تجدد اخالقي
تجربة ايران جوان

*

كاوه بيات

تجدد و نوخواهي در ايران مراحل مختلفي را پشت سر نهاده است؛
مدتزماني طوالني به شناخت مظاهر و عوامل آن گذشت و مدت زماني
طوالنيتر نيز به اثبات ضرورت عاجل اخذ و كاربرد اين مظاهر و عوامل .هنگامي
كه جنگ جهاني اول به پايان رسيد و همراه با آن دورهاي از مداخالت مستمر
قدرتهاي خارجي در امور كشور ،باالخره ايران فرصت يافت براي تجديد و
پيشرفتي كه سالها در كسب آن ناكام مانده بود اقدام كند .در اين مراحل تجدد و
نوخواهي ديگر به توضيح و استدالل نياز نداشت؛ يك خواست عمومي بود .مهم
تعريف مشخص اجزا و عناصر آن بود و ارائه پيشنهادهايي عملي در اين جهت.
بار اصلي اين تالش را نسل جوان فرنگديدهاي برعهده گرفت كه سالهاي جنگ
و قبل آن را به تحصيل در اروپا سپري ساخته ،اينك به ايران باز آمده بود.

()1

جمعيت ايران جوان يكي از چند تشكل مهمي بود كه گروهي از اين جوانها را
گرد آورد و به كار گرفت.
* .گفتگو ،زمستان  ،1374ص . 30-17
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در فروردين  1300گروهي مركب از عليقليخان مهندسالدوله ،حسنخان
شقاقي ،اسماعيلخان مرآت ،جوادخان عامري ،حسنخان نفيسي (مشرفالدوله)
كه از تحصيلكردههاي اروپا بودند؛ موجوديت ايران جوان را اعالم داشتند.

()2

جمعيت ايران جوان چه به صورت يك حركت فرهنگي كلي و چه به شكل يك
باشگاه اجتماعي متعارف بيش از پنجاه سال در ايران حيات داشت .از اين دوره
فقط در شش سال نخست كار است كه فعاليت سياسي دارد و از اين شش سال
نيز فقط در فاصلة زمستان  1305تا زمستان  ،1306است كه اين تكاپوي سياسي
وجه بارزي مييابد .زيرا در خالل سالهاي پيش تا آنجايي كه اطالع در دست
است ،گذشته از اعالن گاهبهگاه اسامي كانديداهاي مورد نظر جمعيت در آستانة
انتخابات ادوار پنجم و ششم مجلس شوراي ملي كه آن نيز بدون حصول نتايج
مطلوب يعني انتخاب كانديدهاي مورد نظر به پايان ميرسيد ،بخش اعظم
فعاليتهاي جمعيت صرف تربيت و سازماندهي كنسرتهاي عامالمنفعة موسيقي
و نمايشهاي ميهني ـ اخالقي در تهران شد.
از اواخر اسفند  1305كه جمعيت ايران جوان با انتشار نخستين شماره از
نشرية هفتگي خود بهنحوي جدي و مستمر درگير تحوالت كشور شد تا يك
سال بعد كه نخست موجوديت سياسي خود را كنار گذاشت ،سپس با تعطيل
نشريه ،از دور خارج شد ،تجربة كوتاهمدت ولي مهمي شكل گرفت ،كه از لحاظ
انسجام فكري و ارائة يك رشته از پيشنهادهاي مشخص فرهنگي و اقتصادي بر
اساس يك جهانبيني و ديدگاه نظري روشن ،در مقايسه با بسياري از تجارب
سياسي ايران در ادوار قبل و بعد از اين دوره نادر و منحصر به فرد است.
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«ما طرفدار اشخاص بااراده و افكار جواني هستيم كه معتقدند ايران مال
ايراني است و بايد كار كرد تا به سرمنزل مقصود رسيد و بايد همان راهي را كه
ديگران رفتهاند براي نيل به سعادت پيمود ،»...شرح كوتاهي كه در نخستين
شمارة ايران جوان منتشر شد )3( .بهرغم اختصار از چند جهت بيان جامعي است
از ديدگاه كلي جمعيت ،نخست آن كه چارة كار را فقط در سعي و تالش
«اشخاص با اراده و افكار جوان» ميداند و بخش مهمي از برنامة سياسي و
فرهنگياي را كه ارائه ميدهد نيز در چگونگي فراهم آوردن چنين نيرويي است.
دوم آن كه جز «راهي كه ديگران رفتهاند» نيز راه ديگري سراغ نميكند.
ميرزا علياكبرخان سياسي فارغالتحصيل روانشناسي از فرانسه كه
سرپرستي فعاليتهاي ايران جوان را نيز بر عهده داشت پيدايش نيروي جوان و
باارادة مورد نظر را در گروي طرح و اجراي يك برنامة تربيتي درازمدت ،در
اصالح هويت اخالقي جامعه ميداند« :سرچشمه يا علتالعلل بدبختيها هويت
اخالقي افراد جامعه است .يعني بياييد و بهترين تشكيالت را بدهيد و بهترين
قوانين را از ديگران اقتباس و وضع كنيد .چون آنها را باالخره همين مردم بايد
اداره و اجرا كنند .مفاسد اخالقي اينها بر محاسن آن قوانين و تشكيالت خواهد
چربيد  ...هر چند سال يك مرتبه وقتي خرابي و افتضاح يك اداره به درجة اعلي
رسيده ،يك مرد مشهور پيدا شده است  »...گروهي معزول ،گروه ديگري
منصوب ،ميز و صندلي و دفتري جابجا شده « ...حتي گاهي هم نظامات و قوانين
را عوض كرده ،ولي باز چيزي نگذشته كه خرابي و خرابكاري به شدت روز اول
عودت كرده است»...

