فراوان
ــا ایــن حجــم ارجــاع و منبــع، کتــاب  ــاالی اســتناد آن اســت. ب نشــان از درجــة ب
ــف  ــرا مؤل ــا چ ــرار داد ام ــه ق ــری تاریخ پژوهان ــای نظ ــرة کتاب ه ــوان در زم را می ت
ــی  ــری ارزیاب ــاب نظ ــک کت ــوان ی ــا به عن ــاب تنه ــد کت ــح می ده ــوح ترجی به وض
ــگاه نشــود؟ شــاید بتــوان دلیــل ایــن امــر را در  ــه آن ن ــد تاریخــی ب شــود و از دی

اقتدارگرایی در  ■ ســریع القلم، محمود )1397(. 
عهد پهلوی، تهران: گاندی

شابک: 978-600-97438-4-1
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ــع گســترده، بیــش از  ــاب دانســت. علی رغــم مناب ــورد ارجــاع کت ــع م جنــس مناب
ــر  ــی عمیق ت ــت. در بررس ــع اس ــه 8 منب ــا ب ــورد( تنه ــات )197 م ــی از ارجاع نیم
چیــزی کــه به چشــم می آیــد جنــس ارجاعــات اســت کــه بیشــتر آن هــا بــه منابــع 
ــد.  ــرار گرفته ان ــش ق ــورد پژوه ــت اول م ــع دس ــا 11 منب ــت و تنه ــت دوم اس دس
ــده  ــوی نادی ــت پهل ــرای واکاوی حکوم ــی ب ــیار مهم ــع بس ــن، مناب ــر ای ــالوه ب ع
ــاه(،  ــت وزیر رضاش ــن نخس ــت )طوالنی تری ــرات هدای ــد خاط ــده اند مانن ــه ش گرفت
ــاروارد  ــخ شــفاهی ه ــم تاری ــة عظی ــر مجموع خاطــرات فردوســت و از همــه مهم ت
ــان،  ــبد طوفانی ــد ارتش ــرادی مانن ــای اف ــه مصاحبه ه ــران ک ــات ای ــاد مطالع و بنی
ســپهبد هاشــمی نژاد و شــریف امامــی و... کــه امــروزه در شــناخت شــخصیت شــاه 

ــوند.  ــوب می ش ــی محس ــیار حیات بس
ــی  ــم مهم ــرا حج ــت، زی ــاب دانس ــیل کت ــنة آش ــوان پاش ــث را می ت ــن بح ای
ــر  ــار باالت ــت اول دارای اعتب ــع دس ــه مناب ــتناد ب ــا اس ــق تاریخــی آن را ب از مصادی
ــن  ــاب را تحت الشــعاع ای ــن تاریخــی کت ــده از مت ــة برآم ــرد و نظری ــوان رد ک می ت
ــاب را در  ــن کت ــوان ای ــکل، می ت ــر ش ــرد. به ه ــداد ک ــان قلم ــوع دارای نقص موض
ــرا از  ــرد؛ زی ــداد ک ــرد قلم ــبکی منحصربه ف ــب س ــوی، صاح ــخ پهل ــی تاری بازخوان
زاویــة اقتدارگرایــی فــردی بــه موضــوع ســقوط حکومــت پهلــوی نــگاه کرده اســت و 
بــرای تحقــق ایــن موضــوع از ارجاعــات گوناگــون بــرای اثبــات اســتفاده شده اســت؛ 
امــا همان طــور کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می شــود همــة ایــن ارجاعــات بــرای 
ــر را  ــن ام ــالف ای ــه خ ــر ک ــع دیگ ــا مناب ــت و نه تنه ــی اس ــن اقتدارگرای ــاِت ای اثب
ــتفاده  ــورد اس ــع م ــه در مناب ــی ک ــی نکات ــده اند، حت ــه ش ــده گرفت ــد نادی گفته ان
کتــاب قــرار داشــته اند و ایــن موضــوع را تــا حــدی نفــی می کرده انــد نیــز نادیــده 

ــده اند. ــه ش گرفت

معرفی اثر و نویسنده
ــعه و  ــة توس ــواره در حیط ــریع القلم هم ــر س ــی دکت ــای پژوهش ــور فعالیت ه مح
موانــع آن قــرار داشته اســت، تاجایی کــه می تــوان به جرئــت کتــاب عقالنیــت 
ــت.  ــعه دانس ــک توس ــون آکادمی ــن مت ــی از مهم تری ــران را یک ــعه یافتگی ای و توس
ــه  ــور جــدی ب ــال 1390 به ط ــت نظــری، از س ــه فعالی ــس از دو ده ــریع القلم پ س
ــود از  ــب خ ــواره در کت ــه وی هم ــت. اگرچ ــی روی آورده اس ــش عین ــة پژوه حیط
ــد  ــر می رس ــا به نظ ــت ام ــتفاده می کرده اس ــه روز اس ــد و ب ــوارد کارآم ــا و م مثال ه
اکنــون به دنبــال مــوارد عینــی موانــع تاریخــی توســعه و پژوهــش پیرامــون 
ــد  ــی در عه ــای اقتدارگرای ــت. کتاب ه ــی اس ــده تاریخ ــع عم ــخصیت ها و وقای ش
قاجــار و پیشــوایی فراتــر از زمــان )امــام موســی صــدر(، نمونه هــای آغازیــن ایــن 
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ــم  ــوی گام مه ــد پهل ــی در عه ــاب اقتدارگرای ــون کت ــد و اکن ــرد بودن ــر رویک تغیی
ــه در  ــت ک ــته شده اس ــل نگاش ــار فص ــاب در چه ــد. کت ــاب می آی ــدی به حس بع
ــت  ــی و حکوم ــی ایران ــط اقتدارگرای ــرح و بس ــری و ش ــش نظ ــه بخ ــل اول ب فص
تک نفــره پرداختــه می شــود و در بخــش دوم و ســوم، نظریــة مذکــور بــر چارچــوب 
ــدد تاریخــی  ــوارد متع ــرد و م ــرار می گی ــوی اول و دوم ق ــی پهل ــی و حکمران زندگ
ــرار دارد  ــز نتیجه گیــری ق ــان نی ــن موضــوع ذکــر می شــود. در پای ــات ای ــرای اثب ب
ــت  ــت حکوم ــوی را به عل ــت پهل ــقوط حکوم ــه، س ــی نظری ــرح اجمال ــا ش ــه ب ک

