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  چكيده

 اوضاع بيگانگان، هاي  دخالت. كرد تجربه را نوظهوري و جديد تحوالت قاجاريه عصر در ايران
 اصـلي  عوامـل  از تجدد و مدرنيته با جامعه سنتي بافتِ ناآشنايي اجتماعي، و اقتصادي نابسامان

 چون افرادي آشنايي خصوص اين در. شود  مي شناخته دوره اين اجتماعي و سياسي انحطاط در
 يـد جد فكري تحوالت گيري  شكل همچنين و غرب فرهنگ و تمدن مظاهر با دهخدا اكبر علي
 جرگة به پيوستن با دهخدا. است مهم بسيار ايران جامعه روشنفكران و كردگان  تحصيل ميان در

 مفاسـد  بـا  مبـارزه  در فـردي   منحـصربه  روش اشـعار،  و مقـاالت  نگارش با و خواهان  مشروطه
 ايـن  در. گرفت پيش در ايران مردم عامة ناآگاهيِ و سوادي  بي با مقابله همه از بيش و اجتماعي

 دهخـدا  هـاي   نوشـته  و هـا   فعاليـت  از دهخـدا  اجتمـاعي  هـاي   انديشه است، شده كوشيده مقاله
 و هـا   نوشـته  ها،  كنش اعمال، ها،  فعاليت بررسي حاضر پژوهش هدف رو،  اين از. شود استخراج

  .است وي اجتماعي حيات بر تأكيد و تكيه با دهخدا هاي مقاله
  .سوادي بي مبارزه اجتماعي، هاي هانديش و  فعاليت دهخدا، مشروطيت،: ها ه كليدواژ
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Ali Akbar Dehkhoda’s Social Ideas 
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Abstract 

Iran in Qajar Periods witnessed newfound developments.  Foreign interference, poor 
economic conditions, split between traditional society and modernity were some of 
main factors in social and political decline. In such situation people like Ali Akbar 
Dehkhoda who were familiar with western modernity had a major role in intellectual 
developments among academics and intellectuals in Iran. Dehkhoda as a 
constitutionalist had a unique role in activities against social corruptions and Above 
all confronting illiteracy and the public's ignorance in Iran through his poems and 
other writings. Present article tries to draw out his social ideas and from his works. 
Key words: Constitution, Dehkhoda, Social ideas 
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  مقدمه
 علم شناخته شده است، روند تكاملي و سير تاريخي وقـايع و بـه               مثابة  از زماني كه تاريخ به    

بخـش  . شـود   مي حاكم بر يك كشور نيز بهتر شناخته و مورد بررسي واقع          هاي    دنبال آن انديشه  
جزئي و  هاي     و بررسي  )مختلف و چه به اشخاص    هاي    چه به دوره  (دي تاريخ   بن كردن و قسمت  

مؤثر هاي    بررسي شخصيت . شود  مي خرد و تحقيقات همزمان آن در نهايت منجر به نتايج كالن          
دهخــدا يكــي از . داردعنــوان تحقيقــي مــوردي و جزئــي همــين پايــه ارزش   كــشور نيــز بــه

 سياسي، اجتمـاعي،    عرصة فعاليت در    سابقةاصر با   ممتاز و مؤثر تاريخي ايران مع     هاي    شخصيت
 در اين مقاله كوشش بر آن اسـت تـا بـه كمـك علـم تـاريخ                   ، از اين رو   .ادبي و فرهنگي است   

اجتماعي عالمه دهخدا با توجه به آثـار و احـوال او تحليـل و بررسـي                 هاي    و فعاليت ها    انديشه
 در تـاريخ،   وياي  نقـش عمـده  ودوجـ شناختي دهخـدا بـا    اجتماعي و جامعههاي  انديشه .شود

.  مورد غفلت واقـع شـده اسـت        ،اجتماعي و فرهنگي و ادبي ايران معاصر      هاي    سياست و حوزه  
شود، بيشتر به صورت نامنسجم و در ضمن مقاالت و تحقيقات   ميآنچه نيز در اين موارد يافت  

يلي در اين حيطـه  به روش تحل اي مجزا فقدان مقاله ديگر محدود و منحصر شده است؛ بنابراين   
انتقـادي در   ، اثـري تحليلـي  در منابع آرشيوي نگارندگان با توجه به جستجوي .شد  مياحساس

بـدين سـبب بـه      . وجود نـدارد  شناختي دهخدا    اجتماعي و جامعه  هاي    و انديشه ها    زمينه فعاليت 
  .نگارش اين مقاله اقدام شد

  ي دهخداوضعيت ايران در بحبوحه مشروطيت و مختصري از زندگ) الف
 فعاليت سياسي دهخدا حول محور مشروطه و مبارزه عليه محمـدعلي شـاه و تـالش                 عمده

اي از    در اينجـا فـرض اسـت شـمه         ،رو براي رسيدن به فضايي باز و آزاد در ايران است؛ ازايـن           
 بزرگ تاريخ ايران، انقـالب  رويدادهاييكي از  . مشروطه گفته شودآستانةمشروطيت و ايران در 

 فرمـانروايي سـنتي در    شـيوه اين انقالب پاياني بر     .  است 1323 - 1327 / 1905 - 1909مشروطيت  
گونه محدوديت قـانوني و سـازماني بـر           خداوند در زمين بدون هيچ     سايةشاه،  «ايران بود كه در آن      

 انقالب مشروطيت مورد بررسي و تـدقيق  آستانةاگر كشور ايران در  1.»كرد  رعايايش فرمانروايي مي  
                                                            

  .108: شيرازه، ص:  ترجمة سهيال ترابي فارساني، تهرانشناسي سياسي ايران، مقاالتي در جامعه، 1376آبراهاميان، يرواند،  - 1
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  :آيد  چند نكته به دست مي، واقع شودانتقادي
 ايران بـيش از     ي ميليون 10 تا   8جمعيت  بسياري از مردم روستانشين و عشاير هستند؛ از          .1

  1؛نشين و روستايي هستند  كوچ ايلياتي،ها آندرصد  80
 2؛درصد مردم باسواد هستند5تنها  .2

 3؛ كشاورزي و تمركز در روستاها بوديةپااقتصاد ايران بيشتر بر  .3

 4.شود  مي تنها محدود به دربار و حكام و رؤسا، نظر بروكراسي ايران ضعيف استاز .4

اي براي حاكميت مردم در كشور شـد تـا نمايندگانـشان را خـود                خواهي مقدمه  اما مشروطه 
، امتيازات و قراردادهـاي خـارجي را تـصويب يـا رد             ها  بودجهانتخاب و نمايندگان نيز قوانين،      

  5.كنند
رو زمينـه بـراي ايجـاد         ازايـن  ،برد  مي  مشروطيت در وضعيت بحراني به سر      آستانةايران در   

در ) 1387 (رهبـري  همـان طـور كـه مهـدي          ،انقالب فراهم شد؛ هرچند اين انقالب ناكام ماند       
، در  تـضاد دولـت و ملـت      در كتاب    6حتي كساني مانند كاتوزيان   . گويد  مي مشروطه ناكام كتاب  
 انقالب به معناي    زمرة، مشروطيت را در     »انقالب مشروطيت آزادي و لجام گسيختگي در       «مقالة

بيگانگاني كه زمان آن را درك كردنـد بـا چاشـني بـدبيني آن را نـوعي             . كنند واقعي قلمداد نمي  
 نـوعي ايران عصر قاجار،     7.دانند  نميكنند و حتي آن را مناسب احوال ايران           مي نظمي قلمداد  بي

ظام نه تنها ديوانساالري قابل توجهي ندارد، بلكه حتي به          نظام سلطنتي استبدادي است كه اين ن      
نفـوذان محلـي در مقابـل         قـدرت اجتماعـات و ذي      ،)قنـات  ( آبياري غيرمتمركـزآن   شيوةسبب  

                                                            
  .74: گستره، ص:  ترجمه يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران،، 1362عيسوي، چارلز،  -1
  .22: اميركبير، ص: اهللا نيك آيين، تهران  ترجمه فضلو توسعه در ايران،ديكتاتوري ، 1358هاليدي، فرد،  -2
  .65: عيسوي، همان، ص -3
  .38-42: زوار، صص: ، تهران3و  1، ج شرح زندگاني من، 1371مستوفي، عبداهللا،  -4
  .108آبراهاميان، همان، ص  -5
  .149-181: مركز، صص: تهران، صرهشت مقاله در تاريخ و ادب معا، 1385كاتوزيان، محمدعلي همايون،  -6
  .17: اقبال، ص:  ترجمة ابوالقاسم اعتصامي، تهرانانقالب مشروطيت ايران،، 1362زينويف، ايوان الكسيويچ،  -7
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 ظلم و ستم ايادي و اعوانان شاه، هـدر رفـتن و خـروج               مشاهدة 1.حكومت مركزي بيشتر است   
 ايـران را از     جامعـة نگـي برخـي از مـردم        ماندگي فره  منابع مالي از ايران و فقر و جهل و عقب         