()4
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از نظر ميرزا علياكبرخان سياسي عوارضي چون تنبلي و صوفيمسلكي و
گدامنشي و دورويي و بياعتنايي به نواميس ديني و اخالقي ،كه نشانههاي اين
بيماري هستند ،مسائل ناشناختهاي نيستند« .مكرر توسط نويسندگان  ...تذكر داده
شده؛ لكن اين آقايان در عوض جستجوي علل اين امراض و نمودن راههاي
عالج غالباً به نوحهسرايي قناعت كرده ،گاهي هم در ذيل شمارة اين بدبختيها
جامعه را به باد فحش و ناسزا گرفته براي او مرگ نزديكي را پيشبيني كردهاند.
اصالً جامعه را پست معرفي كردن و آن را محكوم به فنا خواندن از چندي پيش
باب شده و از عالئم تشخّص و تفوّق بر محيط بهشمار ميرود »...حال آنكه
چنين بياناتي نه «عالمت برتري و تشخّص» كه درواقع بيانگر «ضعف اخالقي و
انحطاط» صاحبان چنين آرايي است« .خوشبختانه ايراني هرقدر روحياتش خراب
باشد باز از مرحلة مرگ خيلي دور است» .بويژه آن كه تحوالت سالهاي اخير
نيز «تكان شديد به او» داده است.

()5

انحطاط اخالقي

ميرزا علياكبرخان سياسي امراض اخالقي جامعه را به دو دسته تقسيم
كرد :يكي آنهايي كه جنبة ريشهدار و سنّتي دارد ،و ديگري رشته امراضي كه در
پنجاه سال اخير ،يعني در مواجهه با مظاهر غرب بهوجود آمدهاند .گروه اول اين
عوارض كه خود را به صورت «نداشتن غايت مراد يا بهقول فرنگيها ايدهآل»
نشان ميدهد باعث آن شده است كه « ...ما از پير و جوان ،از عارف و عامي
همگي چون پيران فرتوت سرچشمة اميدمان خشكيده و برودت كامل بر
وجودمان مستولي شود» .ريشة آن نيز در سه عامل است ،اول «شاخ و برگها و
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پيرايشهايي است كه به آيين مقدس اسالم بستهاند »...آنچه امروزه به نام اسالم
ارائه ميشود « ...آن اصول مقدسي كه در قرون اوليه هجرت ،نهضت چندين
ملت را باعث گرديده و اقوام خشن و بدوي را به شاهراه مدنيت راهنمايي
نموده ،دول عظيمه تشكيل داد ،نميباشد ...با اصول اوليه و قوانين حقيقي اسالم
خيلي فرق دارد و عبارت است از يك مشت خرافات و موهومات».

دوم « ...گذارشات تاريخي ،تهاجم اقوام بيگانه ،مغلوبيت پي در پي و

سلطنت مستبده است كه همواره در جامعه برقرار بوده ،افراد را قهراً وادار به
خضوع و خشوع ،به تملّق و مداهنه كرده است» .و باالخره «علت سِيُمْ» اين
امراض «كه  ...شعرا و نويسندگان سلف هستند .اگرچه ما به وجود آن بزرگان
افتخار داريم و ميدانيم كه جزيي آبرويي هم كه براي ما باقي مانده است به
واسطة آنها است الكن ناچار بايد اعتراف كنيم كه آثار و نوشتجات اين بزرگان به
مقتضاي معتقدات و كيفيات عصر خودشان تلفيق و تركيب شده و در هويت
اخالقي مردم تأثيرات مهمه بخشيده است .نهالهاي خرافات و صوفيمسلكي و
مبالغه و مداهنه بهوسيلة بيان دلچسب اين شعرا كه گاهي حكم آب روان دارد،
آبياري و تقويت  »...ميشود.

()6

گروه دوم اين امراض كه در سالهاي اخير و در مواجهه با جهان غرب،
دامنگير جامعة ايران شدهاند ،خود را به صورت «عدم اتكاء و اعتماد به نفس»
نشان داده و نتيجه آن ميشود كه « ...ايراني خود را مستقالً قابل انجام هيچ كاري
نميداند».

()7

البته اين بيماري كه در كنار بياعتنايي به موازين اخالقي جامعه،

خود را به صورت حرص و آز در دستيابي به ظواهر تمدن نو ،حرص به
 . رسمالخط چاپي اينجا و چندجاي ديگر در اصل چنين است.