ــد. ــدی می کن ــی طبقه بن ــرارداد اجتماع ــدان ق ــردی و فق ف
ــگاه  ســریع القلم پــس از ســه دهــه فعالیــت جــدی آکادمیــک، اکنــون در جای
ــة  ــهرتش از حیط ــه ش ــته ایستاده اســت ک ــن رش ــاتید ای ــی از مشــهورترین اس یک
ــی  ــة طوالن ــر رفته اســت. اســتقبال گســترده از کتــاب قاجــار و فاصل دانشــگاه فرات
دو کتــاب اقتدارگرایــی قاجــار و پهلــوی )7 ســال(، محققیــن و عالقه منــدان تاریــخ 
معاصــر و علــوم اجتماعــی و سیاســی را نســبت بــه ایــن اثــر بســیار کنجــکاو کــرده 
ــر ایــن موضــوع  بــود کــه تجدیــد چــاپ ظــرف ســه مــاه می توانــد گــواه خوبــی ب
ــخ  ــه و تاری ــب نظری ــوان در ترکی ــاب را می ت ــت کت ــه اهمی ــن وج ــد. مهم تری باش
ــه و  ــر دو حیطــه، نظری ــه ه ــع ب ــگاه جام ــا ن ــالش کرده اســت ب ــف ت دانســت. مؤل
تاریــخ را در کنــار هــم بنشــاند کــه می تــوان ایــن کار را ایجــاد جریانــی مهــم در 
ــن  ــرد. ای ــخ محســوب ک ــه سیاســت و تاری ــدی ب ــگاه تک بع ــخ و رد ن تفســیر تاری
جریــان ســازی در علــوم انســانی و خصوصــاً علــوم سیاســی، می توانــد آثــار بعــدی 
ایــن حــوزه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد کــه در ایجــاد خوانــش جدیــد از سیاســت 

تأثیــر شــگرفی دارد.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــث  ــرد، بح ــرح ک ــوان مط ــوع می ت ــن موض ــون ای ــه پیرام ــی ک ــن بحث مهم تری
منابــع مــورد اســتفادة کتــاب اســت. بیــش از 50 درصــد ارجاعــات، بــه 13درصــد 
منابــع اســت کــه عمــاًل 87 درصــد دیگــر را در ســایه قــرار می دهــد. امــا موضــوع 
ــای  ــه کتاب ه ــات ب ــترین ارجاع ــود؛ بیش ــدود نمی ش ــث مح ــن بح ــا به همی تنه
ــت  ــدی( و زیس ــاه )نهاون ــن شاهنش ــان(، آخری ــالب )آبراهامی ــن دو انق ــران بی ای
ــاب  ــان، اساســی ترین منبــع کت ــاب آبراهامی ــی )نجــف زاده( اســت. کت ــدرت ایران ق
ــران  ــاب ای ــش کت ــا خوان ــوده ب ــدد ب ــریع القلم درص ــت س ــوان گف ــت. می ت اس
بیــن دو انقــالب، نظریــة اقتدارگرایــی خــود را اثبــات کنــد و بــرای غنابخشــی بــه 
ــتفاده  ــدی اس ــت نهاون ــم و روای ــت های عل ــان، از یادداش ــی آبراهامی ــط تاریخ خ
کرده اســت. اگرچــه کتــاب هوشــنگ نهاونــدی را می تــوان در زمــرة منابــع دســت 
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ــدرت  ــة اول ق ــدی از حلق ــة نهاون ــر فاصل ــوان منک ــا نمی ت ــاب آورد ام اول به حس
ــردازد.  ــاه می پ ــد محمدرضاش ــه نق ــا ب ــریع القلم از آن ج ــه س ــی ک ــد؛ جایگاه ش
نهاونــدی متعلــق بــه حلقــة فــرح پهلــوی اســت و در الیــة دوم قــدرت حضــور دارد 
ــگاه  ــدرت در آن دوره، در جای ــبات خــاص ق ــه مناس ــه ب ــا توج ــه شــخص وی ب ک
ــت  ــیده روای ــدی کوش ــرد. نهاون ــرار می گی ــت وی ق ــاه و ذهی ــه ش دوری نســبت ب
ــا  ــز ب ــه شــاه نشــان دهــد و ســریع القلم نی ــک ب ــة تاریخــی و نزدی خــود را از زاوی
ارجاعــات فــراوان بــه کتــاب وی، عمــاًل روایت هــای تاریخــی را حــول محــور کتــاب 
ــات  ــم ارجاع ــز علی رغ ــی نی ــدرت ایران ــت ق ــاب زیس ــت. کت ــی کرده اس وی بررس
فــراوان کتــاب بــه آن، هنــوز چــاپ نشده اســت و بررســی منابــع آن ممکــن نیســت. 
ایــن چینــش منابــع و عــدم به کارگیــری منابــع گوناگــون و متفــاوت، کتــاب را از 
ــوان در  ــن کتــاب را می ت ــر ای منظــر روایــت بســیار شــکننده کرده اســت. عــالوه ب
ــا کــه هــر واقعــه را تنهــا از  موضوعــات گوناگــون تــک منبعــی دانســت، بدین معن
دیــد یــک منبــع نــگاه می کنــد و از آن منبــع نتیجــة مدنظــر مؤلــف را می گیــرد.

نکتــة مهــم دیگــر، خــط روایــت عجیــب کتــاب اســت. رونــد کتــاب علی رغــم 
داشــتن خــط تاریخــی، دارای انقطاع هــای عجیبــی می شــود کــه بســیاری 
ــتی و  ــای مارکسیس ــد جریان ه ــده اند، مانن ــه ش ــده گرفت ــم نادی ــوالت مه از تح
ــار ه ای بســیار  ــت اش ــت و در نهای ــا حکوم ــای اســالمی ب ــة نیروه اســالمی، مواجه

ــات ارضــی. ــه اصالح مختصــر ب
ــری  ــروض نظ ــده مف ــاًل باعث ش ــع، عم ــا و مناب ــن جریان ه ــن نادیده گرفت ای
ــد  ــا بای ــد شــود؛ ام ــتفاده اش تأیی ــورد اس ــع تاریخــی م ــه مناب ــا توجــه ب ــف ب مؤل
توجــه داشــت ایــن بحــث نظــری )اقتدارگرایــی ایرانــی( برخــالف مباحــث نظــری 
توســعه، در خــأ انجــام نمی شــود بلکــه روایــت حکومــت و انســان هایی اســت کــه 
ــا  ــتنادتر، نه تنه ــل اس ــع قاب ــه مناب ــاع ب ــا ارج ــوان ب ــن می ت ــده اند. بنابرای درک ش
روایت هــای تاریخــی مذکــور را زیــر ســؤال بــرد، بلکــه چارچــوب تاریخــی نظریــه 

