
 

 

 
 

 

 
 1398زمستان ، 49سال سیزدهم، شماره 

 64 تا 45 صفحه
 

 نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی 

 در عصر پهلوی اول
( ، دانشووکده حقوق ، رانیا لی) مسووا یاسوویعلوم سوو یدوره دکتر یدانشووجو / نادر خدادادی لزرجان

ه ل لوم سوووو اتیووا ع ق یاسوووویووو  ح ت لوم و  ع هران، ا یدانشووووگوواه آزاد اسووووالم قوواتی، واحوود  ت .                   رانی، 
naderkhodadadilazarjani@gmail.com 

س / کالم بایصادق ز شکده حقوق و علوم  ستاد دان سیا شگاه تهران ، ا یا سئول (   سندهی، )نو رانی، دان م
zibakalam2@gmail.com 

 Ahamadsaie@yahoo.de.رانیدانشگاه تهران ، ا یاسیدانشکده حقوق وعلوم س اریدانش /یاحمد ساع
  چکیده                 

نفش نهادهای فرهنگی بر توسعه نیافتگی سیاسی این مقاله به بررسی 
سئوال اصلی این مقاله آن است که  پردازد.می در دوره پهلوی اول

نهادهای فرهنگی در دوره پهلوی اول  چه رابطه ای با توسعه سیاسی 
دوره رضاشاه در اند؟ فرضیه مقاله این است که نهادهای فرهنگی داشته

متن نگاه وی به نوسازی )مبتنی بر ناسیونالیسم و سکوالریسم( معنا 
کردند می سنتی جامعه اسالمی عملهای پیدا کرده و در جهت طرد مولفه

بخش مهمی از جامعه های که این امر به معنای نادیده انگاشتن ارزش
تایج تحقیق آید. نمی سنتی بوده و بنابراین ضد توسعه سیاسی به حساب

دهد که نهادهای فرهنگی در این دوره در خدمت برداشت می نشان
کمالیستی رضاشاه از توسعه بوده و چون تحت سلطه شاه قرار داشتند 

گزینشی و سطحی وی از توسعه و نوسازی های صرفا بازنمایی ارزش
بودند و از آنجایی که رضاشاه بعد جمهوری خواهی را تحمل نمی کرد 

ها در نهایت نتوانستند مشارکت سیاسی را تقویت کنند. روش این نهاد
مختلف از های تحقیق در این مقاله توصفی، تحلیلی وجمع آوری داده

منابع کتابخانه ای و اسنادی به شیوه فیش برداری تهیه گردیده و با نگاه 
 . یسته و تجزیه و تحلیل گردیده استتاریخی بدان نگر –جامعه شناختی 

نهادهای فرهنگی، ناسیونالیسم، سکوالریسم، پهلوی اول،  :کلیدواژه
 توسعه سیاسی ، مشارکت سیاسی.

  18/11/1398 تأیید خیتار                                       30/09/1398 افتیدر خیتار

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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  مقدمه
توان تغیرات اجتماعی منبعث از مدرنیته و به منظور دستیابی به جامعه ای می نوسازی را

مدرن و توسعه یافته تعریف کرد که در تجربه اروپایی به نحو اساسی و ساختاری و در همه 
به صورت یکپارچه و نظام مند صورت گرفت. در این روند جامعه سنتی، ها جوانب و حوزه

کشاورزی با محوریت کلیسا، ارباب و زمیندار و شاه، دگرگون شد و جامعه  ای مدرن بر 
هدایت بورژوازی ایفای نقش دولت مطلقه و بعد دولت ملی و مدرن و  پایه عقل و علم و با

همچون عقالنیت، علم، هایی دموکراتیک تحقق یافت. به عبارت دیگر غرب به کمک مقوله
انسان باوری، سکوالریسم، تفرد، آزادی و حقوق فردی، مالکیت خصوصی، جدایی دین از 

: 1393فرایند توسعه پرداخت)علم و همکاران،دولت، حکومت قانون، انباشت سرمایه و ... به 
 است مباحثی جمله از سیاسی توسعه(. یکی از ابعاد مهم این فرایند، توسعه سیاسی است. 62

 در و کرده جلب به خود عمیقاً را پژوهشگران از زیادی عده توجه اخیر دهه چند در که

 این مفهوم، است. گرفته قرار سیاسی علوم و اجتماعی علوم اندیشمندان فکری عالیق کانون

 مضاعفی اهمیت و اولویت از توسعه حال در کشورهای فکری برای نخبگان ویژه به

در  1386دارند)پرزورسکی، قرار آن تأثیر تحت ناخواه خواه که چرا است، برخوردار
 تاریخی افق در توسعه بحث اگرچه (.127: 1396خوراسگانی و قلی پور مقدم، اعتباریان

 عنوان تحت و داشته نیز اجتماعی و اقتصادی سیاسی، و ابعادی داشته وجود روشنگری عصر

 جهانی جنگ از پس عمده طور توسعه بههای تئوری اما است، بوده مطرح« پیشرفت»مقوله 

 اندپیدا کرده رشد 1951 دهه از توسعه جدید نظریات درواقع اند. شده مطرح دوم
گیرد که ریشه در تحول فرهنگی، می نهادهایی صورتتوسعه سیاسی توسط  (.1384)ساعی،

در ایران این فرایند نوسازی و توسعه سیاسی از دوره رضاشاه  اقتصادی و سیاسی جامعه دارند.
نوسازی اقتصادی و اجتماعی،  رغمبهو پس از دیدار وی از ترکیه به کشور راه یافت. با اینحال 

رغم اینکه بهشاهد نبوده است. در حقیقت  تحولی را این امر در بعد فرهنگی و سیاسی
توانستند معطوف به توسعه سیاسی می نهادهای مختلف فرهنگی در کشور شکل گرفتند که

آمرانه رضاشاه حرکت کردند. سئوالی که در های باشند اما بیشتر در جهت تایید سیاست
افتگی سیاسی در دوره آید این است که رابطه این نهادهای فرهنگی و توسعه نیمی اینجا پیش

 پهلوی اول چگونه بوده است؟ 

نهادهای »با عنوان  پژوهش حاضرتوان گفت: می در مورد روش تحقیق در این مقاله
بنیادی  ،از نظر هدف «فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول



 47                                  98زمستان /49سال سیزدهم/شماره                  

ها تحقیقات بنیادی تجربی، دادهتحقیقات بنیادی بر دو نوع تجربی و نظری است. در . است
 و شده گردآوری …های آزمایش، مشاهده، مصاحبه و و اطالعات اولیه با استفاده از روش

براین . (88: 1385گیرد )حافظ نیا، می قرار تحلیل تجزیه و مورد آماری هایروش طریق از
های سپس به روشای گردآوری شده و انهکتابخ روش به تحلیل اولیه مواد و اطالعات اساس

 .شودگیری میمختلف استدالل مورد تجزیه و تحلیل عقالنی قرار گرفته و نتیجه
 پیشینه تحقیق

 نوشته دووس و ورنر «فرهنگی در دوره رضاشاههای فرهنگ و سیاست»
(Devos&Werner  ،2014مجموعه )نوآورانه در خصوص تعامل های ای از پژوهش

کرده است. بررسی می مدرن سازی پهلوی اول را همراهیفرهنگ و سیاست است که برنامه 
نقش مهمی در تغییرات دراماتیک ها چند بعدی در این حوزههای طیف وسیعی از تعامل

( در پایان نامه خود با عنوان 1390یاراحمدی) حادث در ایران عصر رضاشاه داشته است.
معتقد است  «تمرکزگرایی در رضاشاه فرهنگی حکومت سازی یکپارچه سیاست تأثیر بررسی»
 ایجاد دنبال به سازی، ملت اروپایی الگوهای از پیروی به رضاشاه حکومت فرهنگی لحاظ به

( در کتاب خود با 1384صالح ) د.بو مرکزی دولت یک لوای تحت ملتی واحد،
 یابتدا از یپهلو معتقد است حکومت« واکنشها و پیامدها زمینه ها، حجاب، کشف»عنوان
 زندگی صحنه از ساختن دین کند: جدا تعقیب را اساسی هدف دو بود موظف خود تشکیل

 طرز به را در ایران انگلستان زدایی اسالم یاستراتژ رضاشاه .روحانیت با مبارزه و اجتماعی