42

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 35 /

اتومبيل و لباسهاي جديد  ...نيز نشان ميدهد ،سرمنشأ اين تباهي نيست ،بلكه
افزودهاي است بر زمينة مستعد موجود .به خاطر چنين زمينة مستعدي است كه
« ...مفاسد جديده را زودتر و آسانتر ميپذيرد و اين خود يكي از داليل عمدة
تقليدي است كه ما در مواجهه با اروپاييان از معايب و مفاسد آنها ميكنيم ،نه از
محاسن اخالقي آنها» )8(.در چنين وضعي تنها يك انقالب تربيتي چارهساز است
و يك تحول اساسي در آموزش نسل جوان .براي اين مواجهه ناگزير آمادگيهايي
الزم بود كه نداشتيم.
از روزي كه چشم و گوش ما باز شد و خواهينخواهي با «كفار» آميزش
پيدا كردهايم الزم بود ما را مادةً و معناً براي زندگي جديد تربيت ميكردند ليكن
آنهايي كه در عرض اين مدت زمام اختيار ما را در كف بيكفايت خود داشتند
(اعم از پيشوايان سياسي و ديني) هيچ اقدام صحيح در اين خصوص نكردند.
بهطوري كه ما وارد ميدان زندگاني تازه گشتيم بدون آن كه قبالً براي اين امر
مسلح شده باشيم»...

()9

در اين عرصه نيز موعظه و نصيحت چارهساز نيست « ...بايد وسايل عملي
را براي رفع اين مفاسد پيدا نمود و از دولت خواست آنها [را] اجرا دارد ...
وظيفة ما تشخيص امراض جامعه و نمودن راههاي عملي عالج است و وظيفة
دولت تعقيب آن راهها» )10(.راه عملي نيز فقط در يك انقالب تربيتي نهفته است؛
البته حركتي كه صرفاً به آموزش خواندن و نوشتن منحصر نبوده با تربيت
روحاني و جسماني نسل جوان و نوجوان كشور توأم شود.
وي نيز همانند كاظمزادة ايرانشهر كه در همان ايام جلد شوم راه نو را در
آموزش و پرورش منتشر ساخت ،بر اين اعتقاد بود كه تكثير مدارس موجود
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جنايت است و پيش از هر اقدامي نظام آموزشي بايد دگرگون شود و اين مهم نيز
جز با تهية «عدة كافي مربي يا آموزگار» كه الاقل ده سال زمان الزم دارد ميسر
نيست .لهذا در اين زمينه نيز طرح جامعي را ارائه نمود كه براساس آن «جمعي از
هموطنان خود را تحت شرايط و پروگرام معيني  ...انتخاب نموده به خارجه
بفر ستيم تا در آنجا هم خودشان تغيير اخالق و هويت داده ،تربيت شوند ،هم فن
تربيت كردن غير را فرا گرفته به ايران برگردند و در اينجا براي مدارس ابتدايي ما
تهية معلم و مربي نمايند».

()11

در همين زمينه ،در مباحث مربوط به ارائة طريق و راه حل است كه وجه
دوم انديشههاي ايران جوان يعني برداشت مشخص آنها از ضرورت طي «راهي
كه ديگران رفتهاند» نيز خود را نشان ميدهد .تجدد را بايد از غرب آموخت و
براي آموزش نيز بايد به غرب رفت .از نظر ايران جوان همانگونه كه در زمينة
تربيت معلم تجويز شد ،در ساير زمينهها نيز راه و روش ديگري ميسر نبود .ميرزا
حسنخان نفيسي يكي ديگر از اعضاي اصلي جمعيت نيز در بحث «نواقص كار
ايران و موانع ترقي اقتصاد ايران» به موضوع «فقدان اشخاص متخصص و ذيفن
در شعب مختلفة علوم و صنايع» اشاره داشته ،و در موضوع اعزام محصل به
خارج صريحاً اظهار داشت « ...با پنج نفر و ده نفر كار درست نميشود .بايد
هزارها ايراني هر سال به خارجه برود تا بعد از چند سال بتواند قيافة اقتصادي
مملكت را تغيير دهد».

()12

اعزام دانشجو و ضرورت برخورداري از يك كادر تربيت شده پيش از
هرگونه اقدامي ،ركن اصلي انديشة ايران جوان را تشكيل ميدهد .اين است كه از
هر طرح و پيشنهادي در زمينة اعزام دانشجو به خارج ،مانند اليحهاي كه سيد
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حسن تقيزاده در مجلس مطرح كرد مبني بر آن كه از عايدات قند و شكر سالي
ده نفر محصل براي آموزش ذوب آهن و راهآهن به خارج اعزام شوند،

()13

يا

اقدام وزارت فوائد عامه در تخصيص بخشي از بودجة ساليانهاش به منظور اعزام
()14

محصل استقبال كرد.

و هنگامي كه در اجراي برخي از اين مصوبات تأخير

ميشد ،مانند تأخير حاصله در اعزام دانشجويان ذوب آهن و راهآهن ،زبان به
انتقاد ميگشود.