را نیــز غیرعملیاتــی دانســت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــتم های  ــاد سیس ــت ایج ــتم و اهمی ــرح سیس ــه ش ــل اول ب ــی از فص ــش مهم بخ
غیرفــردی پرداخته اســت. دلیــل بنیــادی ســقوط، فقــدان سیســتم عنــوان 
ــط  ــرح و بس ــا ش ــف ب ــب مؤل ــوع، از جان ــن موض ــت ای ــم اهمی ــت. علی رغ شده اس
چندانــی پیرامــون مباحــث نظــری سیســتم مواجــه نمی شــویم بلکــه بــا مباحثــی 
ــا  ــی ب ــه ارتباط ــویم ک ــه می ش ــاوری مواج ــی و فن ــوش مصنوع ــت ه ــون اهمی چ
اقتدارگرایــی در عهــد پهلــوی ندارنــد. علی رغــم نکوهــش حکومــت پهلــوی به خاطــر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 14

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-94-en.html


35064

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

نقد آزاد

فقــدان سیســتم، ســریع القلم در صفحــة 35 ایجــاد ســازمان ها را مهم تریــن وجــه 
ــد  ــم مانن ــازمان های مه ــیس س ــه تأس ــگاه ب ــا ن ــه ب ــد ک ــداد می کن ــتم قلم سیس
ــی و  ــای تخصص ــاد وزارتخانه ه ــت، ایج ــرکت نف ــع، ش ــترش صنای ــازمان گس س
ســازمان مدیریــت بــه تناقــض مهمــی برمی خوریــم. مهم تریــن ســازمان های 
فعلــی دولتــی در زمانــی تأســیس شــده اند کــه ســریع القلم آن دوره را فاقــد 

سیســتم می دانــد.
ــاه  ــاه و محمدرضاش ــت رضاش ــه حکوم ــرای رد این ک ــالش ب ــه ت ــه هرگون البت
ــا درجــات  ــد، از نظــر تاریخــی بی حاصــل اســت. هــر دو حکومــت ب فــردی نبوده ان
ــه فردی تریــن  کمــی از فرد گرایــی شــروع می شــوند و در زمــان ســقوط، تبدیــل ب
حکومت هــای ممکــن شــده اند؛ چیــزی کــه لینــز از آن به عنــوان مصــداق 
حکومت هــای ســلطانی صحبــت می کنــد )لینــز، 1393، ص. 49(. امــا نکتــة قابــل 
بحــث، درجــة اهمیــت ایــن فردیــت در ســقوط حکومــت اســت. اگرچــه می تــوان 
ــام  ــردن تم ــا محدودک ــاب آورد، ام ــم به حس ــل مه ــی از عوام ــوان یک آن را به عن
دالیــل ســقوط حکومــت پهلــوی بــه ایــن امــر چنــدان منطقــی نیســت. اکنــون بــا 
فاصلــة چهــار دهــه ای از ســقوط رژیــم پهلــوی، دالیــل متعــددی ماننــد مریضــی 
ســفارتخانه ها،  مشــکوک  تالش هــای  نظامــی،  نیروهــای  بی تکلیفــی  شــاه، 
به تنهایــی  امــا هیچ یــک  برشــمرد  را می تــوان  و...  انتخاب هــای غلــط شــاه 
ــع  ــه مناب ــا توجــه ب ــی کــه ب ــد کل ــن فقــدان دی ــد. بنابرای ــم نمی زنن ســقوط را رق
ــاًل  ــت. مث ــاب اس ــای کت ــن نقص ه ــی از مهم تری ــود، یک ــل می ش ــون حاص گوناگ
مؤلــف یکــی از معایــب مهــم حکومــت پهلــوی را بی توجهــی بــه توســعة اجتماعــی 
و فرهنگــی می دانــد، درحالی کــه کتــاب آبراهامیــان یــک بخــش مهــم خــود را بــه 
مزایــای توســعة فرهنگــی ـ اجتماعــی پهلــوی دوم اختصــاص داده اســت کــه تنهــا 
ــت  ــال اس ــرف 14 س ــی ظ ــتم آموزش ــدی سیس ــد 300 درص ــة آن رش ــک نمون ی

)آبراهامیــان، 1389، ص ص. 549-524(.
در فصــل اول، مؤلــف بحــث را بــا موضــوع اقتدارگرایــی پهلــوی آغــاز می کنــد 
ــای  ــتم، توانایی ه ــت سیس ــتم، مدیری ــون سیس ــون پیرام ــای گوناگ ــا بحث ه ــا ب ام
ــی  ــرد. عــدم توال ــو می ب ــران امــروزی و فلســفة مدرنیتــه بحــث خــود را به جل مدی
تاریخــی و نبــود روایــت خطــی و پرش هــای تاریخــی مکــرر، در جای جــای کتــاب 
بعضــی  تاجایی کــه  می رســد؛  به نظــر  عجیــب  بســیار  و  می خــورد  به چشــم 
اوقــات شــاهد جهش هــای یــک دهــه و دو دهــه ای هســتیم. در جای جــای 
کتــاب قیاس هــا و شــاهد مثال هــای نه چنــدان مرتبــط به چشــم می خــورد. 
آن چنان کــه در صفحــة 144 موضوعــات غیرمرتبطــی تسلســل وار مطــرح می شــوند 
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا یکدیگــر ندارنــد. به عنــوان عــدم تواتــر نیــز می تــوان گفــت 
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ــی )1342(  ــات ارض ــوده )1332( و اصالح ــزب ت ــوع ح ــا موض ــة 222 ب در صفح
مواجــه می شــویم، درحالی کــه در صفحــة قبــل بحــث قراردادهــای 1357-1350 