 نقش بررسی»( در 1396فرهادی و کاظمی) درآورد. اجرا مرحله به شده یزمانبند و پیچیده

 توسعة در سیاسی نخبگان نقش بررسی به« سیاسی توسعه در ترکیه و ایران سیاسی نخبگان

 موردمطالعه سیاسی توسعة در آتاتورک را و رضاشاه پرداخته و نقش  ترکیه و رانیا سیاسی

 آنها بوده اندهای تفاوت و اشتراکات بندی صورت دادند. نویسندگان درصدد قرار
رضاشاه و یا در بهترین حالت ابعاد های مذکور به بررسی سیاستهای تمامی پژوهش

فرهنگی آنها تاکید کرده اند.اما پژوهش حاضر تالش دارد تا رابطه نهادهای فرهنگی و توسعه 
باشد. در حقیقت این تحقیق می نیافتگی سیاسی را بررسی کند که اساسا در نوع خود جدید

یاسی بوده اند را تبلور و تبلیغات مظهر توسعه سها نمادهای فرهنگی رضاشاه که در رسانه
 داند و تالش دارد آن را اثبات کند.می توسعه نیافتگی سیاسی و عاملی در این راستا
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 چارچوب نظری: نظریات  توسعه سیاسی

 عنوان به غربی مکاتب سوی از که است شناختی جامعه سیاسی، واژه ای توسعه 

 معنای به« توسعه»است.  گردیده ارائه سومی جهان و نیافته توسعه برای کشورهای راهکاری

 بهبود فرایند یا و اجتماعی زندگی معنوی و مادیهای جنبه و شرایط همه گسترش و بهبود

 افزایش معنای اصطالح به در سیاسی توسعه باشد.می جامعه افراد زندگی کیفیت به بخشیدن

 ترکیب جمعی، و فردی منافع تضادهای فصل و حل در سیاسی نظام یک کارایی و ظرفیت

خوراسگانی و قلی  )اعتباریان است. جامعه یک در اساسی تغییرات و بودن، آزادی مردمی
 (. مطابق با این امر،  نظریات متعددی در خصوص این مفهوم مطرح128: 1396پور مقدم،

 کنند. می شود و اندیشمندان مختلف هر کدام از زاویه متفاوتی به آن نگاهمی
 لیتحل به شروع از است. وی قبل یاسیس توسعه بر یاقتصاد طیشرادم لیپست معتقد به تق

 کندمی فیتعر و ییشناسا را یاقتصاد توسعه و یاسیس یدموکراس یرهایمتغ خودهای افتهی

 نگاه در کند.می مبادرت خود یقیتحقهای افتهی یبررس به رهایمتغ نیا پشتوانه با سپس و

 را یقانونهای منظم، فرصت طور به که شودمی گفته یاسیس ینظام به یدموکراس پستیل

 یاسیس نخبگان انتخاب قیطر از تا دهدمی اجازه مردم به و کرده ارائه حاکمان رییتغ یبرا
 (.Lipset ,1994:18ند )ینما نفوذ و نظر اعمال عمدههای یریگ میتصم در

رهیافت کارکردگرایی پاول از نظر طبقه بندی نظریات توسعه سیاسی متعلق به  و آلموند
 شدن یتخصص و شدن زیمتما شیافزا صورت به را یاسیس توسعه سیاسی هستند. آنها توسعه

 از منظور کنند.می فیتعر یاسیس فرهنگ ونیزاسیسکوالر گسترش و یاسیساختار س

 یاسیسهای کنش در یا ندهیفزا صورت به انسانها آن که در است یندیفرا ونیزاسیسکوالر
 (. آنهاBill & Hardgrave ,1981:72-73شوند)می تر یتجرب و تر یلیتحل تر، یعقالن خود

 ستمیس عملکرد ییکارا و ریتاث شیافزا یمعن به یفیتعر نیچن به توجه با را یاسیس توسعه

 حل یبرا ستمیس تیقابل به اساسا آنان دانند.می ستمیسهای تیقابل شیا افزای یاسیس

 و مشکالت به زیآم تیموفق ییپاسخگو یبرا یاسینظام سهای ییتوانا به و مشکالت
 را هانظام یکارکردهای ییتوانا ای هاتیقابل دو نیا. داند توجه دیجد یتقاضاها

 انجام خود طیمح با ارتباط در یاسیس یهانظام یتمام که دانندمی ییهایژهکارو
 تیشوند: قابلمی میتقس دسته پنج به هاتیقابل نی(. اAlmond & Powel,1966: 14دهند)می

 طیمح افراد رفتار تیهدا و منابع به یابیدست و استخراج یبرا نظام عملکرد به که یاستخراج
 رفتار تیهدا و کنترل در نظام عملکرد به که یمیتنظ تیقابل .دارد اشاره یو خارج یداخل
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 کاالها، اعتبارات، ها،ارزش صیتخص به که یعیتوز تیقابل .است ناظر گروهها و افراد

 سمبل بر ناظر که کیسمبول تیقابل .دارد اشاره هافرصت انواع وها سمت شئونات، خدمات،

 تیقابل .است یالملل نیب طیمح و جامعه درون به یاسیس نظام از ابندهی انیجر ژهیو
 شیپ نییتب و تقاضاها به ییپاسخگو وهیش ها، ستانده وها داده انیم رابطه به که ییپاسخگو

 مشخص نی(. بنابراBill & Hardgrave,1981:71-72حوزه سیاسی اشاره دارد) در ینیب
 تیظرف و شودمی یثبات یب موجب ستمیس تیظرف به حد نسبت از شیب یتقاضا که شودمی
لوسین پای،   .گرددمی گرا اقتدار به حکومت منجر ،یکاف مشارکت عدم با همراه حد از شیب

 ملت - دولت کی و یمدن جامعه گسترش و یدموکراس استقرار و یاسیس ثبات شیافزا

 داشت دهیعق ی(. پا41: 1370داند)پای،می یاسیس توسعه یاساسهای مولفه را کارآمد

را  یاسیس توسعه او است. یمل دولت نظام افتنی تکامل ،یاسیس توسعه راه در گام نینخست
 که است معتقد یو .ابدیمی گسترش جهان سراسر در جیتدر به که داندمی یاساس یمفهوم

 بهبود ،یبرابر تیتقو مولفه سه شامل که دارند سمیمدرن از یم مشترکیعال جوامع تمام

های نشانه او نظر (. ازPye,1967:47-45شود)می یساختار یگذار زیتما و یاسیس یهاییکارا
 کل، کی صورت به تیلحاظ جمع ازدید:  مختلف سطح سه در توانمی را یاسیس توسعه

جامعه  سازمان لحاظ از و ،یعموم و یحکومت یکارها منظم انجام لحاظ از
 (.83-85: 1397در ملک پور و همکاران، 34: 1392مدنی)میرزایی،

را  یاسیتوسعه مطلوب س برجسته ترین نماینده رویکرد نهادگرایی است و  نگتونینها
ر یانعطاف پذ یبتواند با تمرکز منابع قدرت نهادها یاسیداند که نظام سمی محقق یوقت
حول سه محور  یاسیتوسعه س یاساس یمحورهاده، خودمختار و همبسته بوجود آورد.یچیپ

نخست در ارتباط با مردم توسعه  د.شومی میو سازمان حکومت تقس یاسیستم سیمردم، س
انسجام در حال گسترش از  یع مردم به نوعیوس یت پراکندگیاز وضع رییتغ یعنی یاسیس

 یاسیتوسعه س یومک دولت و بخش عمیستماتیشهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملکرد س
، کنترل اختالفات و برآمدن از  یاداره امور عموم یبرا یاسیستم سیت سیگسترش ظرف یعنی

ش یزااف یعنی یاسی. سوم در ارتباط با سازمان حکومت . توسعه س یعموم یعهده تقاضاها
 یتر شدن کارکردها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادها یو تخصص یز ساختاریتما

  (.117: 1376)امین زاده، کنندهمشارکت 
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 رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی

 دانش یا: ابعاد شناختی است: ارزیابی قابل بُعد سه از سیاسی یهانظام در سیاسی فرهنگ
 یا: احساسی ابعاد. 2 نظام سیاسی، خروجیهای و ورودیها نهادها، سیاسی، نظام به نسبت