()15

براساس همين استدالل نيز در توفيق اقداماتي چون اقدام

جسورانة ميرزا علياكبرخان داور در انحالل عدليه و تأسيس يك نظام نوين
قضايي (بهمن  )1305ترديد داشت ،براي موفقيت چنين اقدامي آدم الزم بود...« :
اگر ده سال پيش وزير عدليه وقت چنين فكري را كرده بود ،امروز احتياجي به
انحالل عدليه نداشتيم »...و اينك نيز كه عدليه منحل شده است امكان موفقيت كم
است زيرا « ...عدة اشخاص تحصيلكرده و متخصّص در حقوق بهتناسب ساير
طبقات كمتر است.»...

()16

اين رويكرد در ساير مواضع ايران جوان نيز مستتر است .چه به صورت
موارد صريحي چون تأكيد بر ضرورت استخدام مستشاران خارجي در
سازماندهي اموري چون ادارة مالية كشور( ،)17چه در مسائل اقتصادي مشخصي
چون احداث راهآهن در كشور كه به عقيدة ايران جوان سرمايه آن ميبايست از
منابع مالي خارجي تهيه شود .زيرا تحصيل چنين هزينهاي بر عايدات محدود
كشور ،به چنان افالس عمومي منجر ميشد كه درصورت اتمام طرح مزبور ،ديگر
امكان بهرهبرداري كامل اقتصادي از آن ميسر نميبود.

()18

البته اين بهمعناي آن

نيست كه ايران جوان خواهان چيرگي اقتصادي غرب در ايران بود ،مباحث
جامعي كه حسن نفيسي در ضرورت تجديد نظر در تعرفههاي گمركي موجود و
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تنظيم آنها به نفع صنايع نوپاي كشور مطرح كرد )19(،كه يكي از مقدمات اساسي
تغييرات بعدي شد يا مقالة مهمي كه در زمينة عايدات نفتي ايران و ضرورت
رسيدگي به آن منتشر گرديد( ،)20در جهت تقويت استقالل اقتصادي ايران سير
ميكرد.
در زمينة مسائلي چون آموزش و پرورش نيز تحكيم باورهاي ملي در
تعليم و تربيت نو مورد توجه بود و ميرزا اسماعيلخان مرآت وزير آتي آموزش
و پرورش ،ضمن تأكيد بر اولويت تأسيس مراكز تربيت معلم پيش از توسعة
مدارس ،مباني يك تربيت ملي را تشريح كرد )21( .با اين حال بيگانه ستيزي الزمة
چنين تربيتي فرض نشد ،ايران جوان در انتقاد از سختگيريهاي وزارت معارف
بر مدارسي كه خارجيها در ايران تأسيس كرده بودند ،با اشاره به ناكامي آشكار
برخي از اين مؤسسات كه جنبة ديني داشتند ،در القاء آموزههايشان به
دانشآموزان مسلمان ايراني ،نگرانيهاي موجود را غيرضروري دانسته ،با توجه به
نيازهاي كشور در آن مرحله مجلس چنين مؤسساتي را بيش از مضار احتمالي
آنها ميدانست.

()22

اين وجه از ديدگاه ايران جوان ،يعني فقدان هرگونه بيگانهستيزي يا خوف
و هراس غريب از بيگانگان را در نحوة رويكردش به مسائل جهاني نيز ميتوان
مالحظه كرد؛ جهان را ميشناخت و بر ضرورت شناخت گستردهتر آن و
همچنين حضور فعاالنة ايران در اين عرصه تةكيد داشت؛ يك يا چند مقالة
مفصل دقيق و تحليلي درمورد مسائل روز جهاني كه اكثراً به قلم ميرزا
محسنخان رئيس بود از ويژگيهاي ثابت هر شماره بهشمار ميرفت .مسائل
مربوط به جامعة ملل با دقت دنبال ميشد .در عين حال تحوالت كشورهاي
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همسايه نيز از نظر دور نبود .سلسله مقاالت مفصل ميرزا عليخان سهيلي در
معرفي روسيه شوروي ،همراه با اشاراتي به مسائل مرزي ايران و روسيه،
نوشتههايي در مورد تحوالت عراق (و مسائل مرزي آنها با ايران)،

()24

()23

مسائل

عربستان( ... )25ازجمله مقاالت جالب توجهي بودند كه در اين زمينه منتشر شدند.
در مقالههايي چند تحوالت تركيه نيز مورد اشاره قرار گرفتند ،ولي از نوع
گزارشها ،و همچنين اخباري كه در اين زمينه منتشر شد،

()26

آشكار بود كه

برخالف پارهاي از ديگر حركتهاي ملي آن ايام براي ايران جوان تحوالت
جاري تركيه الگو و سرمشق نبود .آنها به اصل جريان ،يعني تحوالت اروپا نظر
داشتند و نه بازتاب شكسته بستة آن در يك حوزة همسايه.
محدودة موفقيت