كرده و اغلب جوان، سالح فكر و كالم را به كـف   اين قشر روشنفكر، تحصيل   . غفلت بيدار كرد  
و انتـشار روزنامـه، كتـاب و مطالـب گونـاگون بـه آگـاهي مـردم                  هـا     گرفتند و با ايجاد انجمن    

. ظفرالـدين شـاه رسـيد     فرمان مشروطيت بـه امـضاي م       1324ذيقعدة14 سرانجام در    2.پرداختند
 امـا  3،مجلس برپا و اختيارات شاه محدود و بخش اعظم اين اختيارات به مجلـس واگـذار شـد    

بيگانگـان شـد و محمـدعلي شـاه نيـز كـه             هـاي     پس از چندي ايـن مجلـس تـسليم خواسـته          
 محدوديت اختيارات خود را بپذيرد، بـا مجلـس مخالفـت كـرد و آن را بـه تـوپ        توانست  نمي
  4.بست

 و قاعدتاً هم حاميان و هم مخالفاني داشته است؛ ميرزاعلـي            اًه از بدو تولد خود طبع     مشروط
  . يكي از حاميان مشروطه است)بعدها دهخدا(اكبر قزويني 

پـدرش، خانباباخـان    . دنيا آمـد   در تهران به  )  خورشيدي 1258 (قمري 1297دهخدا در سال    
. دار شـد   رش سرپرسـتي او را عهـده      مـاد .  ساله بود درگذشـت    9 هنگامي كه علي اكبر      ،قزويني
.  استفاده كرد  )به علت مجاورت  (آبادي   نجم ، از محضرحاج شيخ هادي    با وجود كم سن   دهخدا  
بـه تحـصيل در     درنهايـت    و 5غالمحسين بروجردي به مدت ده سال تعليم ديد         نزد شيخ  سپس
ن فروغي  محمدحسي. در اين مدرسه، زبان فرانسه را آموخت      .  علوم سياسي مشغول شد    ةمدرس

                                                            
  .12: آبراهاميان، همان، ص -1
  .20: ، ص17، حافظ، شماره »نقش علي اكبر دهخدا در ادبيات سياسي مشروطيت«، 1384يميني، پرستو،  -2
؛ ذاكـر حـسين،     463-528: دايـره المعـارف ايرانـشناسي، صـص       :  تهـران  .تاريخ حقوق ايران  ،  1383ين، سيدحسن،   ام -3

  .60: دانشگاه تهران، ص: ، تهرانمطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت، 1368 عبدالكريم،
بـه كوشـش   ،  )يتبخش گزارش دورة قاجـار و مـشروط       ( گزارش ايران    ،1363، مهدي قلـي،     )مخبرالسلطنه(هدايت   -4

  .71-72: ؛ ذاكر، حسين، همان، صص218-223: نشر نقره، صص: محمدعلي اهتمام، تهران
انجمن آثار و مفاخر :  تهراننامه علي اكبر دهخدا، مجموعه مقاالت زندگي، »شرح احوال دهخدا«، 1386معين، محمد،  -5

  .269: ، صفرهنگ معاصر: ، تهران1 ج پژوهشگران معاصر ايران،، 1378اتحاد، هوشنگ، ؛ 11-12: ، صصفرهنگي
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 تا اينكـه در زمـان مظفرالـدين شـاه،      1سپرد  مي  تدريس را به او    ةفيوظ دانش دهخدا گاه     دليلبه  
دهخدا در اين سـفر زبـان فرانـسه خـود را            . الدوله غفاري او را همراه خود به بالكان برد         معاون

ايـران  بازگشت دهخدا به    . جديد بهره برد و دانش خود را تكميل كرد         كامل كرد و از معلومات    
از جرايـد   ،  صوراسـرافيل  آن هنگام وي در انتـشار روزنامـه        در. همزمان با آغاز مشروطيت بود    

با ميرزاجهانگيرخـان صوراسـرافيل و ميـرزا قاسـم تبريـزي بـه همكـاري                ،  معروف مشروطيت 
بـه   خواهان محمدعلي شاه، دهخدا با جمعي از آزادي       از تعطيلي مجلس در زمان     پس. پرداخت

بـه اسـتانبول     سوئيس سه شماره از روزنامه صوراسرافيل را منتشر كرد و سـپس       در. اروپا رفت 
 . كرد خواهان همكاري با آزادي» سروش« در آنجا نيز در انتشار روزنامه ،رفت

مجلـس   پس از خلع محمدعلي شاه، دهخدا از طرف مردم تهـران و كرمـان بـه نماينـدگي                 
جهاني اول دهخدا    در دوران جنگ  .  رفت خواهان به مجلس   برگزيده شد و به درخواست آزادي     

تهـران آمـد و از    پـس از جنـگ بـه   . در يكي از روستاهاي چهارمحال بختياري سكونت داشت   
 در جريـان ملـي   او. كارهاي سياسي كناره گرفت و به خدمات علمي و فرهنگـي مـشغول شـد        

زار و اذيت    مورد آ  1332مرداد28شدن نفت از مصدق دفاع كرد، به همين علت بعد از كودتاي             
  خورشيدي در تهران وفات يافـت و در قبرسـتان    1334واقع شد و سرانجام در هفتم اسفند ماه         

  2.به خاك سپرده شد ابن بابويه

  هاي اجتماعي دهخدا تحليل و بررسي انديشه) ب
، هـا   چالش به جامعه، مشكالت،     )نگر جزءنگر و كل  (هاي اجتماعي، نگاه جامع       منظور از انديشه  

. و مسائلي از اين دست است  جامعهء، عوامل پيشرفت و ارتقاها آنرفت، تشخيص و رفع موانع پيش
جامعـه  .  بسياري با ديگر مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي مـرتبط اسـت            اندازةاين مسائل نيز تا     

                                                            
  .269: اتحاد، همان، ص -1
، 169، سـال پـانزدهم، شـماره        نگـين ،  »مبارزات دهخدا و يارانش عليه محمدعلي شاه در اروپا        «،  1358افشار، ايرج،    -2

، پرويـز،   ناتل خـانلري  ؛  25-28: ، صص تيراژه: تهران.  ج اول  .مقاالت دهخدا ،  1368دبيرسياقي، محمد،   ؛  428-431: صص
، به كوشش )كارنامه، نقد و تحليل و گزيدة اشعار علي اكبر دهخدا(، ياد آر ز شمع مرده ياد آر  ،  »درگذشت دهخدا «،  1390

  .26-29: صصسخن،  :سحر مازيار، تهران
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 13     / هاي اجتماعي دهخدا تحليل و بررسي انديشه

مشروطيت بيانگر آغاز عصري جديد . ايران در آستانه و در اثناي مشروطيت تحوالت بنياديني يافت
هـا و     و پيچيـدگي   التي عميق در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران          با تحو 

 تدريج بهافتد و   در نظام مشروطه حاكميت به دست مردم مي       . منوط بودن اين ابعاد به همديگر است      
با آغاز جنبش مشروطيت و تـشكيل مجلـس         «. كند  ميكرده و منورالفكر بروز      طبقه متوسط تحصيل  

گرا در كـسوت ديـواني، خطيـب، شـاعر، نويـسنده و              تري از روشنفكران آرمان    طيف گسترده ملي،  
 روشنفكران سلف را توسـعه دادنـد و ژرفـا           انديشةساالري برآمدند و     نگار به استقرار مردم    روزنامه
او روشنفكري تمام عيار بـود      .  و ماندگار شد   نظير  اي كم   در اين طيف نوپيدا دهخدا چهره     . بخشيدند

آثـار  .  زبان و قلم خويش را به تمامت در راه غايات ملي و آرمان مشروطيت ايران به كار گرفت                  كه
سـترگ   اثـر    پديدآورنـدة  فقـط    تـوان   نمي محدود نماند و نيز او را        چرند و پرند  قلمي او به مقاالت     

هاي سياسي و اقتصادي نيز مقـاالت وزيـن نوشـت و حتـي بـراي                   دانست، بلكه در زمينه    نامه لغت
  1.»وسعه كشور طرحي عرضه كردت