 یا: ارزیابی ابعاد-3. نهادها عملکرد و و مسئولین سیاسی نظام به نسبت شهروندان احساس
: 1393خود)سریع القلم، کشور و جامعه سیاسی مسائل شهروندان از تحلیل و تجزیه نحوه
دروندادها . 2 کل، یک به عنوان نظام سطح. 7: از عبارتند هم سیاسی (. چهار سطح زندگی28

 توسط اتخاذ شده تصمیمات به معنی بروندادها. سیاسی سیستم به وارده تقاضاهای به معنی
 آلموند راستا همین (. در466: 1386سیاسی)شهرام نیا، بازیگر به عنوان )فرد( خود. 4 و سیستم

 اصلی سطح چهار به نسبت ارزشی، و عاطفی سه گانه شناختی، نگرشهای کاربرد با نیز وربا، و
 سیاسی فرهنگ نوع سه فرآیندها، و خروجیها ورودیها، نظام، یعنی سطح سیاسی زندگی

 در افراد را وربا، و آلموند میکنند معیّن را مشارکتی و تبعی محدود، سیاسی یعنی فرهنگ
کوته  نخست،: انددسته بندی کرده  سنخ سه در سیاسی مشارکت و سیاسی آگاهی با پیوند
 با سنجش در که انگارندمی چنین نگرفته و نظر در مستقل حوزهای را سیاست هنوز که بینان
 و چند و رویدادها از که مطیع افراد دوم،. عمومی است استقبال مورد کمتر دیگرهای حوزه
 جویان مشارکت سوم، و نمی کنند آنها درگیر را خود ولی آگاه هستند سیاسیی هانظام چون
دانند)صادقی و می مسئول دیگران برابر در را خود و سیاسی اند وظایف یکسره درگیر که

 سطح چهار سیاسی_ اجتماعی پدیدههای بررسی در گفت باید (. سرانجام127: 1396قنبری،
 سیاسی فرهنگ نظریه. جامعه دولت و گروه، فرد،: است شده سیاسی استفاده علوم در تحلیل

 است. برگزیده را چهارم تحلیل سطح واقع شناسا، در موضوع به عنوان جامعه برگزیدن با
 فرهنگ سیاسی ایرانهای ویژگی-1

جمله مفاهیم تاثیرگذار و جهت دهنده به رفتارهای جامعه است. به طوری که  از فرهنگ
موند پذیرد. آلمی و الگوهای رفتاری موجود در هر جامعه تاثیرها شاکله نظام سیاسی از ارزش

ارزشی و شناختی به سه دسته فرهنگ های و وربا فرهنگ سیاسی را با توجه به جهت گیری
سیاسی مشارکتی، تبعی و محدود تقسیم نموده اند. از نظر آنان فرهنگ سیاسی مشارکتی در 
جوامع پیشرفته وجود دارد. مشارکت کنندگان سیاسی از ساختار و روند سیاسی و 

کنند. در فرهنگ می ارند و در کار تصمیم گیری نیز دخالتخود آگاهی دهای خواسته
کنند و رابطه فرد با نظام سیاسی محدود می تبعی، مردم بصورت انفعالی با سیاست برخورد
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که در آن افراد با نظام سیاسی آشنایی ندارند  بدین گونه است که فکر نمی کنند  یک 
 (.141: 1397و فیضی،شهروند و یا عضوی از یک ملت هستند)فرزانه پور 

توان گفت فرهنگ سیاسی در ایران به دالیل می براساس این تقسیم بندی سه گانه
مختلف، فرهنگ تبعی بوده است و تمرکز منابع در دست قدرت حاکم مطلقه، نیاز به تداوم 
این فرهنگ را افزایش داده است. پس جامعه ایران که نمودی از فرهنگ تبعی و پدرساالر 

خصلتی شخصی و پاتریمونیالیستی  قدرت، غیررسمی بودن سیاست، عدم توسعه جامعه است 
مدنی و انحصار قدرت سیاسی در دست معدودی از گروههای برگزیده از عمده ترین 

آن سات. در این فرهنگ که شاه در راس قدرت قرار داشت مردم رعیت های ویژگی
موید فرهنگ سیاسی تبعی است بدبینی و شدند. در این فرهنگ پاتریمونیال که می محسوب

بی اعتماید سیاسی و پیدایش عنصر تقرب یعنی نزدیکی به شاه برای حفظ جان و مال خود 
بسیار مورد توجه بود. با یانحال نسبت به حکام سیاسی بی اعتمادی نیز وجود 

برجسته (. بی اعتمادی، تملق و چاپلوسی در این فرهنگ سیاسی از 158: 1380داشت)بشیریه،
 آیند که در دوره پهلوی مجال بروز یافتمی ترین خصایص فرهنگی به حساب

 رویکرد هویتی رضاشاه بر مبنای یکپارچه سازی فرهنگی-2

مسئله هویت ایرانی همواره به دالیل تاریخی، سیاسی و اجتماعی دچار تغییر بوده است. 
با اسالم،  و رومی ها، ارتباطها این مولفه تحت تاثیر رویارویی و ارتباط تمدنی با یونانی

(. در مورد 21-22: 1386رویارویی و ارتباط ایران با جهان غرب بوده است)آزاد ارمکی، 
زمان پیدایش هویت ایرانی، برخی پژوهشگران معتقدند تمرکز زبانی، دینی، سیاسی و مکانی 

انی و دین زرتشتی، آن در دوره ساسانی حادث شده بود. بدین معنی که استقرار پادشاهی ساس
دینی و قومی درباره آفرینش و تاریخ و جایگاه جغرافیایی های همراه با رسمیت یافتن اسطوره

اصلی هویت اقوام ایرانی را شکل داده بود. ورود اسالم به ایران، بسیاری از های ایران، بنیان
جدیدی های ژگیملی ایرانی در همراهی با ساخت جدید تداوم پیدا کردند و ویهای ویژگی

نیز به مفهوم هویت ایرانی اضافه گردید. تا اینکه در دوران صفوی با استقرار دولت مرکزی، 
مفهوم ایران پس از نهصد سال فترت، تعین و تشخص سیاسی و دینی پیدا کرد. در این دوران 

اینحال دانستند.  با می «شاهنشاه ایران»و هم « کلب آستان علی»پادشاهان صفوی هم خود را 
این دولت ملی با آنچه در غرب وجود داشت تفاوت داشت. از جمله اینه جامعه مدنی و ملت 

مردم، اسالم و تشیع و های در پیدایش آن نقشی نداشت. بعالوه مالک تعین هویت توده
 (.156-157: 1383اجتماعات کوچک محلی و طایفه ای بود)اشرف، 
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تشیع را به عنوان مذهب رسمی ایران اعالم کرد حکومت قاجاریه نیز به تبعیت از صفوی، 
و همان آداب و رسوم شیعی را ادامه داد. به گفته بشیریه در این زمان به دلیل مسلط بودن 
گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی، هویت سراسری احساس نمی شد چرا که این گفتمان خود 

 (.119 :1383قومی، مذهبی، محلی و ... بود)بشیریه،های محصول هویت
به قدرت رسیدن رضاشاه فرایند شکل گیری هویت ملی را تسریع بخشید و دور جدید 
در آرایش هویتی جامعه ایران آغاز شد. در این دوره با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی 
وی تبیین معیارهای جدیدی برای هویت ملی ایرانیان بود تالش شد تا مبانی جدیدی برای 

 عنوان به مذهب و دین نقش از که بود این تالش بر دوره، این در هم شود.انسجام ملی فرا

 شیوة به نوسازی و توسعه چون بر مضامینی تکیه با و شود کاسته ملی انسجام برای ای وسیله

 یک در جامعه، در موجود پاره پارة و پراکندههای هویت آن، جز و ناسیونالیسم اروپایی،

 یاری ایدئولوژی به بایستمی روی همین (. از122: 1383شود)بشیریه، جمع سراسری هویت

شد. می تشکیل جامعه متکثرهای هویت فراز بر« ملیت ایرانی»نام  به ای یکپارچه هویت دولتی،
 صحنة در آنچه با شدمی ظاهر آل ایده عنوان به رسمی ایدئولوژی آیینة در چه آن هرچند

 همة آل ایده این در .داشت وجود آشکاری تفاوت اًطبع بود مشهود جامعه موجود در

 محور حول یکپارچه و یگانه هویتی درون در بایستمی پیشین هویت بخشهای تفاوت

 و زبانی و دینی ممیزات نتوانست ملی سازی هویت طرح اما .شود ادغام مشخص،هایی مؤلفه
شاه محوری، ایران گرایی و احیای تمدن باستان  .میان بردارد از کامل طور به را ایرانیان قومی

های توان مهمترین مولفهمی ایرانی، غرب گرایی و توجه صرف بر ظواهر تمدنی غرب، را
 هویت نوین ایران در دوره رضاشاه دانست.