چنان كه اشاره شد ،تجربة ايران جوان از لحاظ تالش منسجمي كه در ارائة
يك رشته پيشنهادهاي فرهنگي و اقتصادي براساس يك ديدگاه مشخص نظري،
در خود داشت ،در مقايسه با بسياري از تجارب سياسي ايران در ادوار قبل و بعد،
پديدة نادر و منحصر به فردي بهشمار ميآيد .بهخصوص آن كه براساس
تجربهاي ايراني استوار بود .در حركتهاي سياسي و اجتماعي ايران معاصر كمتر
هسته يا گروهي ديده ميشود كه بر مبنايي جدا از خصوصيات شخصي رهبري با
عاليق گذراي روز تشكيل شده باشد ،حال آنكه در اين مورد خاص گذشته از
حضور يك ديدگاه مشخص نظري ـ ضرورت درك و جذب مستقيم و بالواسطة
مدنيت غرب ـ چهرههايي را ميبينيم چون علياكبر سياسي ،حسن نفيسي،
محسن رئيس ،اسماعيل مرآت ،علي سهيلي ،مصطفيقلي بيات ،حسين اميني،
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احمد عدل ،مشفق كاظمي  ...كه هريك بنا به تخصص و دانش خويش با درنظر
داشتن تحوالت روز ايران ،بيان وجه مشخص از اين جهانبيني را برعهده گرفتند.
ايران جوان دليل موفقيت خود را در آن ميدانست كه « ...براي انجام
اغراض خصوصي و پيشرفت منافع انفرادي تشكيل  »...نشده بود و آنكه در اين
هفت سال «دور اشخاص» نگشت.

()27

به عبارتي ديگر « ...در هيچ موقع تحت

تأثير وقايع و گذارشات روز  »...واقع نگرديد و «داخل در شخصيات» نشد.

()28

ولي نگاهي دقيقتر به اين تجربه بيانگر آن است كه اين موفقيت به مراتب
محدودتر از آن بود كه بهنظر ميآيد .نخست آن كه از دورة هفت سالة
فعاليتهاي ايران جوان ،فقط دورة فعاليتهاي زمستان  1305تا زمستان  1306آن
است كه از وجه شاخص و بارزي برخوردار است .چنان كه ميدانيم جمعيت
ايران جوان در فاصلة سالهاي  1300تا  1305در مقايسه با دوران كوتاه بعدي
(سال  )1306نه در زمينة فعاليتهاي سياسي كارنامهاي همسنگ فعاليتهاي اين
دوره دارد و نه در افادة مرام .شايد علت اين توفيق زودگذر را و از آن مهمتر
علت زودگذر بودنش را بتوان در آن جستجو كرد كه ايران جوان ،اصوالً جمعيتي
سياسي نبود .نه آن كه مرام و مسلك سياسي نداشت :ايران جوان نيز مانند
بسياري از احزاب و گروههاي آن دوره مرام سياسي داشت ،نوع خويش را هم
داشت« :استقرار حكومت پارلماني و اصول دموكراسي در ايران ،حفظ آزاديهاي
انفرادي و آزادي اجتماعات و آزادي نطق و قلم و عقيده و مطبوعات  »...از جمله
اصول مهمي بود كه در توضيح مرام و مسلك خود بر آن تأكيد داشتند )29( .حتي
در يكي از شمارههاي نشريه خود مقالة عالمانهاي در تعريف خصوصيات يك
«حزب سياسي» از آندره هس ،كه در مدرسة حقوق تهران به تدريس اشتغال
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داشت منتشر كردند ،ولي بهنظر ميآيد كه براي اين جوان نيز همانند بسياري از
ديگر احزاب و گروهةاي وقت اين بخش از مرامنامه ،جنبهاي تزئيني داشت.
سياست مدرنيته