هاي اجتماعي دهخدا در گروي تحليل و بررسـي           تحليل انديشه  حال به خوبي روشن است كه     
 واقـع حيـات     در . مهم حيـات سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي وي اسـت             شاخصة و   عاملچندين  

، اجتماعي دهخدا چيزي مجزا و مستقل از حيات سياسي و حتي بعضاً اقتصادي و فرهنگي نيـست                
 ايـن   تـوان   مـي  بنـابراين    اند؛  مربوطها درهم تنيده و به هم         توان گفت اين شاخصه      مي ،به بيان ديگر  

 آگاهي، انتقاد، ترقي و تجـدد، آزادي، حـس          :ها را در چندين گزينه خالصه و مشخص كرد          انديشه
مي است  ذكر اين نكته نيز الزا    . ناسيوناليسم و وطن خواهي، عدالت اقتصادي و دموكراسي اجتماعي        

 ممكن ، به طور مثال.كه اين موارد درهم پيچيده و با يكديگر مرتبط هستند و با همديگر معني دارند
  .است در انتقاد، گزينه ناسيوناليسم و تجددخواهي و آزادي و آگاهي نيز وجود داشته باشد

  آگاهي. 1
خود به نحـو     از دانش و سواد دوران       پسبه علت آنكه دهخدا آموزش مناسب و كافي داشت،          

هاي جـواني بـه سياسـت و تحـوالت اجتمـاعي و               وي از همان آغازين سال    . احسن برخوردار بود  

                                                            
  .24: انتشارات كوير، ص:  تهراندهخدا در افق روشنفكري ايران،، 1387اصيل، حجت اهللا،  -1
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توان مدعي شد وي بـا ورود بـه مدرسـه             مي. شناختي نه صرفاً آكادميك عالقمند شد       جامعه مسائل
هـاي     خواندن علوم غربي با تفكـر غـرب بـاالخص انديـشه            واسطةعلوم سياسي، از همان آغاز به       

اين مدرسه بـه نـوعي مـسئوالن و فرهيختگـان بعـدي را تربيـت                . شدياسي و اجتماعي آن آشنا      س
 سياسي و حقوقي عرصةآموختگان براي ورود به   مقدماتي دانشمرحلةدر واقع اين مدرسه  . كرد  مي

شنا اي آ    اروپايي تا اندازه    و از طرفي افكار     در اين مدرسه با علوم و فنون جديد        ها  آن. در جامعه بود  
ايـن  . بخـشيد  اي دموكراتيـك مـي   آموختگـان را روحيـه   از سوي ديگر اين مدرسه دانش 1.شدند  مي
ويژه وزارت خارجه و عدليه و ماليـه مـشغول بـه كـار               التحصيالن در ادارات مختلف دولتي به      فارغ
  2.شدند مي

 مدرسه علـوم سياسـي بـه خـدمت وزارت           دورةدهخدا پس از اتمام     طور كه گذشت      همان
الدوله غفاري، وزير مختار و سفير ايـران در           همراه معاون  قمري 1321جه درآمد و در سال      خار

مراجعت وي به ايـران      4.»پس از دو سال و نيم به ايران بازگشت        « دهخدا   3.بالكان به اروپا رفت   
  5). خورشيدي1284/ قمري 1323 (بودخواهي  مقارن و مصادف با نهضت مشروطه

الـضرب    خراسان كه امين   شوسه در اداره    قمري 1324 اروپا در سال     دهخدا پس از بازگشت از    «
 اما اين   ،»كرد به سمت معاون و مترجم مسيو دوبروك مهندس بلژيكي درآمد            مهدوي آن را اداره مي    

اهميت اين بخش از زندگي دهخدا به سـبب         . گزارشگر راه و راهسازي شش ماه بيشتر دوام نياورد        
 6.دهـد  اي دقيق و باهوش مـي  ه با وجود لحن رسمي، خبر از نويسنده   هايي است ك    ها و گزارش    نامه

پديـد آمـدن     مـشروطه و     بـه ريـشه گـرفتن      ماه بعد از صدور فرمان مـشروطيت،         9دهخدا حدود   

                                                            
  .269: اتحاد، همان، ص -1
  .612: ، ص3 مستوفي، همان، ج -2
  .8: زوار، ص: ، تهران2 ج ،از صبا تا نيما، 1382آرين پور، يحيي،  -3
  .79: آرين پور، همان، ص -4
  .9 :دبيرسياقي، همان، ص -5
: ، صـص 169، شـماره  15، سال  نگين،  »مبارزات دهخدا و يارانش عليه محمدعلي شاه در اروپا        «،  1358افشار، ايرج،    -6
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در صف مدافعان مشروطيت قرار « صوراسرافيل پيوست و براي اولين بار نشريههاي آزاد به  روزنامه
  1.»گرفت

 ،كـرد    پرمغز و تأثيرگذار اجتماعي، سياسي و اقتصادي چاپ مـي          او در صوراسرافيل مقاالت   
اي كه به سختي به دست آمده است دفاع و جانبداري             تا بدين وسيله مردم را آگاه و از مشروطه        

چنان كه محمدعلي شاه در صدد تطميع و فرمانبردار كردن او با توسل به پـول و قـزاق                    ؛ آن كند
به اروپـا   خواهان محمدعلي شاه، دهخدا با جمعي از آزادي اناز تعطيلي مجلس در زم پس 2.برآمد
وي در . هاي غرب و متجدد آشنا كرد      همين سفر به اروپا او را بيش از پيش با افكار و انديشه            . رفت

به استانبول رفت و در آنجا نيز در  سوئيس سه شماره از روزنامه صوراسرافيل را منتشر كرد و سپس
پس از خلـع محمـدعلي شـاه، دهخـدا از           . كرد خواهان همكاري  با آزادي » سروش«انتشار روزنامه   

خواهـان بـه     مجلس برگزيده شـد و بـه درخواسـت آزادي          طرف مردم تهران و كرمان به نمايندگي      
در دوران جنگ جهاني اول دهخـدا در يكـي از روسـتاهاي چهارمحـال و بختيـاري             . مجلس رفت 

 دهخـدا دانـش و   3.ظيم اميرمفخم بسيار پرفايده بـود اين اقامت به سبب كتابخانه ع . سكونت داشت 
نامه نيـز در همـين دوران    ريزي لغت اطالعات خود را در همين مدت افزايش داد و حتي جرقه پايه          

  .در فكر دهخدا پيدا شد
تهران آمد و از كارهاي سياسي كناره گرفت و به خدمات علمي              جنگ به  خاتمةوي پس از    

طور  آگاهي الزم را يافته بود، منشأ اين آگاهي در مطالب فوق به           دهخدا  . و فرهنگي مشغول شد   
جويي و به دنبـال      اندوزي و دانش   علم. پردازيم  خالصه ذكر شد؛ حال به تجزيه و تحليل آن مي         

دهخدا براي  . درس و مكتب رفتن، خود آغاز آگاهي و دانستن و دانايي الزمه روشنفكري است             
ساالري و جهل و خرافات هزاران       هاي قدرت، تباهي ديوان     ميرس مبارزه با استبداد سياسي، بي    «

آبـادي   در آگاهي او از مسائل ديني، محضر آقاشيخ هادي نجم         . آگاهي راستين نياز داشت   » ساله

                                                            
  .79: آرين پور، همان، ص -1
  .11: دبيرسياقي، همان، ص -2
كارنامه، نقد و تحليل و گزيده      (، چاپ در ياد آر ز شمع مرده ياد آر           »ها  دهخدا در ميان بختياري   «،  1390بختيار، مظفر،    -3

  .166-178: سخن، صص: ، به كوشش سحر مازيار، تهران)اشعار علي اكبر دهخدا
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طـور وي از غالمحـسين بروجـردي نيـز      همـين . مؤثر بود كه خود از مروجان انديشه ترقي بود    
ذهـن دهخـدا بـراي دريافـت        . »دبيات را فراگرفته بود   هاي قديمي و ا     دانش«ها برد و از او        بهره

هاي نو آماده شـده بـود، او در مدرسـه علـوم سياسـي كـه ميرزاحـسن خـان                       ها و دانش    پديده
الملل عمـومي و     بنياد نهاده بود، وارد شد و در آنجا حقوق بين         ) الدوله بعدي مشير(مشيرالملك  

 و حوادث اروپا، جغرافيا، حقوق، جنگ،       ويژه تاريخ انقالب   خصوصي، تاريخ قديم و معاصر، به     
  1.»هاي عربي و فرانسوي آموخت ديپلماسي، اقتصاد و زبان