 در اساسی نقش آنهای مؤلفه و رضاشاه حکومت فرهنگی سازی یکپارچه سیاست

 وها فرهنگ خرده محو یا - کردن رنگ کم راستا این در  .کردمی ایفا نوین هویت تکوین
 برای مشخص،های مؤلفه با واحد فرهنگ یک خلق منظور به جامعه در موجودهای هویت

 عمدتاً رضاشاه حکومت شد.می محسوب رضاشاه حکومتهای اولویت از ملی، هویت ایجاد

 کند. القا جامعه به را خود هویتیهای مؤلفه توانستمی فرهنگیهای روش و ابزار اساس بر

 بازگو بتواند شدکهمی اجرا و تدوین ای گونه به فرهنگی سازی یکپارچه سیاست بنابراین

 گیری کار به با حکومت آموزش، زمینة در نمونه عنوان به .باشد شده ذکر محورهای کنندة

 به اجتماعی مطلوب هویت زمینة در را خود نظر موردهای ارزش آموزشی، کارهای و ساز

 به را خاصی زندگی سبک مختلف، سطوح در آموزان دانش کرد ومی منتقل شهروندان
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 توانستمی آموزش طریق از حکومت .(26 :گرفتند)معزی دیلمی،می فرا سبک بهترین عنوان

 به همچنین کند. منتقل جامعه ملی به هویت دربارة را خود نظر موردهای ارزش و مبانی

 در تالشی حکومتی، یک ایدئولوژی عنوان به باستان، ایران بر تأکید با ناسیونالیسم کارگیری

 احیای و جامعه انسجام بخش عامل ترین اصلی عنوان به اسالمی، هویت گرفتن نادیده جهت

 در اقداماتی بودکه جمله از پهلوی حکومت قالب در باستان ایران شاهنشاهی دیرینة فرّه

 (.281: 1380گرفت)بیگدلو، صورت یننو هویت ایجاد راستای
کپارچه ی یرالمله به دولتیکث یل امپراتوریدر پرتو و با هدف بلند مدت تبدها استین سیا

ک یواحد ارتباط نزد یاسیبا مردمان واحد، ملت واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد و اقتدار س
و  یمدن یدادگاهها، یدولت ی، بوروکراسیبا توسعه مدارس دولت یسواد فارس داشت.

ژه یبو یر فارسیغ یافت. بر عکس آموزش زبانهایش یتوسط حکومت افزا یارتباطات جمع
ق یافت. از طریتها کاهش یاقل یات چاپیل معدود مدارس و نشریبا تعط یو ارمن ی، عربیآذر

طور در ن یدا شد. همیآنها پ یبرا یافت و معادل فارسیر نام ییتغها از واژه یاریفرهنگستان بس
ون یروحان یو همه مردان را به استثنا یر قانونیرا غ یرانیم اقوام ایمجلس لباس قد 1307سال 

ف یتضع یم برایکرد. رژ یو گذاشتن کاله پهلو یدن لباس غربیثبت نام کرده مجبور به پوش
کرد. خ وسردار را لغو یر، شیگ، امیزا، خان، بیمانند م ین افتخاریه عناویبق یازات اجتماعیامت
 یست و آلمان نازیفاش یایتالیا یغاتیتبل ینهایرا به سرمشق از ماش« انجمن پرورش افکار»
و روزنامه و  یدرسهای ق مجله، جزوه، کتابیبه مردم از طر یمل یم آگاهیتفه یبرا

 (.105: 1398ل داد)ربیعی و همکاران،یتشک ییویرادهای برنامه
 رویکرد یکپارچه گرایانهنهادهای فرهنگی در دوران رضاشاه و -3

رویکرد رضاشاه به یک ایران یکپارچه به لحاظ هویتی از طریق طیفی از نهادهای مختلف 
 گیرند:می فرهنگی انجام گرفت که در اینجا  مهمترین آنها مورد بررسی قرار

 نهادهای آموزشی 1-3

د و شومی هویت بخش در هر جامعه ای محسوبهای زبان از جمله مهمترین مولفه
اقتصادیف سیاسی، اداری، نظامی و های عنصری انسجام بخش به منظور اثربخشی کنش

شود. از سوی دیگر زبان ملی نیازمند نهاد یا سازمانی است که برای می آموزشی محسوب
مفاهیم علمی و فنی جدید واژگان جدیدی داشته باشد. قدیمی ترین سازمان در این زمینه به 

زیر نظر دولت و به منظور گسترش  1635ی گردد که در سال برم« آکادمی فرانسه»
(. در ایران اما تا زمان شکل 83 :1388یکپارچگی و پاالیش زبان فرانسه تشکیل شد)احمدی، 
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گیری مشروطه، زبان واحد ملی در کشور وجود نداشت و مناطق مختلف به زبان محلی خود 
ی و اصالح آن اولین بار در آراء گفتند. اندیشه عمومیت بخشی به زبان فارسمی سخن

منورالفکران مشروطه بویژه میرزاآقاخان کرمانی و فتحعلی آخوندزاده نمو پیدا کرد. کرمانی 
معتقد بود قوام یک ملت به قوام زبان بستگی دارد و قومی که زبانش محو شود قومیت خود 

دانست و می «ملت»آورنده دهد. آخوندزاده نیز زبان و نژاد را مولفه مهم پدیدمی را از دست
تشکیل  رغمبه(. با اینحال و 59-60: 1385حتی تالش کرد تا الفباء را تغییر دهد)قنبری، 

فارسی های ادبی در تهران و برخی شهرها با هدف ترویج عقاید نو و ساختن واژههای انجمن
(، در این دوران تالش عملی و منسجمی در این راستا 226 :1376برای بیان آنها)اتابکی،

واگذار شد که رضاشاه برای  1299صورت نگرفت و تحول نظام آموزشی به پس از کودتای 
اصالح زبان فارسی و تعمیم آن به صورت گسترده تر وارد عمل شد. سیاست رضاشاه برای 

ش به دوره ای برمی گردد که او انسجام بخشی به هویت ملی از طریق زبان واحد انسجام بخ
در وزارت جنگ بود. در این زمان، وی انجمنی را تاسیس کرده بود تا به معادل سازی فارسی 

آموزشی  نظام در رسید سلطنت به که هم زمانی برای لغات و اصطالحات نظامی اقدام کند.
 به کتب رنش و چاپ و یافت رسمیت نوشتاری آموزشی زبان عنوان به فارسی زبان کشور

دارالمعلمین » 1312(. در سال 436: 1385شد)کاتوزیان،  ممنوع ...و ترکی،کردیهای زبان
شاهد  1313انجمنی را تاسیس کرد تا مفاهیم نو در هنرها و علوم را پیشنهاد کند. سال « عالی

همکاری وزارت معارف و دانشکده پپزشکی برای گردآوری، ترجمه و یکدست سازی 
داده شد که با هایی بود. همچنین دستور تعویض تابلوهای فروشگاه و مغازهواژگان پزشکی 

(. روند یکپارچه سازی زبانی با 90-91: 1356خطوط غیرفارسی نوشته شده بودند)صفایی،
تاسیس فرهنگستان شکل منسجم تری به خود گرفت. فرهنگستان  که وظایف مهمی در زمینه 

قدیمی، اصطالحات محلی و خط را برعهده های ابدستور زبان، اصطالحات پیشه وران، کت
تا زمان به محاق رفتن در -جدیدهای مختلف در زمینه واژههای داشت ضمن تعدیل نگرش

اقدامات مهمی را در زمینه تغییر نام شهرها  و حتی تغییر اسامی ایالت انجام  -1320سال 
استای اصالح زبان فارسی (. اگرچه فرهنگستان وظایف مهمی را در ر208: 1362داد)مکی،

فارسی محدود شده و به علت های برعده داشت با اینحال بیشتر به معادل سازی برای واژه
تندروی در سره سازی زبان فارسی و بی توجهی به ساختارهای فرهنگی و نیازهای واقعی 