واقعيت امر آن است كه ايران جوان نيز مانند بسياري از حركتهاي جدي
ديگري كه در ايران معاصر بهتحقيق مدرنيته همت بستند ،از رويارويي با وجه
ديگري اين امر يعني شكل دادن به يك ابزار سياسي مناسب با اين تجربه ،يك
ابزار سياسي مدرن روي گرداندند .يعني با همان جديتي كه در عرصة تعليم و
تربيت ،با تأكيد بر آموزش عقالني مردم و در عرصة اقتصاد با تأكيد بر تحكيم
مباني صنعتي كشور و جهاني شدن  ...مدرنيته را مدّ نظر داشتند ،در عرصه
سياست كوتاهي كردند.
با توجه به آنچه از بخش سياسي مرام و مسلك ايران جوان در موضوع
استقرار حكومت پارلماني و اصول دموكراسي ذكر شد ،نه ميتوانيم بگوييم كه از
اين لحاظ به مباني نظري كار اشنايي نداشتند و نه آن كه بگوييم نگرشي
استبدادي داشتند .اگرچه ايران جوان با همان جديتي كه به مضامين فرهنگي و
اقتصادي ميپردازد ،مضامين سياسي را مورد توجه قرار نميدهد ولي برخالف
بعضي از حركتهاي قدرتمند آن دوره كه مواضع صريح استبدادي اتخاذ كرده،
اصالحات را نيز فقط در چهارچوب يك ديكتاتوري مصلح ميسر ميديدند،
تفاوت ديدگاه ايران جوان آشكار است .ميرزا علياكبرخان سياسي در يكي از
آخرين نوشتههايي كه در اين دوره منتشر ساخت ،اين ديدگاه استبدادي را
صريحاً مورد انتقاد قرار داد .نوشت كساني ميگويند« :جامعهاي كه اكثريت
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افرادش در جهل و فساد اخالق غوطهور ميباشد ،از تشخيص مصالح و ادارة
امور خودش عاجز بوده مانند اشخاص نابالغ احتياج به قيم يا ولي دارد ،و وظيفة
اين شخص آن است كه بدون احترام حريت افراد و بدون رعايت تمايالت و آراء
آنها يعني به زور به سوي راه راست رهبريشان كند .نبايد فراموش كرد كه دول
استعمار هم هنگام دستدرازي به خاك ديگران همواره همين حجت را ذكر
كردهاند .ليكن بر هيچكس پوشيده نيست كه اين وسيله دو عيب بزرگ دارد .اول
آن كه از صد مورد نود و پنج موردش ،قيم يعني صاحب زور طماع و غيرصالح
از آب درميآيد »...و دوم اين كه « ...اين وسيله هم مانند مواعظ و پنديات و
قوانين مخصوص تأثيرش سطحي بوده ابداً در وجدانيات افراد راه نمييابد و
شخصيت احدي را تغيير نميدهد ».وي در ادامة بحث خاطرنشان ساخت
همانگونه كه هشت سال پيش يعني چند صباحي پيش از ظهور «مصلح» وقت در
شمارة اول اصول تعليمات ،نشريه وزارت معارف نوشته بود « ...برفرض اين كه
مصلح يا مصلحين خيرانديش و قوي ظهور كرده و دست اصالح به سر و روي
جامعه بكشند ،باز دردها دوا نشده و افراد از بدبختي نجات نيافتهاند [ ...زيرا] ...
مصلحين فقط صورت ظاهر را تغيير داده به حقيقت دست نبردهاند .اين است كه
به مجرد ضعف عناصر آمره و قواي عامله و يا درصورت جزيي بحران و انقالب،
حقيقت محيط با تمام معايب و مفاسدش بهطور شديدي مجدداً ظاهر شده،
اوضاع به صورت اول بازگشت خواهد نمود .اين خود يكي از اصول مسلّمه علم
و تربيت است كه با ترساندن و كتك زدن ،يعني به وسيلة زور هيچكس آدم نشده
است».

()30
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از اينرو مالحظه ميشود كه با توجه به تحوالت بعد از شهريور بيست
بهطور اخص ،و اصوالً كل دگرگونياي كه در ادوار بعدي دامنگير كشور شد ،در
علم و وقوف ايران جوان به عواقب دردناك تحوالتي كه در جريان بود ،ترديد
نيست ،ولي اشكال كار ،هنگامي خود را نشان ميدهد كه اين علم و دانايي
ميبايست وجه بياني سياسي پيدا كند .چنانكه اشاره شد ايران جوان «تشخيص
امراض جامعه و نمودن راههاي عملي عالج» آنها را از وظايف خود ميدانست و
«تعقيب اين راهها را» نيز وظيفة دولت .ولي در عين حال كه به عبث بودن زور و
اجبار در اين زمينه آگاهي داشت ،در شرح وظايف دولت يا به عبارت ديگر در
تعريف ابزار سياسي اين دگرگوني ،چگونگي «تعقيب اين راهها» را روشن نكرد.
ايران جوان در فاصلة سالهاي  1300تا  1305كه درمورد انتخاب ابزار
مناسب براي تجدد و ترقي ايران ،ميان نيروهاي مختلف كشور زد و خورد
سياسي تعيينكنندهاي جريان داشت ،حضور محسوسي نداشت .درواقع هنگامي
بر اين عرصه گام نهاد كه با پيروزي كساني چون ميرزا علياكبرخان داور و
عبدالحسينخان تيمورتاش ،سرنيزه به عنوان ابزار سياسي مطلوب انتخاب شده
بود و «شخصيات» سياسي نيز كه ايران جوان از درگيري در آن پرهيز داشت به
نفع «شخص» رضاخان سردار سپه ،حل و فصول شده بود.
تالشهاي كمرنگي چون تأكيد بر لزوم اصالح قانون انتخابات( )31يا انتقاد
از مصوبة هيئت وزرا درمورد طبقهبندي اعياد رسمي كشور كه در آن براي
سالروز مشروطيت ايران « ...كه به عقيدة ما يكي از پيشآمدهاي بزرگ تاريخي
ايران است [كه] نهتنها ريشة استبداد را از ايران كند ،بلكه مملكت را از انقراض
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نجات داد »...شأن و مقامي در رديف اعياد درجة اول كشور قرار ندادهاند نيز
كارساز نبود.