آثـار  « بـه اروپـا رفـت زبـان فرانـسه خـود را تكميـل كـرد و از راه آن بـا                         هنگامي كه وي  
المعـارف   وران عصر روشنگري اروپا چون هابس، الك، منتسكيو، ولتر و اصحاب دايـره             انديشه

سائل و مباحث سياسي و اجتماعي نو را در پرتو دانـش و آگـاهي نـوين خـويش                   آشنا شد و م   
نگريست، بنيادهاي سياسي و اجتماعي باختر را ديـد و دانـش نظـري را بـا تجـارب عملـي و                      

 دهخدا در بازگشت به ايران از حزب دموكرات جـدا شـد و              2.»هاي بي ميانجي درآميخت     ديده
هاي تندروانه پيشين خود در       دهد او از روش      نشان مي  اين امر . به عضويت حزب اعتدال درآمد    

او به رغم سياست    «3.هاي گوناگون اجتماعي و سياسي تا اندازه بسياري فاصله گرفته است            زمينه
اي   كـاران ديپلماسـي زبـان را نـه ابـزار فريـب و غلبـه كـه آن را پديـده                      انـدر  پيشگان و دسـت   

  4.»داند بخش و دانايي گستر مي آگاهي
  ادانتق. 2

 در ايران، چنان گزنده بوده كه اميـراعظم،          حضور دهخدا در صوراسرافيل، هنگام   هاي    نوشته
. نتيجـه مانـد    بـي  كـرد، امـا   را عصباني كرده است؛ به نحوي كه اقدام به ترور وي      ،حاكم گيالن 

                                                            
  .25: اصيل، همان، ص -1
  .25: همان، ص -2
؛ 436-437 :اختـران، صـص   : تهـران ). دفتـري در شـعر و ادب مـشروطه        ( يا مرگ يا تجدد   ،  1382آجوداني، ماشاءاهللا،    -3

، )دوره اول و دوم مجلس شـوراي ملـي         (پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت     ،  1361اتحاديه نظام مافي، منصوره،     
  .226: گستره، ص: تهران

  .26: ، صاصيل، همان -4
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برخي قشريون افراطي و مذهبي نيز از مقاالت او تعبير و استنباط نـاروايي كردنـد و بـه همـين                
 اما مجلس دهخدا را تبرئه كـرد و بـه علـت             ،اين موضوع را حتي به مجلس نيز كشاندند       سبب  
  1.زدايي براي مدتي صوراسرافيل را توقيف كرد تنش

نوشت و دلبستگي برخي از رجـال        مي او از فساد دربار و درباريان و خيانت عمال حكومت         
 موهومه، از ظلم ارباب بر رعيت       دهخدا از خرافات و عقايد    . كرد  مي سياسي به بيگانگان را افشا    

داشـت و بـا      از رياكاري قشريون و روحاني نمايان افراطي پـرده برمـي          . گفت  مي و غني به فقير   
  2.كرد  ميزباني شيرين، جهالت و ناداني را رسوا

اجتماعي دهخدا بايد توجه داشت كـه  هاي  عالوه بر موارد فوق براي آگاهي دقيق از انديشه       
دهخدا در كنار روزنامـه     . عضويت داشته است  هايي     كانون و حزب و كميته     او در چه مجامع يا    

 اجتماعيون عاميون بود، پيوسـت تـا   حوزهاز اي   انقالب كه خود شاخه و شعبه كميتهنگاري، به   
  3.»براي حفظ مشروطيت و نگهباني از اين نهال نوپا بكوشد«

هاي كشور و     ود، چون سياست  دهخدا همراه ديگر همرزمان خود به اين كميته روي آورده ب          
 و  ديـد   نميداري را مطابق با اصول آزادي و تجدد و بسياري از مسائل نو و تازه                 روش مملكت 

هـاي     اجتماعي، فقر، فالكت، جهـل، بيمـاري، نـابرابري         عديدةاز سوي ديگر فساد و مشكالت       
دم عامـه او را     اجتماعي، فاصله عميق طبقاتي و جدايي گسترده ميان حاكمان، دولتمـردان و مـر             

هـاي وي و حتـي عـضويت در            از اين رو بيشتر مبارزات و فعاليت       كرد،متوجه وخامت اوضاع    
  .آيد هاي مخالف و منتقد حكومت نيز نوعي انتقاد به حساب مي انجمن

وي در اثنـاي    . پرداخـت   سو با كميته مي    هاي اجتماعي و سياسي هم      طبيعتاً دهخدا به فعاليت   
 عرصـة هاي تأثيرگـذار در       زاده از چهره   تقي. زاده تأثير بسيار پذيرفت    ز تقي هاي انقالبي ا    فعاليت

طه، حـزب دمـوكرات را      او با آزادي بيان نسبي در ايـرانِ عـصر مـشرو           . سياست آن زمان است   

                                                            
  .11: دبيرسياقي، همان، ص -1
، حـافظ،   »چرند و پرند دهخدا از ديدگاه اجتماعي، سياسي و ادبـي          «. 1384؛ اباذري، منيژه،    15: آجوداني، همان، ص   -2

  .27: ، ص25شماره 
  .102 و 98-99: آبراهاميان، همان، صص -3
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  1.آمد خواهان تندرو و راديكال به شمار مي  مشروطهجرگة از وي همچنين. ريزي كرد پي
طبيعت سـلطنت   «برانگيز    بحث مقالةين شماره صوراسرافيل،    در دوران تبعيد در اروپا در اول      

كـامالً علمـي مـورد      اي     مذكور را به شـيوه     مسئله وي در اين مقاله      2.كند  مي را چاپ » چيست؟
 وي بـه عـالوه      گستردةقلم محكم و شيوا، ذهن نقاد و دقيق و دانش و علم             . دهد  مي بحث قرار 

 مردم را   ،قصد داشت با نوشتن اين مقاله     او   3. دارد روح استبدادستيز او در همه جاي مقاله نمود       
بـا ايـن مقالـه نـشان داد         . كه بخش مورد غفلت واقع شده ايران بودند، به خـود متوجـه سـازد              

صورت سنتي ادامـه دهـد و بايـد مـردم را در سرنوشـت        به راه خود به تواند  نميسلطنت ديگر   
 تدريج و آهستگي و بـه دسـتان خـود           درمان دردهاي اجتماع به   . خودشان دخيل و همراه سازد    

  .و اولين نكته در اين زمينه آگاهي و انتقاد سازنده است شود  ميمردم درمان
ايران رها ديده بود، در ايوردون سـوئيس  هاي  گيري دهخدا كه خود را از قيد و بند و سختي     

 و هـراس    تگي اين امر سبب آشف    4.سياسي و اجتماعي خود را بيان كرد      هاي     نظريه ترين  راديكال
اما وي در بازگشت به ايران تغيير مشي داد؛ وي به اعتداليون            . محمدعلي شاه و دربار ايران شد     

. تـري داشـت   كارانه ماليم و محافظه هاي     اين حزب در مقايسه با حزب دموكرات شيوه        .پيوست
  5. در برخورد با مخالفان خود ارشاد و پند و اندرز بودها آناساس كار 

 دكتر مصدق بر سر ملي كردن نفت ايران، بار مبارزةگيري نهضت ملي ايران و  جدهخدا با او
 از ،آمد  مياو در اين بين حامي و پشتيبان دكتر مصدق به شمار     . ديگر در عالم سياست وارد شد     

او . دكتـر مـصدق بـود     هـاي     و انديشه ها    او تا حد بسياري در جهت فعاليت      هاي    اين رو انديشه  
ن از  هـا و خائنـا      اهان ملي كردن صنعت نفت و كوتاه كردن دسـت اجنبـي           همراه با مصدق، خو   

                                                            
  .34: كاتوزيان، همان، ص -1
  .66-67: ؛ جانزاده، همان، صص263 و 15 و 39: آجوداني، همان، ص -2
  .54: ثالث، ص:  تهران،همنوا با مرغ سحر، 1379. سليماني، بلقيس -3
  .54-55: ؛ سليماني، همان، صص263-264: آجوداني، همان، صص -4
  .436-437: همان، صص -5
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  1.كرد  ميويژه محمدرضا شاه انتقاد  به،داري پهلوي او اين بار از روش حكومت. ايران بود

  ترقي و تجدد. 3
هـاي     البتـه بايـد تـصريح كـرد وي ايـن ويژگـي             ،داشـت اي    دهخدا افكـار متجـدد و تـازه       

يادي مديون تحصيالت خود در مدرسـه علـوم سياسـي، خـدمت در              آزادانديشانه را تا حدود ز    
او با همين روش و     . وزارت خارجه و سفر به اروپا و توجه و دقت در زندگي مردم جامعه بود              