بوده اســت.
ــف  ــاب اســت. مؤل ــر، روایت هــای تاریخــی عجیــب کت ــة بســیار مهم ت ــا نکت ام
اصــرار دارد تمــام دالیــل ســقوط پهلــوی را بــه فردمحــوری شــاهان پهلــوی مرتبــط 
ســازد و از ایــن زاویــه بــه موضــوع نــگاه نمی کنــد کــه علی رغــم اســتبداد فــردی، 
ــت و  ــد شده اس ــنفکران تأیی ــط روش ــط، توس ــت و غل ــات درس ــیاری از تصمیم بس
ــاه را  ــرات رضاش ــد. نویســنده به ک ــن آن دوره بوده ان ــای ممک ــا راه حل ه ــاًل تنه عم
ــی  ــی جــان الک اطالع ــرارداد اجتماع ــده و از ق ــون نخوان ــه مت ــد ک ــردی می دان ف
نــدارد و به همین دلیــل تصمیمــات غلطــی گرفته اســت کــه حیاتی تریــن آن 
ــانی  ــرا کس ــه چ ــد ک ــی نمی کن ــا بررس ــت؛ ام ــان بود ه اس ــه آلم ــتباه ب ــه اش تکی
ــده  ــی را خوان ــون تخصصــی فلســفی اروپای ــد و مت ــه در اطــراف رضاشــاه بوده ان ک
ــد )ماننــد فروغــی، تقــی زاده و علی اکبــر سیاســی( نه تنهــا اقدامــات مذکــور  بوده ان
را تأییــد می کرده انــد بلکــه در مــواردی خــود مشــوق شــاه بوده انــد. شــاید بتــوان 
مهم تریــن دلیــل آن را ایــن دانســت کــه راهــی کــه رضاشــاه رفــت، تنهــا امــکان 
ــه  ــا این ک ــد؛ کم ــب آن ش ــر معای ــوان منک ــه نمی ت ــد ک ــت هرچن ــعه بوده اس توس
ــا کمــک آلمــان  ــراً ب ــه ســریع القلم از پیشــرفت برمی شــمرد اکث ــی ک ــوارد مثبت م

ــت. ــل شده اس حاص
کتــاب بــه دالیلــی نامفهــوم تاریخ هایــی غیرمعمــول را محــور تحــوالت اعــالم 
ــاز  ــاًل 1313را آغ ــد؛ مث ــی می کن ــا بررس ــایة آن ه ــز را در س ــد و همه چی می کن
ــی را  ــعة عمران ــر توس ــس از 1313 در ام ــالل پ ــته و اخت ــاه دانس ــتبداد رضاش اس
ــه ایــن علــت می دانــد )ص 46(. اگرچــه هیــچ دلیلــی بــرای علــت انتخــاب  نیــز ب
ــعه را  ــر توس ــالل در ام ــوان اخ ــچ روی نمی ت ــا به هی ــده ام ــر نش ــال ذک ــن س ای
پذیرفــت. بیمــة ایــران )1313(، دانشــگاه تهــران )1313(، کتابخانــة ملــی )1316(، 
راه آهــن )1315( و رادیــو )1319( همگــی در تضــاد بــا ایــن ادعــا هســتند؛ مــوارد 
ــوی  ــعة پهل ــت توس ــق مثب ــوان مصادی ــاب به عن ــن کت ــر همی ــاط دیگ ــوق در نق  ف

ذکر شده اند.
کتــاب چهــار مرتبــه )ص ص. 47، 54، 181، 297( ســال 1348 را نقطة آغازین 
اقتدارگرایــی پهلــوی دوم می دانــد. بســیار قابــل تأمــل اســت کــه بــرای ایــن نقطــة 
مهــم و حیاتــی کــه عمــاًل محــور کتــاب اســت، هیــچ دلیلــی ذکــر نمی شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه منابــع مهــم پژوهشــی تاریــخ پهلــوی، هیچ کــدام ایــن نقطــه را 
آغــاز اســتبداد نمی داننــد بلکــه 1342 کــه اصالحــات ارضــی و حــذف زمیــن داران 
ــال 1348 رخ  ــه در س ــی ک ــاق مهم ــا اتف ــد. تنه ــتبداد می دانن ــاز اس رخ داد را آغ
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ــا  ــوان آن را تنه ــه نمی ت ــت ک ــاد اس ــی از وزارت اقتص ــتعفای عالیخان ــد، اس می ده
علــت اقتدارگرایــی به حســاب آورد؛ هرچنــد گفتنــی اســت علی رغــم مذمــت 
فردگرایــی و تخطئــة کیــش شــخصیت توســط مؤلــف، کتــاب به طــرز باورنکردنــی 
ــان  ــوان قهرم ــی به عن ــی عالیخان ــاًل شــاهد بت وارگ ــی اســت و عم شــیفتة عالیخان
توســعه هســتیم: »شــاید بتــوان ادعــا کــرد علینقــی عالیخانــی تحصیل کرده تریــن، 
ــت«  ــوی اس ــر در کل دورة پهل ــت ترین وزی ــن و ایران دوس ــن، موفق تری مجرب تری
)ص. 191(. بــرای تردیــد در ایــن ادعــای عظیــم، کافــی اســت بــه اســامی وزرایــی 
چــون داور )دادگســتری ـ اقتصــاد(، فروغــی )دادگســتر ـ اقتصــاد(، محمــد مصــدق 
)اقتصــاد ـ خارجــه(، غالمحســین صدیقــی )کشــور( و علی اکبــر سیاســی )فرهنــگ 
ــا  ــارض ب ــه در تع ــر خاطــره ای ک ــز ه ــوارد دیگــر نی ــم. در م ــگاه کنی ـ خارجــه( ن
خاطــرات عالیخانــی باشــد رد می شــود: در صفحــة 218 بحــث ذوب آهــن مطــرح 
می شــود و مؤلــف بــا اســتناد بــه عالیخانــی، کشــورهای غربــی را نســبت بــه فــروش 
ــد درحالی کــه در خاطــرات نیازمنــد  ــران مخالــف نمی دان صنعــت ذوب آهــن در ای
ــرار گرفته اســت  ــورد اســتناد ق ــاب م کــه بارهــا توســط ســریع القلم در همیــن کت
شــرح مفصــل مخالفــت غــرب بــا تأســیس ذوب آهــن بــا ذکــر جزئیــات آمده اســت 