()32

بنبست سياسي

ايران جوان در اواخر سال  ،1305يعني در آخرين روزهاي آزاديهاي
سياسي و حزبي در آن دوره ،بهنحوي جدي در عرصة تحوالت سياسي ايران گام
نهاد .اگرچه ظاهراً بر اين اعتقاد بود كه چون براي پيشرفت «مرام متيني» به وجود
آمده است و « ...فقط هواخواه دولتي خواهد بود كه طرفدار جدي اين مرام و
حاضر براي اجراي آن با تمام قوا» است دشواري چنداني هم در پيش نخواهد
داشت ولي در مدتزماني كمتر از شش ماه در مواجهه با نخستين واقعيت
سياسي يعني يكهتازي نظام نو وجه سياسي خود را كنار گذاشت؛ در اوايل
تابستان  1394درحالي كه يك دورة ديگر از آزاديهاي سياسي و فعاليتهاي
حزبي تاريخ معاصر ايران در آستانة توقف كامل قرار داشت ،تيمورتاش ،وزير
دربار پهلوي كه در اوج قدرت بود و البد با اتهام از تحوالت سياسي كه در
ايتاليا ،اسپانيا ،روماني و تركيه  ...آن روز جريان داشت ،به ايجاد يك حزب
فراگير ـ حزب ايران نو ـ تصميم گرفت .گرچه دوران اين تصميم ـ و شايد
هوس ـ چندان به درازا نكشيد كه به نتيجة ملموسي منجر شود ،ولي آنقدر دوام
آورد كه به اعالن غيررسمي تعطيل هرگونه فعاليت سياسي ديگر در كشور و
همچنين به زائل شدن وجه سياسي جمعيت ايران جوان منجر گردد ،در اواسط
شهريور  1304ايران جوان اعالم داشت كه باالخره پس از حدود دو ماه مذاكره
بين نمايندگان جمعيت و حزب ايران نو «براي تشريك مساعي و توحيد
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پروگرام» باالخره در گردهمآيياي كه در مركز جمعيت برگزار شد ،تيمورتاش
ضمن ايراد يك نطق مفصل ،اتحاد آن دو گروه را اعالم داشت.

()33

به گزارش

ايران جوان خالصة توضيحات شفاهي وزير دربار كه در توضيح نطق و تصميم
فوقالذكر بيان گرديد ،از اين قرار بود ...« :چون قواي تجددخواه مملكت قليل و
پراكنده بودهاند ،بدين جهت در برابر صفوف قواي مرتجعين تاب مقاومت نداشته
و دائماً مجبور به تسليم ميشدهاند .امروز كه در تحت لواي سلطنت تجددپرور
اعليحضرت شاهنشاهي زمينة مساعدي براي پيشرفت عقايد تجددخواهانه فراهم
شده الزم است عموم عناصر متجدد دست اتحاد و برادري به يكديگر داده با
ترك اختالفات كوچك شخصاً براي سوق دادن مملكت به طرف ترقي و تمدن
اقدام نمايند »...به همين دليل قرار بر آن شد ايران نو و ايران جوان كه هردو يك
مقصود داشتند متحد شوند.

()34

ولي جمعيت ايران جوان به حزب تيمورتاش ملحق نشد ،در توضيحي كه
دو هفته پس از جلسة كذايي منتشر شد ،چنين آمده بود :حدود دو ماه قبل « ...به
ايران جوان مصراً تكليف شد با حزب جديد تشريك مساعي نمايد تا هر دو
دسته پروگرام جديد را به موقع اجرا گذارند» جمعيت دو راه در پيش داشت ،يا
اعالم انحالل كرده و به حزب جديد بپيوندد و يا «راه حلي پيدا كند كه ايران
جوان از بين نرفته و ضمناً با تقاضاي جمعيت جديدالتأسيس تا سرحد امكان
موافقت شود» .راه اول ممكن نبود زيرا « ...ايران جوان جمعيتي است كه چندين
سال عمر كرده شهرت بيغرضي و وطنخواهي آن در اكناف ايران پيچيده و
درواقع يگانه كعبةاميد عناصر تجددخواه مملكت شده است و در مقابل صفوف
انبوه ارتجاع ،ايران جوان تنها قوة منظمي است كه خود را طرفدار حقيقي تجدد
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معرفي كرده و در عمل هم لياقت خود را اثبات نموده است .انحالل ايران جوان
را خيانت به تجدد و ترقي ايران تشخيص داده و از همان دقيقة اول از خاطر دور
كرديم» .در عين حال « ...صالح ندانستيم دستي را كه به طرف ما دراز شده است
نگيريم و انها را تنها بگذاريم  ...تا بعدها نگويند يك راه نجات براي ايران بود و
آن را هم ايران جوان مسدود كرد» .اين بود كه «شق سومي» را انتخاب كردند كه
درواقع همان راه دوم بود؛ اين كه « ...اسم حزب سياسي را از روي ايران جوان
برميداريم و هركدام عليحده با نهايت صميميت و تمام قوا براي پيشرفت مرام
خود با جمعيت جديد تشريك مساعي ميكنيم و تا هركجا كه صالح مملكت بود
دنبال آن ميرويم .اگر بدين وسيله مقاصد ما انجام گيرد كه باعث نهايت سعادت
خواهد بود .اما اگر خداي نخواسته روزي احساس كرديم كه مقاصد اين جمعيت
با مرام ما فرق دارد و از تبعيت آنها منافع ايران به قسمي كه دلخواه ماست
ملحوظ نميگردد آن روز از ادامة اين راه صرفنظر ميكنيم و تصميم خود را تغيير
ميدهيم .آن وقت ايران جوان دومرتبه قدم در صحنة سياست ميگذارد و اجراي
مرام خود را آنجا كه معوق ماند با وسايل ديگر دنبال ميكند».