 جهان و مسائل مملكت     اي دربارة    صوراسرافيل، اطالعات تازه   روزنامةبا مقاالت جديد خود در      
 ريشةاو تيشه به    هاي    طوري كه نوشته    به ،ه نوشت و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامع      

او بعـدها همـراه بـا دكتـر مـصدق و       .  قاجاريـه زد   خودكامةمحمدعلي شاه و نظام استبدادي و       
  .شد  مينهضت ملي ايران با همين قلم صوراسرافيلي همراه شد؛ همين امر سبب خشم مخالفان

 بخش  ترين  مهم«. د دهخدا بود   تفكرات متجد  ترين  بزرگخواهي يكي از     خود تفكر مشروطه  
 ترقـي   فلسفة او و ديگر روشنفكران پيشرو روزگار او بود، آيين يا            انديشةپيام دهخدا كه جوهر     

  2.» ترقي نهاده شدفلسفةاهي بر خو بنياد جنبش مشروطه] و[ ...است
 اصـالحات ارضـي و وضـعيت ميـان اربـاب و             دربارةالي سخنان و اعتقادات او       هباز در الب  

.  او خواستار اصالح اين وضعيت و شرايط اسـت         ؛توان پي به افكار متجددانه وي برد       مي رعيت
يكي از افكار راديكالي و متجدد او به هنگام مشروطه و زماني كه عـضوحزب دمـوكرات بـوده     

رسد دهخدا چون زبـان       مي به نظر .  مالكيت زمين و الغاي نظام ارباب و رعيتي بود         مسئلةاست،  
له مـوردنظر بـه نـوعي    ئدر طـرح مـس  « و با آراي انديشمندان غربي آشنا بود،       دانست  مي فرانسه

دهـد بـه     مـي له نـشان ئ برخـورد او بـا ايـن مـس    شـيوة  اما ،»تحت تأثير انديشمندان غربي است  
 الغـاي   مسئلهاو به نحوي كامالً راديكال با       «. نويسندگان سوسيال دموكرات نيز نظر داشته است      

خالف ميرزا ملكم خـان و طـالبوف سـخن از            دهخدا بر . »كند  مي دنظام ارباب و رعيتي برخور    

                                                            
هـاي   نامـه ، 1374؛ مصدق، محمـد،  17 :، ص16، حافظ، شماره   »دهخدا و نهضت ملي   «. 1383تكميل همايون، ناصر،     -1

  .202: هزاران، ص: ، گردآورنده محمد تركمان، تهراندكتر مصدق
  .27: اصيل، همان، ص -2
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، بلكه معتقد است بايد امالك ديواني را به رايگـان در اختيـار              كند  نميفروش اراضي به زارعين     
 ايدهدهخدا به كاركرد اجتماعي     . زارعين قرار داد و امالك شخصي را به اجبار به فروش رساند           

چراكـه وي منـشأ فـسادهاي       «انديشد،    مي از نقش اقتصادي آن   الغاي نظام ارباب و رعيتي بيش       
  1.»داند  ميدنياهاي  اخالقي و فقر و نداري را، عدم تعادل در تقسيم ثروت

شود نگاه اجتماعي دهخدا به جامعه و مردم ايران، نگاهي نزديـك     مي گونه كه مالحظه   همان
  .ت مردم بر مردم اعتقاد داردساالري و حكوم او به اصالت مردم. هاست دموكراتبه سوسيال 

به هر شكلي كه بود بـه مبـارزات خـود            دهخدا و ديگر تبعيديان و مهاجران به هنگام تبعيد        
 هـا   آنشدند؛    مي ادامه داد و افكار متجدد خود را بسط داد يا سبب تقويت نيروهاي داخل ايران              

اصالح طلبي هاي  جنبه«و در دفاع از مجلس ايران و اهداف مليون حمايت كردند          اي    در اعالميه 
را گوشزد نمودند و گفتنـد بـه خـاطر دخالـت خـارجي              ها    و تجددخواهي و حمايت از اقليت     

شـود،    مـي كردند كه برعكس آنچه در غرب گفته       مي ايشان تأكيد . مجلس شكست خورده است   
  2.»طلب هستند و نه انقالبي اصالح

 وي به انجمـن سـعادت اسـتانبول بـه           نامةتوان در     مي متجددانه و نو دهخدا را    هاي    انديشه
خوبي ديد؛ وي در اين نامه دليل اختالف نظر ميان مليون را اين دانسته بود كه برنامه و مسير و                    

هـاي    را در انجمـن   هـا      برنامـه  تمـام انجمن بايد   .  نامعلوم و نامشخص است    ها  آنهدف اجرايي   
اي  ن پهلوي نيز افكار پيشروانهدهخدا در دورا 3.كندخارج و داخل ايران يكسان و متحدالشكل 

داشت كه نمونه و مصداق اصلي و بارز آن همراهي با نهضت ملي مصدق و ملي كردن صنعت                  
خواسـت تـا ايـران راه         مـي  او.  اين افكار در راه پيـشرفت و تجـدد كـشور بـود             همه .نفت بود 

و مقـاطع و مراتـب      هـا     پيشرفت را پيدا كند و در مسير آن قرار بگيرد و در اين باره همه ارگان               
سو باشند تا در نهايت منجر بـه پيـشرفت كلـي كـشور                هماهنگ و هم   يكديگراجتماعي بايد با    

  .شوند
                                                            

  .137-139: سليماني، همان، صص -1
  .180: اتحاديه، همان، ص -2
  .47: روزبهان، ص:  به كوشش ايرج افشار، تهرانهاي سياسي دهخدا، نامه، 1358دهخدا، علي اكبر،  -3
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 كهنةنوجويي و پيشرفت باوري دهخدا هم نفي راه و رسم           «. دهخدا نوجو و نوانديش است    
اد  نمـ تـرين  نمايـان خـواه جـدي بـه    ، خويش، خواه طنزهاي   از اين رو در نوشته    » .جامعه است 

در چكاد هرم استبداد سياسي محمدعلي شاه       «. تازد  مي  استبداد سياسي ديرباز،   ، يعني پرستي كهنه
است كه سوگند خود را به زير پاي نهاده و با مشروطيت كه نماد كامل نـوي و تـازگي اسـت،                      

  1.»كند  ميكژتابي

  آزادي. 4
ورهايي مثل ايران بايـد     او معتقد بود كه كش    . دانست  دهخدا راه آزادي را تمدن و فرهنگ مي       

آميزي چون تحقيـق و      هاي مسالمت   هاي تند و خشونت بار به روش        راه مبارزه خود را از روش     
بخواننـد يـا     اندوزي و دانش تغيير دهند و همه مردم را به اين مسير ماليم اما تأثيرگذار فرا                علم

 او ايـن  .آورد  مـي  بـه شـمار  مـسائل  تـرين  مهـم  حفظ استقالل كشور را از    دهخدا .هدايت كنند 
وي » پرسـتي  وطـن «له به طـرز زيبـايي در شـعر          ئموضوع را به خوبي درك كرده بود و اين مس         

  :انعكاس دارد
  هنـوزم ز خـردي بــه خـاطر در اسـت          «

  

  كـه در النـة مـــاكيــان بــرده دســـت        
  

  به منـقارم آن سـان بــه سـختي گــزيد          
  

  كه اشكم چو خـون از رگ آن دم جهيـد          
  

  !ام زد كـــه هـان        بـر گريـه    پدر خنـــده  
  

  2»داري آمـــــوز از ماكــيـــان       وطـــن
  

  

اي كه كسب كـرد، بـه زودي دريافـت تنهـا راه                اجتماعي و سياسي گسترده    تجربةدهخدا با   
گيري تمدن   سازي و شكل   آميز، يعني همان فرهنگ    حفظ آزادي و استقالل ايران مبارزه مسالمت      

از تهران، بسيار با خود فكر كرد و به اين نتيجه رسـيد كـه                 دوري ظاهراً دهخدا در مدت   . است
 پـس از    ،از اين رو  . سازي است  بهترين راه مبارزه با امپرياليسم و استبداد غربي، تحقيق و تمدن          

 تحقيق در فرهنـگ و تمـدن و ادبيـات ايـران             زمينةآن مدام در فكر انجام كارهاي زيربنايي در         
  . حاصل اين تفكر وي استامثال و حكم و لغت نامه يعني، بديل او دو اثر عظيم و بي. برآمد