)ســعیدی، 1397، ص. 191(.
نکتــة عجیــب دیگــر در کتــاب، اشــتباهات مکــرر تاریخــی اســت. در صفحــات 
ــج  ــاً منت ــه بعض ــورد ک ــم می خ ــی به چش ــون تاریخ ــتباهات گوناگ 131 و 167 اش
ــود  ــی به خودی خ ــتباهات تاریخ ــاید اش ــده اند. ش ــط ش ــای غل ــه نتیجه گیری ه ب
ــوع  ــن موض ــا ای ــی ب ــاب اقتدارگرای ــا در کت ــند ام ــته باش ــی نداش ــت حیات اهمی
ــد  ــری محوری ان ــک نتیجه گی ــی ی ــات اصل ــتباهات، مقدم ــن اش ــه ای ــم ک مواجه ای
ــة اول، صفحــة 212  ــد. نمون ــدان می کن ــت اشــتباه را دوچن ــن موضــوع، اهمی و ای
اســت کــه ابتــدا تعــداد مشــاغل منوچهــر اقبــال بــا ایــادی اشــتباه گرفتــه می شــود 
)فردوســت، 1395، ص. 202( ســپس برکنــاری او از ریاســت شــرکت نفــت و 
کناره گیــری از قــدرت علــت نامــة انتقــادی و تنــد او بــه شــاه و سیســتم به حســاب 
ــار  ــت برکن ــرکت نف ــت ش ــگاه از ریاس ــال هیچ ــه اقب ــه آن جاســت ک ــد. نکت می آی
نشــد کــه بخواهــد انتقــاد کنــد. اقبــال در خانــة ســازمانی شــرکت نفــت فــوت کرد و 
تــا قبــل از مــرگ تمــام کارهــا و پیگیری هــای خــود را از دفتــر مدیرعامــل شــرکت 
نفــت انجــام مــی داد )شــاهدی، 1389، ص. 616(. از طــرف دیگــر هیــچ منبعــی از 
نامــة انتقــادی ســخن نمی گویــد. اگرچــه در برخــی منابــع، صحبــت از درخواســت 
ــار( چنــد ســاعت قبــل از مــرگ اقبــال مطــرح  ــر درب ــدا )وزی اســتعفا توســط هوی
ــات  ــن اتفاق ــرده و ای ــداد ک ــه قلم ــن هفت ــه را چندی ــن فاصل ــاب ای ــا کت ــت ام اس
ناشــنیده را در ایــن بــازة زمانــی می دانــد. منبــع مــورد اســتفادة خــود کتــاب بــرای 
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اقتدارگرایی؛ زندانباِن دیرین ایرانیان

ــا ایــن روایــت فاصلــه دارد. ایــن موضــوع Eminent Persian  نیــز ب
در صفحــة 212 نیــز جملــة »مــن دولتــم« )جملــه معــروف لویــی چهاردهــم( 
ــاه  ــرای محمدرضاش ــم ب ــب عل ــی لذت بخــش از جان ــوان تمثیل را ســریع القلم به عن
ــم  ــد پنج ــم، جل ــت های عل ــه یادداش ــه ب ــا مراجع ــه ب ــت، درحالی ک ــر کرده اس ذک
صفحــة 283 عصبانیــت شــدید شــاه از ایــن تمثیــل را مشــاهده می کنیــم.1 
حــال شــاهدیم مؤلــف بــا مثــال فــوق، این گونــه تمثیل هــا را »نیــاز روانــی 

محمدرضاشــاه« به حســاب مــی آورد!
ــوب ممکــن باشــد در  ــه مطل ــن مصــادره ب ــة دیگــر کــه شــاید عجیب تری نمون
ــران  ــد دیگ ــد ش ــج معتق ــا به تدری ــورد. »محمدرض ــم می خ ــة 241 به چش صفح
ــت  ــب اس ــیار عجی ــوع بس ــن موض ــرود«. ای ــش ب ــور پی ــا ام ــند ت ــد از او بترس بای
ــد )اصــالن  ــودن وی ســخن گفته ان ــرات از خجالتی ب ــار به ک ــدگان درب ــرا گردانن زی
ــا مراجعــه بــه منبــع مــورد  افشــار، 1989، ص. 62 و باهــری، 1982، ص. 370(. ب
ــن  ــتنتاج ای ــورد اس ــه م ــم ک ــتی از عل ــویم یادداش ــه می ش ــاب، متوج ــتناد کت اس
نتیجه گیــری نصــف صفحــه  ای قــرار گرفــت، صرفــاً پیرامــون چای نیــاوردن خدمــة 
ــر  ــر نترســند دیگ ــد اگ ــه شــاه می گوی ــاه اســت ک ــم درخواســت ش ــار علی رغ درب
ــک  ــة ی ــار، مقدم ــة درب ــه خدم ــدود ب ــره مح ــن خاط ــد! ای ــام نمی دهن کاری انج
ــردش  ــدرت در گ ــه ق ــی ک ــاب شده اســت: »در نظام ــری محــوری در کت نتیجه گی
ــا و  ــن مقدمه ه ــد«. ای ــی باش ــه حکمران ــا راه ادام ــاید تنه ــاندن ش ــت، ترس نیس
ندیــدن مــوارد نقــض در منابــع مــورد اســتفاده، بارهــا در کتــاب تکــرار شده اســت. 
ــه  ــد و اگرچ ــف می کن ــق توصی ــاً متمل ــی اراده و صرف ــخصی ب ــم را ش ــف، عل مؤل
ــوارد  ــه م ــا ب ــت ام ــتفاده کرده اس ــود را اس ــر خ ــد نظ ــتناد تأیی ــوارد اس ــا م باره
ــات  ــا از اختالف ــم باره ــت های عل ــد. در یادداش ــتناد نمی کن ــرش اس ــض نظ ناق
ــاب  ــدام در صفحــة 242 کت ــه هیچ ک ــاه ســخن گفته اســت ک شــخصی خــود و ش
ــالف را  ــوارد اخت ــن م ــن ای ــت. مهم تری ــتفاده نشده اس ــت اس ــم اس ــه عل ــه علی ک
ــاه  ــه ش ــرد ک ــم، صفحــة 51 مشــاهده ک ــد اول یادداشــت های عل ــوان در جل می ت
ــرای جانســون می خواهــد بفرســتد کــه از  نامــه ای جهــت تســلیت تــرور کنــدی ب
ــه آرام )وزیــر خارجــه( دیکتــه  هــر منظــر توهین آمیــز اســت. شــاه ایــن نامــه را ب
ــم پــس  ــد. عل ــه را نبین ــم( نام ــد هیچ کــس )خصوصــاً عل ــد می کن ــد و تأکی می کن
ــر  ــن ام ــرد و ای ــاه را می گی ــه ش ــال نام ــوی ارس ــاً جل ــوع، رأس ــدن موض از فهمی
ــه  ــت ک ــب آن جاس ــود. جال ــم می ش ــاه و عل ــن ش ــدید بی ــدورت ش ــه ک ــر ب منج
ــا آن جــا کــه شــاه  ــر ســر موضعــش می ایســتد ت  علــم به صراحــت در ایــن دعــوا ب

عقب نشینی می کند! 