()35

لهذا جمعيت

ايران جوان با تغيير نظامنامة خود از حالت يك حزب سياسي خارج شده به
اعضايش اختيار داد در ديگر تشكلهاي سياسي فعاليت كنند.
اعضاي ايران جوان در ديگر تشكلهاي سياسي فعال نشدند زيرا تشكّلي
برجاي نماند .ولي هريك به صورت فردي در چهارچوب دولتي كه به نتايج
عملكردش نيز اطمينان نداشتند ،دلخواه خود ،يا وجه تعديل شدهاي از آن را
دنبال كردند .هنگامي كه در پي تحوالت شهريور  1320يعني هنگامي كه با
«ضعف عناصر آمره و قواي عامله»« ،حقيقت محيط با تمام معايب و مفاسدش به
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طور شديدي مجدداً ظاهر» شد و امكان ارزيابي اين تجربه و طرح اين پرسش
پيش آمد كه آيا «مقاصد اين جمعيت با مرام ما فرق دارد» يا خير تا در اين زمينه
نيز تصميم مقتضي اتخاذ شود ،ايران جوان كه در خدمت دستگاه پا به سن
گذاشته ،تحليل رفته بود ،خواست و توان چنين ارزيابي و نقدي را نداشت ،به
همان صورت باشگاه به حيات خود ادامه داد.
يادداشتها:
 .1براي آگاهي از دشواريهاي ايام تحصيل نسل فرنگرفتة آن روز ،و ازجمله تعدادي از اعضاي
ايران جوان بنگريد به محمود دلفاني« ،محصالن ايراني در اروپا در طول جنگ جهاني اول» ،گنجينة
اسناد ،فصلنامة سازمان اسناد ملي ايران ،س  ،3شمارة پياپي  ،10-11تابستان و پائيز  ،1372صص
.14-51

.2

براي آگاهي بيشتر ،دكتر علياكبر سياسي ،گزارش يك زندگي ،ج  ،1ديماه ،1366

Orient Script,

 ،Ltd, Londonصص .78-74

.3

روزنامة ايران جوان ،ش  5 ،1اسفند ( ،1305با عرض تشكر از استاد گرامي جناب آقاي دكتر
اسماعيل رضواني كه لطف كرده ،دورة اين روزنامه را در اختيار نگارنده قرار دادند).

.4
.5
.6
.7

ش  20 ،3اسفند .1303
همان.
ش  5 ،5فروردين .1306
همان.

 .8ش  24 ،50دي .1306

 .9ش  7 ،49دي .1306
 .10ش  20 ،3اسفند .1305
 .11ش  28 ،52بهمن 1306
 .12ش  21 ،38آبان .1306
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 .13ش  9 ،10ارديبهشت .1306
 .14ش  3 ،18تير .1306
 .15ش  29 ،35مهرماه .1306
 .16ش  9 ،10ارديبهشت .1306
 .17ش  20 ،16خرداد .1306
 .18ش  ،2اسفند  ،1305ش  ،9ارديبهشت  ،1306ش  ،13ارديبهشت  ،1306ش  2 ،27شهريور .1306
 .19ش  27 ،2اسفند  ،1305ش  5 ،5فروردين  ،1306ش  12 ،6فروردين .1306
 .20ش  30 ،48دي .1306
 .21ش  5 ،5فروردين .1306
 .22ش  18 ،22آذر .1306
 .23شمارههاي  1تا  ،5 ،7اسفند  1305تا  27خرداد .1306
 .24ش  24 ،21تير 1306؛ ش  ،31اول مهرماه ..1306
 .25ش  6 ،26آبان .1306
 .26ش  25 ،30شهريور .1306
 .27ش  2 ،42دي .1306
 .28ش  28 ،26مرداد .1306
 .29ش  5 ،1اسفند .1306
 .30ش  30 ،48دي .1306
 .31ش  23 ،47دي .1306
 .32ش  14 ،50دي .1306
 .33براي آگاهي از متن اين سخنراني كه يكي از مهمترين بيانههاي استبدادي تاريخ معاصر ايران است
گذشته از ايران جوان كه متن كامل آن را منتشر كرد (ش  11 ،28شهريور  )1306بنگريد به
اطالعات ش  9 ،296شهريور .1306
 .34ايران جوان ،ش  11 ،28شهريور .1306
 .35ش  25 ،30شهريور .1306