                                                            
  .30: ، ص1387اصيل،  -1
  .125: تيراژه، ص:  به كوشش محمد دبيرسياقي، چ پنجم، تهرانديوان دهخدا،، 1370دهخدا، علي اكبر،  -2
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پس از مشروطه دو قدرت روس و انگليس، كشور را به دو منطقه نفوذ تقسيم كرده بودنـد؛                  
روسيه تزاري كه هم بر خاك ايران طمع بسته بود و هم از پاگرفتن يك دموكراسي آسـيايي در                   

وبي خود ناخشنود بود، سپاهيان خود را براي سركوب آزادي به ايران گـسيل            پشت مرزهاي جن  
 اين مرزوبوم را به قتل آورد و براي خفـه كـردن صـداي               شايستةگروهي از فرزندان    «داشت و   

 و به   كند  نمي دهخدا در برابر اين وقايع سكوت         مسلم بود  1.»آزادي هيچ كاري را فرو نگذاشت     
او در هنگام پناهندگي به ايل بختياري       . دهد  مي كند و كاري انجام    مي هر نحوي از انحا زبان باز     

يابد كه توان مقابله نظـامي بـا         كند و اين نكته مهم را درمي        مي مورد اين مسائل سخت تفكر     در
  . لذا از راه فرهنگ بايد وارد شد،وجود نداردهايي  چنين قدرت
است اعتراضاتي به دنبال داشته     دانست آزادي كه مفهومي فلسفي است، ممكن          مي او خوب 

از . خواسـت   مـي  گرايي و انحصارجويي   همگاني و به دور از فرقه     اي    وي آزادي را مقوله   «. باشد
 2.»نمايد  ميتازه شادمانيهاي   صوراسرافيل از پيداشدن مسلكشمارةاين روست كه در همان 

  ناسيوناليسم و وطن خواهي. 5
و غيـرت  » وطـن « از اين روي مفهوم ،ك كرده بود دهخدا لزوم حفظ استقالل مملكت را در      

را » در چنگ دزدان«طور مثال وي مثنوي  در برابر آن را يكي از مضامين شعري خود ساخت؛ به   
و هنگامي كه آن را بـراي       »  نفت ايران و ملي شدن اين صنعت سروده است         مسئلةمقارن طرح   «

جله بنويسيد كه اينجا مـرادم از دجلـه         در م «: گويد  مي دهد، به طنز    مي  يغما مجلهچاپ به مدير    
 همين كنايه ايـن شـعر را شـعر رمـزي            پايةشايد محققان و منتقدان بر      » .نفت خوزستان نيست  

  3. كه بيانگر اين رويداد ملي شدن صنعت نفت باشداند كردهنحوي تأويل  دانسته و آن را به
 راه غايات ملـي و هويـت   باوري استوار است و فداكاري در    ايدئولوژي ناسيوناليسم بر ملت   
 آن بـر ملـت، بـا انتـزاع          تكية. كند  مي آورد، و آن را تبليغ      مي ملي را به قالب اصول و برنامه در       

                                                            
  .41: اصيل، همان، ص -1
  .62-63: همان، صص -2
  .246: سليماني، همان، ص -3
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 قـومي و ادبيـات و هنـر         خـاطرة  ملت چون زبان، دين، تـاريخ، سـرزمين،          دهندة  عناصر تشكيل 
 .گرفتـه شـود    كار مالزمه دارد و ممكن است كه هر يك از اين عناصر براي توجيه اهداف آن به               

 وي  امثال و حكـم    با فرهنگ، تمدن، ادبيات و سنت بزرگ ملت خود باخبر بوده است؛              دهخدا
آوري ايـن     دهخـدا بـراي جمـع      ،به تنهايي داللت كافي بـر حـس ملـي و ناسيوناليـسم او دارد              

امثـال  «با  اي    اطالعات، ميراث عظيم ادبي ملت خود را دقيقاً مطالعه و آنچه را كه كمابيش رابطه              
  .»عنوان مثل ورد زبان مردم بوده، در اين اثر نفيس گرد آورده است و حكم ايراني داشته يا به

فكري غرببه خـوبي بـاخبر      هاي    وي هم بر فرهنگ ايراني آگاهي كامل دارد و هم از جريان           
، از ديـد او   » ...كنـد   مـي  جستار ناسيوناليسم به همه عناصر مليت ايراني استناد       «است، پس او در     

وي . موجود جامعه هاي    تنيده از خاك و خون، ميراث گذشته و ارزش         است درهم اي    ملت آميزه 
هـاي   نگريستند و سـده   ميگرايانه پرستاني كه به دوران پيش از اسالم با نگاه آرمان         رغم باستان  به

  خـواه  ،دارد  مـي  نهادند، تاريخ و فرهنـگ ديربـاز ايـران را گرامـي             مي پس از آن را ارج كمتري     
 شـاهان بـشكوه و      دربـاره «سـخن او    .  اسـالمي  دورهپيش از اسالم باشـد و خـواه از          مربوط به   

شـود،    مـي  ويژه هنگامي كه به قصد ستيزه با قدرت استعماري روسيه ادا           خردمند ايران زمين، به   
پرستي نيست، اما با اين      پرستي و ايران   او دچار هذيان قوم   «با اين حال     1.»گيرد  مي لحن حماسي 

  2.»زند  ميد عشق به وطن در سراسر ديوان او موجوجو
دهخـدا در جلـد سـوم       . تـوان ديـد     مـي   نيـز  حكـم   و  امثـال يهني دهخـدا را در      م  انديشه ملي 

 صفحه كتاب را بـه      170كند و     مي  اسدي طوسي را بهانه    نامه  گرشاسب چند بيت از     وحكم  امثال
  حـد امكـان    دهد و تـا     مي تصاصايران و ايراني و بشكوهي و بخردي برخي از شاهان ايران اخ           

آورد و با اين كـار    مي براي تأييد ايران و ايراني مطالبي از منابع گوناگون به فارسي و عربي گرد             
دوسـتي   كند كه در همان حـال نـشان ايـران       مي گفتاري بلند را جانشين امثال يا سخنان حكمت       

نمايـد و     مـي  گاني او نيز رخ   زندهاي    ميهني انديشه دهخدا در واپسين سال      اين وجه ملي  . اوست
دو گزينـه قـانون     «او براي پشتيباني از نهضت ملي شدن صنعت نفت و دولت دكتر مـصدق از                
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قانون اساسي چنانچه مكرر بـه تمـام دوسـتان خـود            « 1.نهد  مي اساسي و ايران دومي را رجحان     
ين ديگـر در  اگر بنا شـود قـانون اساسـي يـا قـوان     .  و قوانين مملكتي براي مملكت است      ام  گفته

 اعـصار، مملكـت را مقـدم        همهجهت مخالف استقالل مملكت بيفتد، همه ملل و همه دول در            
  2».اند كرده نه اينكه مملكت را فداي قانون اند، كرده و قانون را عوض اند شمرده

 در ميان اشعار دهخـدا گـاهي بـه شـعرهاي ميهنـي و وطنـي در معنـاي واالي آن برخـورد          
  :شعرمانند اين . كنيم مي
  مزن سر ســري پا بدين خـاك و دسـت         «

  

  كه بس سر شـد از دسـت در هـر بدسـت          
  

  رود  نه دجـله به خود نيلـــــگون مــــي       
  

  رود  كز اربـل در آن ســـيل خـــون مــي          
  

  است جيحون و گر خود يميست      نه رودي 
  

  3»كه با خــون گـــردان ايـران نميـــست        
  

در اي    بـا چـاپ مقالـه      1332 در تيرماه سـال      حس ناسيوناليسم بود كه دهخدا را واداشت تا       
 باختر به مديريت دكتر سيد حسين فاطمي، نهضت ملي را با نهضت مشروطيت مقايسه               روزنامة
 . را مانند هم بداند و مردم را بدين وسيله به حمايت از دولت مصدق فرا بخواندها آنكند و 

  عدالت اقتصادي. 6
نسبت به جامعه و دنياي اطراف خـود،     ه به آگاهي  در مطالب پيشين گفته شد دهخدا با توج       

و پيـشنهادهاي خـود   هـا   كوشـيد آن را بـا نوشـته     ميدانست و   مي نظام ارباب و رعيتي را ملغي     
عنـوان كـرد كـه    اي  پيش از تبعيد طرح اقتصادي تازه«وي . اصالح كند؛ مسلماً كاري آسان نبود     

دگرديـسي كـه نـشان داد، او را از          . بـود  عدالت اجتماعي و پيـشرفت كـشور         انديشةاستوار بر   
آن دور نكرد، اما از ديدگاه اقتصادي به دموكراسـي اجتمـاعي گـرايش              هاي    مشروطيت و آرمان  