 روز زبان، نتایج چندانی را بدست نیاورد.
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 سازمان پیشاهنگی 2-3

ژنرال ارتش  ،توان در اقدامات بیدن پارولمی شکل گیری پپیشاهنگی رارسمی های ریشه
انگلیس یافت که در پی ناتوانی روحی و جسمی سربازانش در نبرد با آفریقاییان، نهضت 
تربیتی را برای پرورش نسل جدید تاسیس کرد. آموزش هیا اولین اردوی پیشاهنگی از 

مدرن های زولوها و دیگر قبایل آفریقایی و شیوهتعدیل یافته نظامی، اصول تربیتی های روش
ایمان به خدا، اطاعت از مقررات و قوانین، داشتن ها تربیت بدنی گرفته شده بود. این آموزه

خلق و خو و صفات نیک، آمادگی فکری و جسمی و روحی برای قبول مسئولیت و انجام 
 مرحله دو ایران، در در نگیپیشاه (. طرح107-108: 1390شد)یاراحمدی،می وظایف را امل

 پادشاهی از قبل غربی تحصیل کردگان برخی سوی از نخست مرحلة .است برسی قابل

 برآالم مؤثر و دارویی تربیتی طریقة بهترین را پیشاهنگی تعالیم اینان .شد مطرح رضاخان

 بودند. طلبانه داده اصالح سیمایی آن به و کرده تلقی اجتماعی اخالقهای کاستی و اجتماعی

 سایة حکومت در بعد، مرحلة در اینکه تا گردید مواجه رکود با مدتی پیشاهنگی از مرحله این

 ایران در پیشاهنگی کرد. پیشینة رشد کیفی و کمی لحاظ به جانبه چندهای انگیزه با رضاشاه

ش که با شرکت .ه 1299 کودتای از پیش «ورزش مؤسسین انجمن»ورزشی های فعالیت به
نهاد فرهنگی پیشاهنگی به توصیه امین  .گرددمی باز شد، تأسیس مهدی خان ورزندهمیرزا 

زاده و در راستای فرهنگی شدن کامل به سبک غربی با گرفتن الگوی ترکیه و پس از آن با 
مجله پیشاهنگی را در راستیا تقویت  1306استقبال علی اصغر حکمت شکل گرفت و در سال 

کانون »نان و نوجوانان نیز تاسیس کرد. مدل زنان این نهاد، حس وطن دوستی در میان جوا
تاسیس شد و در راستای کشف حجاب  1314بود که به ریاست شمس پهلوی در سال « بانوان

 و اقدامات فرهنگی )غربی شدن( توسط حکمت صورت گرفت.
 سازمان پرورش افکار 3-3

اندیشه تاسیس سازمان پرورش افکار در روزگاری که تشویش و ناامنی و خطر فروپاشی 
رفت می سیاسی حاکم به سبب جنگ جهانی دوم بر دنیا حاکم شده بود و بیم آنی هانظام

که دامنه اش تا ایران نیز گسترده شود متن دفتری را واداشت تا سازمانی تاسیس کند که 
(. این سازمان 144: 1395کشور حاکم کند )کارگر اسفندیاری،یکپارچگی فرهنگی را در 

زیر نظر  1317شود و در سال می فرهنگی عصر رضاشاه محسوبهای تجلی تمام فعالیت
احمد متین دفتری تشکل شد و موضوعات متنوع و مختلفی را از اخالق و ادبیات گرفته تا 

(. سازمان 182-183: 11382بیکی،گذاشت)درمی میهن پرستی و وفاداری به شاه به مباحثه
های پرورش افکار به مثابه یک سازمان متمرکز و در عین حال جامع هم شامل کمیسیون
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مختلفی همچون کمیسیون سخنرانی، موسیقی، رادیو، تدوین کتب درسی، مطبوعات، نمایش 
بنگاه  جانبی مثل آموزشگاه پرورش افکار،های و هنرپیشگی و ...بوده و هم موسسات و حوزه

 (.57-58: 1376روزنامه نگاری، هنرستان هنرپیشگی و ...می شد)همراز،
 نسوان وطن خواه 4-3

جمعیت نسوان وطنخواه را محترم اسکندریفرزند محمدعلی میرزا از اعضای جامع 
شد که « انجمن حقوق»تشکیل داد. این سازمان در حقیقت جانشین  1302آدمیت در سال 

رساند. پس از تعطیلی انجمن می انی و موقعیت اجتماعی آنان به چاپمطالبی درباره زنان ایر
آن عصر همچون عالم های حقوق، محترم اسکندری همراه با برخی بانوان که در روزنامه

نگاشتند بنیاد اولیه جمعیت نسوان می نسوان، شکوفه و زبان زنان مقاالتی درباره آزادی زنان
بق اساسنامه، هدف این سازمان، حفظ شعائر و قوانین وطن خواه را پایه گذاری کردند. ط

اسالم و تهذیب و تربیت دختران، ترویج صنایع وطنی، باسواد کردن زنان، نگهداری از 
دختران بی سرپرست، تاسیس مریضخانه برای زنان فقیر و تشکیل هیئت تعاونی به منظور 

ی سیاست فرهنگی تکمیل صنایع وطنی بوده است ولی در واقع، هدف جمعیت، اجرا
کرد و می را منتشر« نسوان وطنخواه»حکومت رضاشاه بود. این سازمان، مجله ای به نام  

پرداختند. یکی می اعضای آن هرجا که عده ای از زنان و دختران حضور داشتند به سخنرانی
در « رهماهپا»از اقدامات این جمعیت، اجرای اولین نمایش ویژه بانوان بود. این نمایش با نام 

ماه رمضان و در منزل نورالهدی منگنه از اعضای سازمان اجرا شد.نویسنده آن علی اکبر 
سیاسی بود که بعدها به ریاست دانشگاه تهران رسید.اگرچه جمعیت نسوان وطنخواه از 

جمعیت  1314حمایت کامل حکومت برخوردار بود اما برای تسریع اهداف دولت ، در سال 
شد که عمال وظیفه می که رسماً به وسیله وزارت معارف اداره دیگری نیز تشکیل شد

پیشگاهی زنان را برعهده داشتند. جلسات مربوط به تشکیل این سازمان در محلی به نام 
شد و نام کانون بانوان می دارالمعلمات زیر نظر وزیر وقت معارف، علی اصغر حکمت، اداره

 (.53: 1376را به خود گرفت)همراز،
 ون بانوانکان 5-3

های سیاسی و اجتماعی، سال از حکومت پهلوی و استحکام و تثبیت پایه 10بعد از طی 
زمینه عملی ساختن اهداف فرهنگی و اجتماعی حکومت در خصوص زنان فراهم آمد. تحقق 

فرهنگی معطوف به زنان های سیاستنهایی این امر، مستلزم تشکیالتی بود که به بهترین نحو، 
از همین رو، تشکیالت مورد نظر در قالب کانون بانوان به امر و دستور مستقیم  .را عملی کند

اردیبهشت  22در »د: نویسحکومت پهلوی تشکیل شد. بدرالملوک بامداد در این باره می
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حضرت رضاشاه کبیر و با دعوت وزیر معارف وقت وو آقای ش به اشاره اعلیه . 1314
فرهنگی، انتخاب و به محل دارالمعلمات و کوچه  ای از زناناصغر حکمت وو عدهعلی

آباد دعوت شدند. به آنها گفته شد که مأموریت دارند تا جمعیتی ظهیراالسالم خیابان شاه
تشکیل بدهند و اساسنامه آن را به نظر وزیر معارف برسانند. با حمایت دولت، پیشقدم نهضت 

نام کانون بانوان را برای خود اختیار آزادی زنان ایران باشند. این جمعیت در جلسات بعد 
با اعالم آمادگی گروهی از زنان متجدد و همسو با اهداف خاص   .(89: 1347بامداد،«)کرد

کانون بانوان  بدین صورت تنظیم شد: 1314در اردیبهشت حکومت، اساسنامه کانون بانوان 
مراقبت وزارت ایران به ریاست عالیه واالحضرت شاهدخت شمس پهلوی و معاضدت و 

 شود:معارف برای اجرای مقاصد ذیل تأسیس می
ی به علم قواعد مطابق طفل پرورش و داریخانه تعلیم و بانوان اخالقی و فکری تربیت. 1