1. در یادداشت های علم، ج. اول، ص. 16 نیز عالیخانی دربارة این موضوع صحبت کرده است.
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نقد آزاد

ــا کتــاب برشــمرد عــدم توجــه  نکتــة مهــم تاریخــی کــه می تــوان در رابطــه ب
ــار  ــة درب ــت. حلق ــی اس ــة سیاس ــدرت در صحن ــف ق ــای مختل ــه حلقه ه ــف ب مؤل
)ایــادی، علــم ، دولــو( حلقــة فــرح پهلــوی )نهاونــدی، نصــر، قطبــی، امیرارجمنــد(، 
حلقــة علــم )باهــری، عالیخانــی، تفضلــی، پرویــزی( و یــا حلقــة هویــدا )مجیــدی، 
ــه  ــتند ک ــوی هس ــای دوران پهل ــی از حلقه ه ــای اندک ــاری( نمونه ه ــی، انص ثابت
ــترک  ــراد مش ــم اف ــا ه ــی ب ــی حت ــخت و گاه ــیار س ــمن بس ــم دش ــا ه ــی ب گاه
داشــتند. در میــان ایــن حلقه هــا، جنــگ حلقــة هویــدا و علــم بــا یکدیگــر بســیار 
ــتناد  ــم، اس ــه آن برمی خوری ــی ب ــاب اقتدارگرای ــه در کت ــه ای ک ــود. نکت ــی ب علن
مؤلــف بــه یــک حلقــه جهــت تخطئــة حلقــه دیگــر اســت. مثــاًل اظهــارات ثابتــی 
)هویــدا( بــرای تحقیــر شــخص علــم در کتــاب در دامگــه حادثــه بســیار زیاد اســت؛ 
ــی  ــن در حال ــرد )ای ــراوان ک ــک ف ــوان ش ــای آن می ت ــت ادع ــه در صح در حالی ک
اســت کــه اظهــارات ثابتــی علیــه عالیخانــی مــورد توجــه مؤلــف قــرار نمی گیــرد!( و 
یــا در صفحــة 287، ثابتــی از شــجاعت هویــدا در جلوگیــری از سواســتفاده خانــدان 
ــت ایــن  ــدا نه تنهــا جرئ ــن بســیار، هوی ــه قرائ ــا توجــه ب ســلطنتی می گویــد کــه ب
کار را نداشــت بلکــه راه را نه تنهــا بــرای ایشــان کــه بــرای منســوبین درجــه چنــدم 
نیــز همــوار نیــز می کــرد )ســعیدی، 1395، ص. 205(. از ایــن رو نویســنده در دام 
ــدون ســند را  ــن بدگویی هــای ب ــا افتاده اســت و بســیاری از ای ــن حلقه ه جنــگ ای

ــت. ــه کار گرفته اس ــم ب ــل محک ــوان دلی به عن

ارزیابی نهایی
بررســی کتــاب اقتدارگرایــی ایــران در عهــد پهلــوی در کنــار اقتدارگرایــی ایرانــی در 
عهــد قاجــار نکتــة مهمــی را نمایــان می کنــد و آن تفــاوت مشکل شناســی و طبعــاً 
راه حــل متفــاوت در دو کتــاب اســت. کتــاب قاجــار، اقتدارگرایــی را موضوعــی در 
اســاس فرهنگــی و دارای نمــود سیاســی می دیــد ولــی در کتــاب پهلــوی موضــوع 

اساســاً سیاســی اســت و فرهنــگ در حاشــیة آن مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
ــوان  ــم عن ــوی، علی رغ ــار و پهل ــاب قاج ــت کت ــبب شده اس ــزی س ــا چه چی ام
نظــری مشــابه و تنهــا تفــاوت در دورة تاریخــی این قــدر از یکدیگــر فاصلــه 
داشــته باشــند؟ در فاصلــه بیــن دو کتــاب، مؤلــف تجربــة حضــور عالــی در عرصــة 
سیاســی را تجربــه کــرده و شــاید همیــن تجربــه، عامــل تفــاوت نظــری دو کتــاب 
و انتقــال موضــوع از فرهنگــی بــه سیاســی باشــد. در کتــاب فعلــی، محــور تحلیــل 
و مشــکالت از فرهنــگ جامعــه بــه فقــدان کار سیســتمی در کنــار حکومــت فــردی 
منتقــل شده اســت و راه برون رفــت در حــل منازعــات اساســی )ماننــد مشــروعیت 
ــوف  ــا معط ــی نه تنه ــار، اقتدارگرای ــر در قاج ــت. اگ ــده شده اس ــعه( دی ــا توس و ی
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اقتدارگرایی؛ زندانباِن دیرین ایرانیان

ــریع القلم، 1390،  ــد )س ــاب می آم ــادی به حس ــردم ع ــاری م ــه بیم ــران، ک ــه س ب
ــن  ــی بی ــرارداد اجتماع ــک ق ــود ی ــه در نب ــک اســاس مشــکالت جامع ص. 9(. این
نیروهــای مؤثــر قلمــداد شــده و فقــدان یــک قــرارداد اجتماعــی هماننــد اروپــا بیــن 
ــعه نیافتگی بحــث شده اســت. ــای توس ــن زیربناه ــی از مهم تری ــر یک ــای مؤث نیروه
ــور  ــی( به ط ــرارداد اجتماع ــردی و ق ــت ف ــن ســه موضــوع )سیســتم، حکوم ای
ــه نقطــة کتــاب بحــث شده اســت. اگرچــه هــر ســه موضــوع،  متنــاوب در نقطــه ب
ــده گرفته اســت  ــف نادی ــه مؤل ــزی ک ــا چی ــم سیاســت هســتند ام ــات عل از بدیهی
ــه  ــد. هــر دو حکومــت ب ــوی دی ــاوت حکومــت قاجــار و پهل ــوان در تف را شــاید بت
ــت  ــران در دو حکوم ــعة ای ــاوت توس ــا تف ــد ام ــه بوده ان ــوع بی توج ــه موض ــن س ای
ــروه  ــک گ ــای ی ــطة کودت ــوی به واس ــم پهل ــدارد. رژی ــح ن ــه توضی ــازی ب ــچ نی هی
ــار  ــا را در اختی ــش دنی ــن ارت ــگام ســقوط، پنجمی ــی هن ــزی شــد ول ــزاق پایه ری ق
ــن شــاخصه های گوناگــون، چــه در عرصــة نظامــی و چــه در عرصــة  داشــت. از ای
نمایانگــر  کــه  زد  می تــوان  بســیاری  مثال هــای  اجتماعــی  زیرســاخت های 
 .)534-524 ص.  ص   ،1389 )آبراهامیــان،  پهلوی انــد  و  قاجــار  تفاوت هــای 
نتیجه گیــری مؤلــف پیرامــون ســقوط پهلــوی به علــت حکومــت فــردی و اســتبداد 
ــون  ــت پیشــرفت های گوناگ ــه عل ــا ســؤال این جاســت ک ــرش اســت، ام ــل پذی قاب
چــه بوده اســت؟ در طــول متــن کتــاب بیــن ارزیابــی مثبــت و منفــی از حکومــت 
پهلــوی در نوســان اســت. اگرچــه ریشــة کل مشــکالت منفــی در حکومــت فــردی 
ــر  ــه ذک ــوی ک ــت پهل ــت حکوم ــای مثب ــا ویژگی ه ــت، ام ــط یافته اس ــرح و بس ش