در آن مقاالت نشان داد كه او روشنفكر راستيني         . نوشتاي    يافت و در اين زمينه مقاالت پرمايه      
  4.»دهد  مي، راه درمان را هم نشانگويد نمياست كه تنها درد را 
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در عصر جديد ايدئولوژي و مرام سياسي در ارتباط تنگاتنگ با عدالت اقتصادي و اجتماعي            
اجتمـاعي و اقتـصادي وي گـره        هاي    است؛ بر همين اصل انديشه سياسي دهخدا نيز در انديشه         

بدان سبب به عدالت اقتـصادي و       «. هاست  دموكراتمرام او نيز مطابق با سوسيال       . خورده است 
دانـد و در جـستار        مـي  ايمان دارد و آن را ضروري يك جامعه مدني سالم و پيشرفته           اجتماعي  

له به سـود كـشاورزان اسـت و بـراي رسـيدن بـه آن                ئمناسبات مالك و زارع، خواهان حل مس      
 اقتـصادي   انديـشة  بنابراين انديشه سياسي او را بايد در همبستگي با           ؛هدف، طرحي مترقي دارد   

  .»وي در نظر داشت
 پيشرفت ايـران و توسـعه همـه          خواهان مانند هر روشنفكر دلسوز و مسئول ديگري      دهخدا  

پس از انقـالب مـشروطيت، جنـبش مردمـي را از            «او از آن دسته كساني بود كه        . آن بود جانبه  
اجتماعي، اقتصادي و طبقاتي كـشاندند و بـا         هاي    صرفاً سياسي و فضايي به خواسته     اي    خواسته

و راديكالي، نسبت به تعريف مشروطه به اصالحات از باال معتـرض            پي گرفتن سياست انقالبي     
داري و مالكيـت، ماليـات،        زمين شيوةشده و خواستار اصالحات در ساختارهاي بنياديني چون         

 مـردم اعـم از      عامةكه مربوط به    شدند  ... آموزش و پرورش، خدمات رفاهي، تأمين اجتماعي و       
 كه نسبت به كند پيش      ها  آن. شده است    مي ايين جامعه ويژه قشر پ    شهري و روستايي و به     جامعة

كاري برخي ديگر از انقالبيـون بيمنـاك بودنـد و هرگونـه               محافظه شيوةرفتن اهداف انقالب و     
ويـژه از طريـق      راديكـالي را بـه    هـاي     دانـستند، روش    مي  حاكمه طبقةصبر و انتظاري را به نفع       

  1.»رفتندو با درج مقاالت انتقادي در پيش گها  روزنامه
ثروت و اقتـصاد را در      هاي     مدرسه سياسي بود و درس     خواندة  در عين حال چون وي درس     

خود را در   هاي    شك دانسته  بي،  آن مدرسه خوانده بود، با علم اقتصاد و مباني آن آشنايي داشت           
له ئ آگاهي خويش دليري يافت كه به مس       پايةبراي همين بر    . اين زمينه شخصاً گسترش داده بود     

 رشـته خبـري مـردم از ايـن     تصاد و توسعه بپردازد و چون روشنفكري مسئول بـود و بـه بـي            اق
ايـن خـصلت را     . دانـست   مي  اقتصاد و توسعه را بر خود فرض       دربارةمعرفت آگاه بود، نوشتن     
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دهخـدا در سلـسله      «.برخي از روشنفكران ديگر، پيش از مشروطيت و پـس از آن نيـز داشـتند               
، طرحي جامع و روشن براي حـل        » نوشت )30 تا   17ش  (صوراسرافيل   روزنامةمقاالتي كه در    

وي در خالل اين مقاالت نشان داد به        .  آن عرضه كرد   جانبه   همه توسعهمشكل اقتصادي ايران و     
 .از دموكراسي گرايش دارد كه جوياي عدالت اجتماعي و اصالحات اقتـصادي اسـت             اي    شاخه
  1.»ل دموكراسي يا مردم ساالري اجتماعي استجوهر طرح و نظر دهخدا سوسيا«توان گفت  مي

  :شود بررسي كرد  ميبه طور كلي انديشه اقتصادي دهخدا را در چند مقوله
  ؛تشكيل بانك براي انباشت سرمايه و غلبه بر فقر مزمن كشور .1
له زمين، يعني بازنگري در مناسبات بيدادگرانه موجود بر بنياد مالكيت كـشاورز    ئحل مس  .2

 ؛بر زمين

  2.وزش نيروي انساني براي توسعه كشورطرح آم .3
 كار، عزم ملـي    چارة پس تنها    ،داند تأسيس بانك بدون سرمايه عملي نخواهد بود         مي دهخدا

 صوراسرافيل تهـران،  روزنامةدر مقاالت جدي خود در «وي . بود كه در آن روزگار پديدار نشد    
 ،كـرد   مـي  نك زراعتي را تبليغ    تشكيل با  ايدة، مثل تقسيم اراضي و      ها  دموكراتاصول موردقبول   

 كار بود كه بيشتر به حفظ استقالل و ثبات كـشور           روي محافظه  اما در ميدان عملي سياست ميانه     
  3.»انديشيد مي

كنـد كـه     مطرح مـي  براي همين اصالح ارضي را      . دهد  مي  به كشاورزي اهميت بسياري    وي
 هـوادار   اش  سياسـي گيـري     به اقتـضاي نـوع انديـشه و جهـت          او.  مخالفان بسياري داشت   طبعاً

 توجـه ويـژه   داشتنشان به بركشيدن سطح زندگاني آنان و ارجمند  وكارگران و كشاورزان است  
 اقتصادي را   توسعةكوشد ربط     مي )1326محرم17،  23ش  (وي در روزنامه صوراسرافيل     «. دارد

 و پـرورش     مردم و تربيت   يبه باسواد  وي همچنين    4.»با ارجمند داشتن كار و كارگر نشان دهد       
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 براي همين است كه نهـضت        و بسيار معتقد است  اي    نيروي انساني كارآمد و متخصص و حرفه      
ريزي كرد و در جهت گسترش آن و عموميت دادن آن بسيار كوشـيد   سوادي را پايه مبارزه با بي  

كـه دهخـدا در راسـتاي ايـن هـدف خـود              و باز در اهميت اين موضوع بايد دوباره متذكر شد         
جمعيـت   «تأسـيس  با  نهضت ملي ايران،   در دورة  اجتماعي و فرهنگي خود را       ركتحنخستين  «

 اي  اعالميه پديد آمد و دهخدا در       1329 در اسفندماه    اين جمعيت  . كرد آغاز» سوادي  بيمبارزه با   
 دست استعانت و توسـل بـه سـوي هـر           «: نوشت چنين ،1330 ماه  در ارديبهشت به نام جمعيت    
 كـه   كنـد   مي دراز و از اوتمنا      داند،  مي كه خواندن و نوشتن      پرور  حشاما و   نشين  ده ايراني شهري، 

 تعليم  صرفخود را     يك يا چند ساعت وقت     اي  هفتهدر هر مسلك و دين و مذهب كه هست          
  1.» كندسوادان بي

  دموكراسي اجتماعي. 7
ز  ا ، بسيار معتقـد بـود     ها  آندهخدا به سوادآموزي و آگاهي به مردم و باال بردن سطح دانش             

در عـصر مـشروطه     «. بـرد   مـي  خود مضاميني در راستاي اين امر بـه كـار         هاي    اين رو در نوشته   
نويسندگان مطبوعات به دليل ضرورت زمـان و مكـان، مـسائل سياسـي، بيـداري اجتمـاعي و                   

 همت قـرار داده  وجهةترغيب خوانندگان خود، آشنايي با زندگي نوين و حقوق مدني را بيشتر            
 عرصـة اكبر دهخدا هم در      فرهنگي نامداري مثل علي   هاي    قتي ادبا و شخصيت    بنابراين و  ؛بودند

 خـود را بـه خـدمت مـضامين و           سـنجيدة زدند، نثر اسـتوار و زبـان ادبـي و             مي مطبوعات قلم 
بـدون  .  بيـشتري داشـت  جاذبـة گماشتند كه براي خواننـدگان آن روز كـشش و        مي موضوعاتي

 روزنامـة  عنـوان كلـي و طنزآميـز چرنـد و پرنـد در               سياسي دهخدا كه با    ادبيهاي    ترديد نوشته 
  2.»شود  ميمطبوعاتي قلمدادهاي   نوشتهترين مهم بهترين و زمرةشد، در   ميصوراسرافيل منتشر