 های اکابر و غیره.ها و نشریات و کالسوسیله خطابه
 .صحی اصول رعایت با جسمانی تربیت برای متناسب هایورزش به تشویق. 2
 .سرپرستبی اطفال و بضاعتبی مادران به امداد برای خیریه مؤسسات ایجاد. 3
کانون   (.93-94: 1325)خدایار محبی،ل امتعه وطنیاستعما و زندگی در سادگی به ترغیب. 4

بانوان به دور از مداخله در امور سیاسی و مذهبی شروع به کار کرد. هاجر تربیت به ریاست 
سخنرانی، نمایشها، کلوپهای ورزشی، کتابخانه و کالسهای  آن انتخاب شد و با ایجاد مجالس

اهداف و مراحل عملکرد کانون (. 89: 1347)بامداد،اکابر، به توسعه فعالیتهای زنان پرداخت
اردیبهشت  22کانون بانوان از  بانوان از آغاز تا ماههای بعد، در دو مرحله قابل ارزیابی است:

ای سیاسی، ف حجاب، به صورت مؤسسهخورشیدی تا عملی شدن رسمی کش 1314
کرد در این دوره، ریاست کانون به عهده هاجر تربیت بود. اگر اجتماعی و فرهنگی عمل می

 چه در اساسنامه به غیر سیاسی بودن کانون اشاره شده است.
ای تربیتی و فرهنگی تبدیل آبادی به مؤسسهبه بعد با ریاست صدیقه دولت 1315. از 2
ه اول، اقدامات کانون بانوان در کنار امور دیگر، کامال در خدمت اجرای کشف در مرحل شد.

اصغر ش، علیه . 1314حجاب بود. بدین منظور در پی تشکیل جلسه هیأت وزیران در تیرماه 
حکمت وزیر معارف، به دستور مستقیم رضاشاه و به طور جدی برای رسمیت یافتن کشف 

وی گروهی از رؤسای فرهنگ و رؤسای مدارس  (.321: 1372)طلوعی،حجاب مأمور شد
 دخترانه را دعوت کرد و به دنبال آن، تصمیمات زیر گرفته شد:

. مجالس سخنرانی و سرودخوانی با حضور نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه 1
 دولتی با شرکت دختران در مدارس دخترانه تشکیل شود.
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ب داده شده و از رؤسای ادارات دولتی دعوت . مانند این مجالس در شهرستانها نیز ترتی2
 شود که همراه بانوانشان در جشن حضور یابند.

ای برای نشان دادن نقش و مقام زن در های گسترده. کانون بانوان به سهم خود، برنامه3
 .دهد ترتیب  اجتماع
ی . مدارس مختلط تا سال چهارم ابتدایی تأسیس شود و پسران و دختران در مدارس رو4

 یک نیمکت بنشینند.
 .یابد گسترش دخترانه مدارس در . پیشاهنگی دختران5
ها برای آماده کردن افکار عمومی به نشر مطالب و مقاالت سودمند ها و مجله. روزنامه6

 (.103-109: 1356)صفایی،بپردازند
ی اما با تمامی اقداماتی که وزیر معارف دست به انجام آنها زد، پیشرفت شایان توجه 

که با انگیزه اعتراض به تعویض کاله پهلوی به  1314تیر  20یام گوهرشاد در ق  مشهود نشد.
الوقوع بودن کشف حجاب، صورت گرفت. سرکوب شاپو و انتشار شایعات مربوط به قریب
ش، باعث ه . 4/9/1314التولیّه آستان قدس در تاریخ این قیام و دستگیری اسدی وو نایب

در تاریخ یازدهم آذر . الوزراء وو به واسطه خویشاوندی با اسدی شدرئیسبرکناری فروغی وو 
با جایگزینی محمود جم با حفظ سمت وزارت کشور به عنوان جانشین فروغی، دیگر  1314

جایی برای اقدامات محتاطانه باقی نماند و شاه به طور جدی مصمم به اجرای رسمی کشف 
نفرت خود از  وزیر، ضمن بیانه معارفه نخستحجاب شد. شاه در همین تاریخ و در جلس

چادر و چاقچور و اینکه موضوع زنان به مدت دو سال، فکر او را مشغول کرده، ضرورت 
رسمیت بخشیدن به کشف حجاب در   کرد.اقدام رسمی برای کشف حجاب را گوشزد می

ه مراکز آموزشی التحصیالن، نشانگر توجه رضاخان بدانشسرا و در حین اعطای دانشنامه فارغ
ستیزی بود. کما اینکه پیش از آن نیز برداشتن به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست حجاب
 بیشتر و آموزان دختر مدارس آغاز شده بودحجاب به تدریج از بین آموزگاران و دانش

دادند. کما اینکه هاجر تربیت و انوان را نیز زنان فرهنگی تشکیل میب کانون اصلی اعضای
 .(1394)رنجبر عمرانی،رئیس دانشسرای مقدماتی به ریاست کانون نیز انتخاب شد

 نهادهای فرهنگی و توسعه نیافتگی سیاسی در دوره رضاشاه-4
پیامدهای زیادی را برای ساختار  1299به قدرت رسیدن رضاخان در پی کودتای اسفند 

به عنوان یک نظامی موفق،  قدرت در ایارن معاصر در پی داشته است. رضاخان ابتدا خود را
سپس فرماندهی قابل، بعد از آن وزیر جنگ و در نهایت نخست وزیر و شاه معرفی کرد. او 
اقدامات مهم و متعددی را برای یکپارچگی سرزمینی، هویت ملی و همچنین توسعه انجام 
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سعید  داد. رویکرد رضاشاه به توسعه با الگوگیری از سیستم آتاتورک و یا به تعبیر بابی
با دنبال کردن راهبردهایی در مورد اسالم به سوی ها باشد. کمالیستمی قابل فهم« کمالیسم»

سکوالریزه کردن جامعه حرکت کردند. اوال همگی تایید کردند که اسالم باید کامالً به یک 
دستورالعمل در حوزه اخالق خصوصی تبدیل شود. زیربنای این امر، راهبرد دومی بود که 

 کرد تا با پذیرش سیسات خصمانه نسبت به اسالم، اهمیت آن را کاهش دهد. می تالش
تجربه نوسازی نتوانست به  رغمبهسئوال اساسی این است که چرا ایران عصر رضاشاه 

جامعه ای توسعه یافته به لحاظ سیاسی تبدیل شود؟ و مهمتر از آن به عنوان سئوال اصلی این 
ر رضاشاهی در این توسعه نیافتگی سیاسی چگونه بوده پژوهش نقش نهادهای فرهنگی عص

توان گفت نوسازی در ایران فاقد مبانی نظری روشن، دقیق، هدفمند و می است؟ در پاسخ
چارچوب نظری منسجم و جامع بوده و به جای محتوای عمیق فلسفی مدرنیته و نوسازی 

وژی وارداتی نوسازی یا همان اساسی، ساختاری، همه جانبه و فراگیر تحت تاثیر نوعی ایدئول
ترکی بوده است که در نهایت جامعه ایران را از حالت سنتی خارج کرد ولی « کمالیسم»

نتوانست آن را به جامعه ای توسعه یافته تبدیل کند. مضافا اینکه رویکرد نوسازی پهلوی 
رتیب که مبتنی بر ابعادی گزینشی از توسعه بوده است بدین ت -و همچنین پهلوی دوم-اول

توسعه اقتصادی و اجتماعی را بدون توسعه سیاسی تعقیب کرده بود. از اینروست که نهادهای 
فرهنگی در این رژیم به جای احترام به تنوع فرهنگی، صرفا بدنبال تحمیل عناصر صوری، 

در این مسئله به « ظاهری و گزینشی»گزینشی، ظاهری و سطحی از توسعه بوده است. مفهوم 
ر اسالمی بطور مثال حجاب در جامعه کامال اسالمی شااره دارد. بطور مثال یکی حذف عناص

یعنی از نهادهای فرهنگی در این دوره سازمان پیشاهنگی است  که در متن و بستر اصلی خود 
 ملی، در ابعاد اما کرد.می کمک فرهنگی بین تفاهم و جویی صلح روحیة تقویت مدرنیته به

اجتماعی  و سیاسی تربیت دار عهده و فرهنگ وزارت به وابسته تشکیالتی به پیشاهنگی
 و وفاداری روحیه شجاعت، و ادب پاسداری،های منش آن، شرح در شد. تبدیل نوجوانان