شده اســت )ص 103، ص ص. 126-128( مــورد علت یابــی قــرار نگرفته انــد.
ــی دانســت؛  ــاب را کاف ــا و اســتنادات تاریخــی کت ــوان نمونه ه به هــرروی نمی ت
ــواد  ــری از م ــا بهره گی ــن چارچــوب نظــری را ب ــردازش ای ــف »پ ــه مؤل ــد ک هرچن
ــای تاریخــی  ــای وســیع« ]تاریخــی[ دانسته اســت )ص. 66(. بحث ه خــام و داده ه
ــف  ــد مؤل ــه ش ــل گفت ــش قب ــه در بخ ــور ک ــت و همان ط ــی نیس ــچ روی کاف به هی
ــة  ــد نظری ــا بتوان ــع کرده اســت ت ــز تقطی ــورد اســتفادة خــود را نی ــع م ــی مناب حت
ــاب را به هیــچ  ــد. به همیــن علــت کت ــوی ســوار کن ــر روی حکومــت پهل خــود را ب
شــیوه نمی تــوان برگرفتــه شــده از تاریــخ دانســت بلکــه می تــوان گفــت نظریــه ای 
از قبــل وجــود داشته اســت کــه داده هــای تاریخــی، تنهــا در صــورت تطابــق بــا آن 
ــد  ــر می رس ــده اند. به نظ ــه ش ــده گرفت ــاد نادی ــای متض ــده اند و داده ه ــتفاده ش اس
ــا  ــت ام ــی اس ــون اقتدارگرای ــع پیرام ــه ای جام ــن نظری ــدد تدوی ــریع القلم درص س
چنــدان عالقــه ای بــه کار تاریخــی و اســنادی نــدارد. بخــش اصلــی اســناد دســت 
ــی وجــود دارد  ــدرت ایران ــاب زیســت ق ــا اشــاره شــده، در کت ــه آن ه ــه ب ــی ک اول
کــه از ســوی دکتــر نجــف زاده )هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی( در دســت 
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نقد آزاد

تدویــن اســت و ســریع القلم قبــل از چــاپ کتــاب بــه آن هــا ارجــاع داده اســت کــه 
عمــاًل راه را بــر منتقدیــن تاریخــی کتــاب بــرای بررســی اســناد بسته اســت. به هــر 
ــش  ــوی را بخ ــاب پهل ــی و کت ــش فرهنگ ــار را بخ ــاب قاج ــوان کت ــورت می ت ص
سیاســی ایــن نظریــة جامــع درنظــر گرفــت کــه راه حل هــای متفاوتــی بــرای حــل 

ــد.  ــه می کنن ــن معضــل ارائ ای
نکتــة مهــم دیگــر، عــدم تفــاوت بیــن فصــل اول )چارچــوب نظــری( و فصــل 
ــم  ــاب به چش ــن کت ــر ای ــه در سرتاس ــزی ک ــت. چی ــری( اس ــارم )نتیجه گی چه
می خــورد، اشــارات صریــح و مبهــم بــه فقــدان قــرارداد اجتماعــی و حکومــت فــردی 
اســت. کل معضــالت در وادی ایــن موضوعــات مــورد بحــث قــرار می گیرنــد و بــه 
ــط داده می شــوند کــه عمــاًل موضــوع  ــه آن هــا رب شــیوه و شــکل های گوناگــون، ب
را در ایــن مفاهیــم زندانــی می نمایــد. ایــن شــیوه چنــدان مطلــوب نیســت و عمــاًل 
پژوهــش را دچــار یــک فــراز و فــرود مهــم می کنــد؛ بــرای اثبــات مفاهیــم نظــری، 
ــدة  ــوان تأییدکنن ــی به عن ــع تاریخ ــود و وقای ــتفاده می ش ــی اس ــق تاریخ از مصادی
ــده  ــری نادی ــم نظ ــی و مفاهی ــع تاریخ ــایر وقای ــد. س ــه کار می رون ــم ب ــن مفاهی ای
گرفتــه می شــوند و عمــاًل تاریــخ، به واســطة ایــن دیــدگاه مســلط برســاخته 
ــل  ــم و قاب ــی مه ــر تاریخ ــک اث ــوان ی ــه می ت ــل را ن ــة حاص ــه نتیج ــود ک می ش
ارجــاع شــناخت و نــه یــک نظریــة سیاســی؛ چــون از هــر دو جهــت قابلیــت نقــص 