دهخـدا بـا مقايـسه      . ترقي اجتماعي ناميد   آن را توان    ميگويد كه     مي وي از موضوعي سخن   
ماندگي و واپس روي جامعه خود پـي         خود به عقب  هاي    كشور خود با ديگر كشورها و آموخته      
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ويژه  وارث انديشه روشنگران ايراني و متأثر از انديشه و آثار دانشوران غربي به            «او كه   . برده بود 
 پديـدة  ترقي غافل نمانـد؛ وي ترقـي اجتمـاعي انـسان را              فلسفةالمعارف بود، از     اصحاب دايره 

  1.»شناخت نمي» سرحدي«قي دانست و براي سير تر  ميخودانگيخته و ناگزير زندگي او
فرهنگي عمـده و عديـده را        جامعه و مشكالت بي   هاي    اخالقي عالمه دهخدا بخش اعظم بي    

مهلــك اجتمــاعي همچــون هــاي  او بيمــاري«. دانــست  مــيســوادي و ناآگــاهي ناشــي از بــي
سوادي را به مانند يك طبيب ماهر        خوري و بي   زدگي، تنبلي و كسالت، مفت     خواري، افيون  رشوه

سـبب   پـس بـي    2.طلبيد  مي  كمك و استمداد   ها  آنو از همگان براي براندازي      » كرد  مي ناساييش
مانند بـه   كه با شهامتي بي  اي    روزنامه«او در   . كوشد  مي نيست كه وي براي آگاهي مردم و جامعه       

پاي آن بـا هوشـياري بـسيار بـه           پرداخت و پابه    مي انتشار مقاالت روشنگر و دستچيني از اخبار      
پرداخـت و گـاه       مي ديرين اجتماعي و مفاسد جمود فكري و تحجر عقيدتي        هاي    تن زخم شكاف

دهخـدا بـه صـرف تـدوين و تـصويب       3.»آورد  ميزبان طنز، لبخند زهرآگين را بر لب خواننده       
 مجلس قانونگذاري و نوسازي دستگاه ديواني، معنـي مـشروطه را تمـام            و برپايي  قانون اساسي 

رود، هدف آن را بهبـود        مي مايه ذهني خود كه از دموكراسي سياسي فراتر       ، زيرا با درون   داند  نمي
معني «. داند  مي »روستاييان و ضعفا و فقرا گردد     «اوضاع و بسط عدالت اجتماعي كه شامل حال         

كلمه جديد آزادي كه تمام انبيا، حكما و علماي دنيا مستقيم و غيرمستقيم براي تكميل معني آن        
به همـان وسـايل خلقتـي در تـشخيص          «اجازه داشته باشند    ها     كه انسان   اين است  ،»اند  كوشيده

 هاسـت   قـرن  آزادي كه    كلمةمعني  «و  »  خاطر ساعي باشند   دغدغةكمال و پيروي آن، بدون هيچ       
جاري است، فقط تحصيل چنين اجازه يا استرداد همين حق طلق  خونهاي  در تحصيل آن سيل

  4.» بشري استالملكة و ملك خالصه
  

  

                                                            
  .29 :اصيل، همان، ص -1
  .127: همان، ص. سليماني -2
  .121: آگاه، ص:  تهران،يرانتاريخ سانسور در مطبوعات ا .1362كُهن، گوئل،  -3
  .60: اصيل، همان، ص -4
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  گيري هنتيج
دهخدا به دو روش دانش آموخت و حيطه علمي خود را گسترش داد؛ از سويي بر ادبيات،                 

و از سوي ديگر با سفر به اروپا و          تسلط يافت  خوبي فرهنگ، تاريخ ملت خود و علوم سنتي به       
موازات  او اين دو روش را با همديگر و به        . غربي و نوظهور آشنا شد    هاي    تالش خود با انديشه   

نگـاه  . كـرد  و معضالت اجتماعي دنبال مسائلرا در برخورد با اي     كار بست و روش تازه     هم به 
سياسـي،  هـاي   در واقـع حيطـه  . اجتماعي دهخدا در ارتباط تنگاتنگ با نگاه سياسـي وي اسـت   

پس حيات اجتماعي دهخـدا چيـزي       . اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي به هم مربوط هستند        
بـا نگـاهي بـه      . سي و حتي بعضاً اقتصادي و فرهنگـي وي نيـست          مجزا و مستقل از حيات سيا     

در پيشرفت جامعه ايران    ها     و مالك  عواملخي  رتوان فهميد وي بر ب      مي زندگي و احوال دهخدا   
 مهـم را در تحليـل و   شاخـصة  بنـابراين چنـدين   ؛بيش از ديگر موارد تأكيد و تكيه داشته است        

بـه ايـن   هـا   ؛ آن شاخـصه كـرد مشخص و خالصه    توان    مي اجتماعي دهخدا هاي    بررسي انديشه 
خواهي، عدالت اقتصادي    آگاهي، انتقاد، ترقي و تجدد، آزادي، حس ناسيوناليسم و وطن         : ند قرار

  .و دموكراسي اجتماعي
او بـر   . گفتني و موضع و جايگاه ويژه خـود را دارد         هاي     براي هريك از اين موارد حرف      او

كوشـد بـه هـر        مي اي خودشان واقف است، براي همين     ساالري و تصميم مردم بر     اهميت مردم 
طريقي مردم را آگاه كند و آنان را از نعمت سواد و دانش برخوردار گرداند و ايـن را آغـاز راه                      

او سـالح خـود را قلـم        . دانـد   مـي  براي رسيدن به عدالت واقعي اجتماعي، اقتصادي و سياسي        
پرسـتي و    حـس مـيهن   . كند مي ش طنز بيان  كند و انتقادهاي كوبنده خويش را به رو         مي انتخاب

تمـام  . و در كل در زندگي وي مشهود است       ها    توجه به آزادي و استقالل نيز در اشعار و نوشته         
  .دموكراتيك و پيشرفته استاي  وي براي رسيدن به جامعههاي  فعاليت

 و تجزيـه و  هـا را مقايـسه   كوشد تـا همـه راه   آيد او مي كه از زندگي و افكار دهخدا بر مي     چنان
پـس  . تحليل كند و در نهايت آن را كه بهتر از همه هست، بـراي ايـران و جامعـه آن تجـويز كنـد                       

زمـاني  . اجتماعي او پستي و بلندي و فراز و نشيب بـسياري دارد        آور نيست كه افكار سياسي      تعجب
 .ي معتدل بودنداند و زمان مبارزه كردن و تندروي و راديكال و دموكرات بودن را مناسب و مفيد مي
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:  ترجمـة سـهيال ترابـي فارسـاني، تهـران          مقاالتي در جامعه شناسي سياسي ايران،     ،  )1376(آبراهاميان، يرواند،   
  .شيرازه

ترجمه احمد گل محمـدي، محمـد ابـراهيم فتـاحي، چ سـوم،              ايران بين دو انقالب،     ،  )1378(ـــــــــــــــ،  
  .ني: تهران
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  .اختران: ، تهرانمشروطه ايراني، )1383(ــــــــــــــــ، 

  .زوار: ، تهران2 ج از صبا تا نيما،، )1382(پور، يحيي،  آرين
  .25 شماره حافظ، ،»ادبي و سياسي اجتماعي، ديدگاه از دهخدا پرند و چرند «،)1384 (منيژه، اباذري،

  .فرهنگ معاصر: ، تهران1ج پژوهشگران معاصر ايران، ، )1378(اتحاد، هوشنگ، 
دوره اول و دوم مجلـس       (پيدايش و تحول احزاب سياسـي مـشروطيت       ،  )1361(اتحاديه نظام مافي، منصوره،     

  .گستره: ، تهران)شوراي ملي
  .كوير: هرانتدهخدا در افق روشنفكري ايران، ، )1387(اهللا،  اصيل، حجت
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  .174 شماره ،15 سال نگين، ،»خراسان راهسازي در دهخدا «،)1358( ،_______
  .جاويدان: تهران ،مشروطيت ياب تازه اوراق ،)1359( ــــــــــ،

  .شناسي المعارف ايران دايره:  تهرانتاريخ حقوق ايران،، )1383(امين، سيدحسن، 
 گزيـدة  و تحليل و نقد كارنامه، (آر ياد مرده شمع ز آر ياد ،»ها  بختياري ميان در دهخدا «،)1390 (مظفر، بختيار،

  .سخن: تهران مازيار، سحر ششكو به ،)دهخدا اكبر علي اشعار
  .16 شماره حافظ، ،»ملي نهضت و دهخدا «،1383 ناصر، همايون، تكميل
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