 پیشبرد برای سازمان این .است بوده نظر مورد کشور سیاسی نظام و شاه مقابل در اطاعت مطلق

 و مراسم از استفاده و تفریح و بازی روش چون مختلفیهای شیوه به با توسل خود اهداف
کرد. با اینحال هدف می وادار پیام محتوای باور به را مخاطب غیر مستقیم طور به سمبولیسم

 مطیع پرست، شاه شهروندانی به ایرانی نوجوانان اصلی پیشاهنگی در دوره رضاشاه، تبدیل

 یک دربنابراین  (.274: 1384ا،کرد)آشن خالصه سیاسی نظام از دفاع برای توانمند قوانین و

 حکومت فرهنگیهای سازمان سایر مانند سازمان این گیری جهت گفت توانمی کلی تحلیل

 نظامی به سوی حرکت و نوجوانان به فرهنگی و اجتماعیهای ارزش القای جهت در رضاشاه،
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 کردنجایگزین  و اخالقیهای آموزش عامل ترین مهم عنوان به دین حذف و فرهنگ کردن

 (.276-277: 1384بود)آشنا، اخالقی افعال وها ارزش ترویج برای تشکیالتی تربیت
اسالمی جامعه ایران نمود های رویکرد توسعه نیافتگی سیاسی عصر رضاشاه با طرد مولفه

شود را به می کند. رضاشاه مجلس که نماد انتخابات و تجلی رای مردم محسوبمی پیدا
ه و مطیع مورد نظر داشت و از این رو لیست نامزدهای مجلس را عنوان موجودیتی سرسپرد

 مغز، خشک وانه،ید مضر، شق، کله بد، مناسب،»مانند  نییعناو با را افراد و کردمی کنترل

 محدود را منتقدهای روزنامه وی. «گذاشتمی کنار رقابت در شرکت مغرور از ...احمق، 
 کند. اعمال را کنترل حداکثر بود تا گمارده بسیاری جاسوسان و کردمی

 کردمی تالش مدام لذا و شدمی اطرافیانش به او اعتماد از مانع شاه خشونت و بدبینی

 در که کردمی انتخاب را رانییوز نخست .کند دیتشد احزاب و مجلس بر را کنترل خود

 کردند؛می ابییارز نشانده دست را آنها مردم و بودند عنصر سست عموم افرادی تلقی

 (.Elliot, 2004: 77بودند) افراد جمله نیا از تیهدا و مستوفی فروغی، مانند کسانی
رویکرد رضاشاه به توسعه فقط ابعاد ملی گرایی، سکوالریسم و سوسیالیسم دولتی را 
دربرمی گرفت زیرا اعتقادی به جمهوریت و مردم داری نداشت. رضاشاه در مواجهه با 

به سرکوب آنها پرداخت. او پس از تالش صوری برای ها جمله مدرسمخالفین دینی خود از 
جمهوری خواهی و مخالفت علما و بازاریان و تجمع آنها در اطراف مجلس در بازگشت از 

روحانیون این است که آنها خواهان حفظ های قم اعالم کرد که برداشت من از صحبت
(. برهمین 96: 1396رد)فرهادی و کاظمی،اسالم هستند و جمهوریت اسالم را از میان برمی دا

اساس نهاد فرهنگی همچون سازمان پرورش افکار بیش از آنچه نمادی از توسعه سیاسی 
محسوب شود و یا در جهت توزیع قدرت حرکت کند به بازوی تبلیغاتی رژیم تبدیل شده 

یکپارچه  سیاسی بود که در راستای-در حقیقت سازمان پرورش افکار یک نهاد فرهنگی بود.
 کرد. می سازی فرهنگی و الگوی مورد نظر حکومت رضاشاه عمل

تبلیغاتی های انجمن پرورش افکار را به سرمشق از ماشین»آبراهامیان معتقد است رضاشاه 
ایتالیای فاشیست و آلمان نازی برای تفهیم آگاهی ملی به مردم از طریق مجله، جزوه، 

 (.131: 1385آبراهامیان،«)یی تشکیل دادروزنامه، کتاب درسی و برنامه رادیو
این سازمان آینه تمام نمای آرمان رضاشاهی بود: یعنی ایجاد وحدت فکری و اتحاد 

یکدست و همگون، پی ریزی های معنوی و اتفاق کلمه، تقویت روحیه ملی گرایی با گرایش
 434: 1375....)هدایت،هویت واحد و امحاء تشتت و جداسری و ارتقای فهرنگ عمومی و 

بعد دیگر این سیاست تعهد به ناسیونالیسم بود. همانطور  (.145: 1395در کارگر اسفندیاری،
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 مدل وستفالیایی دولت ملی را یگانه شکل مشروع و علمی اجتماع سیاسیها که کمالیست
لیسم ( ملت سازی رضاشاه مبتنی بر ایدئولوژی ناسیونا86 :،چ دوم1390پنداشتند)سعید،می

بود. در حقیقت تالش رضاشاه بر ساخت یک هویت جدیدی برای جامعه ایرانی بود. هویتی 
« غیر»که در تفسیر و برداشت او از توسعه حادث در ترکیه آتاتورک، مبتنی بر طرد عناصر 

بوده است. این فرایند طرد در دو عرصه تعهد به ناسیونالیسم و سکوالریسم تجلی پیدا کرد. 
 دیتأک با ییگرا باستان جیبه ترو نو و دیجد ینهادها سیتأس بایونالیسم، رضاشاه در بعد ناس

 (.272: 1385کرد)امینی و شیرازی، اقدام یفارس زبان فرهنگستان سیتأس زین و ییایآر نژاد
 یپرست شاه و تیرانیا عصر، آن در که گفت توانمی موجود، مدارک و اسناد اساس بر
 شاه بودند. همزاد گریکدی با و شدندمی یتلق تجدد ریمس از یجدانشدن و مهم رکن دو

 با سلطنت وندیپ و پادشاه یبرا ییزمایکار وجهة خلق یبرا تالش ،یمحور شاه و یدوست

 انقالب از پس باستان، رانیا عظمت دیتجد لزوم بر دیتأک با ییگرا رانیا و رانیا تیموجود

 یاساسهای رساختیز از یکی سمیونالیو ناس درآمد آرمان کی صورت به مشروطه
این فرایند  (.79-80: 1393در علم و همکاران، 232-235: 1384گشت)اکبری، حکومت

و یا در تصور  -در بعد دیگری نیز رواج داشت.  به عبارت دقیق تر با مذهب زدایی« طرد»
رضاشاه به عنوان پیرو  همسوگوناگون بوده است. های در عرصه -رضاخان، سکوالریسم

سیاست کمالیسم، تالش کرد راهبرد سوم آنها را پیگری کند به این معنی که اسالم را همانند 
کرد و به این می آنچه در ترکیه رایج شد به عنوان یک تشکل بیگانه با ایران مدرن معرفی

 (. 128: 1383ان،یمختلف شروع کرد)آبراهامهای انه را در جبههیجنگ مذهب زدادلیل 
آنگونه « کانون بانوان»نهاد فرهنگیاز تاسیس مقصود اساسی است که  در همین چارچوب

رفع حجاب بود و اعضای آن که غالبآ مدیران مدارس و مأمورین »دهد می که اسناد نشان
وزارت معارف هستند، در این باب جدیت زیاد دارند و در مدارس دختران، رفع حجاب را 

بنابراین، با وجود عدم (. 1359، 109004سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره  «)ترویج نمودند
سازی کشف حجاب تأکید صریح در اساسنامه کانون، هدف از ایجاد آن در این مرحله، زمینه

 صراحت به نیز بامداد بدرالملوک که اینکته(. 1328T :92-91نیرنوری )یا چادربرداری بود.
ایر اقدامات منظور اصلی، یعنی ترک چادر سیاه، متدرجآ پیشرفت ضمن س :پردازدمی بدان
های خود، یکی به یکی کرد. به این طریق که زنان عضو جمعیت، با راضی کردن خانوادهمی

نمودند و در مجالس سخنرانی، سایر بانوان را تشویق به ترک به برداشتن چادر مبادرت می
ای از از مجالس و اجتماعات کانون، عده تازه کردند. طوری که در هر نوبتکفن سیاه می

 زنان فرهنگی در صف مقدم آنها بودندحالیکه یافتند. در بانوان بدون چادر حضور می
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رضاشاه و رویکرد وی به توسعه جنبه گزینشی های بدین ترتیب سیاست(. 90: 1347)بامداد،
 گرفت.می و سطحی داشت و بخش مهمی از جامعه سنتی ایران را نادیده