ــود دارد. ــردن وج ــردود اعالم ک و م

بیان نتایج و ارتباط اثر با وضع امروز
ــار  ــد قاج ــی در عه ــی ایران ــاب اقتدارگرای ــر کت ــه ب ــدی ک ــی در نق ــد قوچان محم
ــه  ــا ب ــه بن ــد ک ــی« می دان ــی ایران ــة »اقتدارگرای ــاب را نظری ــود، آن کت ــته ب نوش
ضــرورت زمانــه بــا عنــوان فرعــی در عهــد قاجــار چــاپ شده اســت )مهرنامــه، ش. 
19(. ایــن موضــوع را در کتــاب اقتدارگرایــی در عهــد پهلــوی نیــز می تــوان صــادق 
دانســت. کتــاب اگرچــه محــور تحلیــل و تخریــب خــود را رضاشــاه و محمدرضاشــاه 
قــرار داده اســت امــا در گوشــه و کنــار، از کنایــه زدن بــه وضــع امــروز کشــور نیــز 
ــرح  ــری و ش ــوب نظ ــه الی چارچ ــة 45، در الب ــف در صفح ــد. مؤل ــغ نمی کن دری
ــت در  ــردی حکوم ــة ف ــوی می نویســد جنب ــه پهل ــار ب ــی از قاج ــی ایران اقتدارگرای
ــاخت  ــت و در س ــظ شده اس ــاهی حف ــام پادش ــا نظ ــد از قرن ه ــوز بع ــران هن ای
قــدرت علی رغــم مدرنیتــه تغییــری حاصــل نشده اســت. در صفحــة 60 نیــز 
ــران از ویژگی هــای  ــدوزی مدی ــی، تبعیــض، خویشاوندســاالری و ثروت ان فســاد مال
ــة آخــر نیــز  ثابــت حکومــت و دولــت در ایــران دانســته شده اســت. به عنــوان نمون
می تــوان بــه صفحــة 208 اشــاره کــرد کــه مســائلی کــه مــورد اشــارة مؤلــف قــرار 
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اقتدارگرایی؛ زندانباِن دیرین ایرانیان

ــه وضــع اجتماعــی  ــه گذشــته داشــته باشــد، ب می گیــرد بیــش از آن کــه اشــاره ب
ــد. ــگاه می کن ــه ن ــروز جامع ام

بحــث مهــم دیگــر، اشــاره های مؤلــف بــه بحــث مشــروعیت و مشــکالت نــگاه 
ــن  ــعه در ژاپ ــث توس ــالل بح ــه در خ ــه اگرچ ــت ک ــعه اس ــه توس ــک ب ایدئولوژی
ــریع القلم  ــران دارد. س ــکالت ای ــه مش ــاره ب ــوح اش ــا به وض ــود ام ــوب می ش محس
ــت  ــا عل ــد ام ــی می دان ــازة زمان ــک ب ــن را در ی ــران و ژاپ ــة ای ــد مدرنیت ــاز رون آغ
پیشــرفت ژاپــن را در مقابــل عــدم تغییــر وضــع ایــران یــک چیــز می دانــد: عــدم 
وجــود مخالــف ایدئولوژیــک در ژاپــن و وجــود مخالفیــن قدرتمنــد و ایدئولوژیــک 
در ایــران )ص. 116(. ایــن موضــوع به صــورت عیان تــر در کتــاب قاجــار )ص. 
223( نیــز شــرح و بســط داده شــده بــود و اکنــون در البــه الی ســطور کتــاب قــرار 
گرفته اســت. مؤلــف، بیــن قبــول مدرنیتــه و پیشــرفت یــک ربــط واضــح و مســتقیم 
می بینــد و راه برون رفــت را تنهــا در یــک اجمــاع نظــر کلــی میــان ســران اجتمــاع 
ــوب و  ــة مطل ــوان نتیج ــریع القلم می ت ــار س ــایر آث ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می دان

ــر ســر توســعه و پیشــرفت دانســت. ــی ســریع القلم را اجمــاع ب منطق
نکتــة مهــم دیگــر اشــارة مکــرر و مثبــت کتــاب بــه اهمیــت اقلیــت آگاه اســت؛ 
چیــزی کــه در ســایر کتاب هــای دکتــر ســریع القلم تحت عنــوان نخبــگان ابــزاری و 
فکــری اشــاره می شــود. مؤلــف به خوبــی اهمیــت یــک اقلیــت آگاه چــه در عرصــة 
ــوان بدین صــورت  ــه می ت ــی را نشــان داده اســت ک ــری و چــه در عرصــة اجرای فک
ــک  ــده اند، ی ــل نش ــوز ح ــه هن ــکالتی ک ــام مش ــم تم ــه علی رغ ــرد ک ــت ک برداش
ــی  ــل های آت ــر نس ــگرف ب ــری ش ــد و تأثی ــذار باش ــد تأثیرگ ــدر می توان ــروه چق گ

بعــد از خــود بگــذارد.
مهم تریــن نکتــة کتــاب بــدون شــک تــالش دکتــر ســریع القلم بــرای شــرح و 
بســط یــک نظریــة ایرانــی و بومــی اســت؛ چیــزی کــه از موشــکافی فرهنــگ ایــران 
برآمــده باشــد و البتــه بتوانــد روشــن گر راه آینــده باشــد. تــالش مؤلــف پیرامــون 
ــخن گفتن  ــه از س ــت؛ کاری ک ــی اس ــتودنی و انکارنکردن ــری س ــوع ام ــن موض ای
صــرف فراتــر رفتــه و عمیقــاً به دنبــال حــل علــت از طریــق تشــریح معلول هاســت. 
مطمئنــاً ایــن ســنگ بــزرگ، نیــاز بــه پژوهش هــای عریــض و طویــل دارد تــا بتوانــد 
ــه ای  از عیــب و نقــص تهــی شــود. ایــن کتــاب در حکــم صیقــل دادن اولیــة نظری
اســت کــه احتمــاالً چنــد ســال آینــده مجســمة اقتدارگرایــی ایرانــی خواهــد شــد.

ــای  ــن تقدیم ه ــطة مت ــوان به واس ــف را می ت ــل، مؤل ــن تفاصی ــم ای ــا علی رغ ام
مشــهورش متفــاوت بــا کتــاب قبــل دیــد؛ اگــر کتــاب قاجــار )1390( بــه ایرانیــان 
زیــر ده ســال اهــدا شــده بــوده کــه قــرار بــود فرهنــگ عمومــی جامعــه را اعتــال 
ــه نســل آینــده کشــور )ایرانیــان ســال 1422(  ــوی ب ببخشــند، اینــک کتــاب پهل
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نقد آزاد

ــد و عمــاًل در  ــر رفته ان اهــدا شــده کــه در آن ســال دیگــر از مباحــث نظــری فرات
ایرانــی آبــاد زندگــی می کننــد کــه بــا معیارهــای کّمــی و کیفــی مطــرح شــده، از 
ــا بحــث نشــده آن اســت  ــد؛ چیــزی کــه ام کشــورهای پیشــرفته به حســاب می آی
ــان  ــی توســط نســل ایرانی ــن اقتدارگرای ــه امــکان شکســتن حلقــة دیری کــه چگون

ــا 1422 وجــود دارد؟ 1397 ت
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