 جمع بندی و نتیجه گیری 
توان گفت رویکرد رضاشاه به توسعه تحت تاثیر مالحضه تاثیرات آن در می در مجموع

اینکه توسعه در  رغمبهدر این کشور بوده است. « کمالیسم»کشور ترکیه و به نوعی منبعث از 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی متعدد های متن و بستر اصلی ان یعنی مدرنیته اروپایی دارای جنبه

و ...بوده اما این تجربه به شکلی ناقص و سطحی توسط برخی کشورهای جهان و به طور 
مشخص ایران انتقال یافت. چنین تحولی به طور مشخص در دوره رضاشاه در ایران حادث 
شد. این دوره با تشکیل دولت شبه مطلقه مدرن و بازسازی جامعه براساس یک پروژه 

و ابعاد توسعه نادیده گرفته شد. ها از باال صورت گرفت. به همین دلیل برخی جنبهدستوری 
این نوسازی آمرانه توسط برخی نهادها و سازمانها صورت گرفت. یکی از این نهادها، 

توانستند در ایجاد توسعه سیاسی ایفای نقش کنند. با اینحال می فرهنگی بودند کههای سازمان
پهلوی های دولت به جای ایفای نقش موازی، عمال نقش حامی سیاست به دلیل وابستگی به

وارداتی رضاشاه تبدیل های اول را ایفا کردند. بدین ترتیب به بازوی حمایتی برای سیاست
شدند. به طور دقیق نهادهایی همچون سازمان پرورش افکار، کانون بانوان، نسوان وطنخواه 

های ه جای تشویق مشارکت سیاسی و فرهنگی در طرحرویکرد فرهنگی خود را ب و ...عمالً
همسو با ارزش هیا فرهنگی جامعه، برمبنای مذهب زدایی و همچنین حجاب زدایی از جامعه 

توان گفت این نهادها در جهت نوسازی آمرانه رضاشاه و ابعاد می ایران قرار دادند. بنابراین
به عنوان نهادهایی مدنی عمل کنند توسعه حرکت کرده و نتوانستند  گزینشی و سطحی از 

که پیش برنده فرایند توسعه سیاسی باشند. به عالوه نقش فرهنگ سیاسی نیز موثر بوده است. 
بدبینی، بی اعتمادی و ...که نشان دهنده فرهنگ سیاسی های فرهنگ سیاسی ایرانی با ویژگی

رهنگی به جای توسعه تبعی است نتوانست مشارکت سیاسی را تقویت کند و عمال نهادهای ف
 سیاسی به بازتولید استبداد در جامعه کمک کردند.
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  :مآخذ و منابع
، ترجمه 10، چ «ایران بین دو انقالب»(، 1385یرواند)آبراهامیان،  -

کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری و محسن مدیرشانه چی، تهران، 
 نشر مرکز.

یت ، «ابعوواد هویووت ایرانی»(، 1386آزاد ارمکی، تقی) - در از هو
)سوولسووله مقاالت(، به کوشووش زهرا حیاتی و محسوون حسووینی ایرانی

 وره مهر.موخر، علی اکبر علی خانی، تهران، س
 . تهران: سروش.از سیاست تا فرهنگ(.1384آشنا، حسام الدین) -
تابکی، تورج) - عاصییر(. 1376ا جان در ایران م بای . ترجمه آذر

 محمد کریم اشراق، تهران: توس.
یاران»(، 1383اشووورف، احمد) -  :، در«بحران هویت ملی و قومی در 

)سلسله مقاالت(، به کوشش حمید ایران، هویت، ملیت، قومیت
 مدی، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.اح
ید) - مدی، حم یت ملی ایرانی(.1388اح های هو یاد . تهران: بن

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی  اجتماعی.
ید (. 1384اکبری، محمودعلی) - جد یت  ناسییی هو بارشیی ت

 )عصر قاجاریه و پهلوی(، تهران: انتشارات علمی و فرهنگیایرانی
زن ایرانی از انقالب مشییروطیت . (1347)بدرالملوک  ،بامداد -

 .1،ج سیناابن . تهران،تا انقالب سفید
یاسییی و هویت »(، 1383بشووویریه، حسوووین) - یدئولوژی سیی ا

)سلسله ایران، هویت، ملیت، قومیت :در« اجتماعی در ایران
مقاالت(، به کوشش حمید احمدی، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه 

 علوم انسانی.
 (.باستانگرایی در ایران معاصر.تهران: نشر مرکز.1381بیگدلو، رضا) -
ای بر روش تحقیق در مقدمه (،1385، )نیا، محمدرضووواحافظ -

 .سمت،  چاپ دوازدهم: انتشارات تهرانعلوم انسانی، 

  .تهران، تابان شریک مرد.(.1325)منوچهر ،خدایار محبی -
سی در (.1386شووهرام نیا، امیرمسووعود) - شدن و دموکرا جهانی 

 .تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ سوم.ایران
،تهران: فرهنگ سیییاسییی ایران(. 1393سوووریع القلم، محمود) -

 انشترات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ سوم.
، تهران: مرکز اسناد سازمان پرورش افکار(، 1382دربیکی،بابک) -

 انقالب اسالمی
رضییاشییاه کبیر و تحوالت فرهنگی (.1356صوووفایی، ابراهیم) -
 . تهران: وزارت فرهنگ و هنریرانا
پارچگی ملی در (.1385قنبری، داریوش) - مدرن و یک لت  دو

 . تهران: تمدن ایرانی.ایران
سی ایران(. 1385کاتوزیان، محمدعلی)همایون() - سیا صاد  . اقت

ترجمه سوووعید نفیسوووی و کامبیز عزیزی، تهران: نشووور مرکزف چاپ 
 دوازدهم.

 .ن، علمی. تهراپدر و پسر (1372)محمود ،طلوعی -
شاه  (1356)صفایی. ابراهیم - ضا شهریاری ر بنیادهای ملی در 

 .. تهران، وزارت فرهنگ و هنرکبیر
، توشه ای از تاریخ خاطرات و خطرات(،1375هدایت، مهدیقلی) -

 شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من، تهران، نشر زوار

باریان خوراسوووگانی، اکبر، قلی پور مقدم، فرید) -  مرور "(1396اعت
یه تطبیقی عههای نظر یاسوووی توسووو له علمی" سووو تخصوووص -، مج

 رویکردهای پژوهشییی نوین در مدیریت و حسییابداری،
 .126-139، ص 3شماره 

 یاسیس مجله اطالعات؛ یاسیتوسعه س (،1376)محسن ،ن زادهیام -
 .104-117، صص 117-118شماره  ،یاقتصاد

 و پیامدها زمینه ها، حجاب، کشییف(»1384صوووالح، مهدی) -
 سیاسیهای ، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش«واکنشها

س»(، 1370ن )یپای، لوس - سیفرهنگ  سی و توسعه  سییا ی ، ترجمه«ا
 .ز و زمستانی، سال دوم پائ5-6 ی فرهنگنامهد محمدی، یمج
شمس الدین، قنبری، لقمان) - سید  سی فرهنگ (.»1396صادقی،   سیا

فصییلنامه ، «ایران سوویاسووی توسووعه مسووئله وامانده و دولتهای توده،
سوم، دولت پژوهی سال  سی،  سیا شکده حقوق و علوم  ، مجله دان

 .123-159، صفحات 11شماره 
 نخبگان نقش بررسوووی »(، 1396فرهادی، محمد، کاظمی، علی) -

، مطالعات جامعه «سوویاسووی توسووعه در ترکیه و ایران سوویاسووی
 .79-99، شماره یک، صفحه 24، دوره شناختی

فصلنامه نقد ، «پرورش افکار»(، 1385ه)کارگر اسفندیاری، خدیج -
شماره کتاب سوم،  سال  صفحات 12و  11،  ستان،  -156، پائیز و زم
143 

، «نهادهای فرهنگی در حکومت رضووواشووواه»(، 1376همراز، ویدا) -
 56-63، سال اول، شماره اول، بهار.فصلنامه تاریخ معاصر ایران

فصلنامه  ،یو منافع مل یاسیس یریدگرپذ(، 1378)یمجتب ،عطار زاده -
 . 53-82 فحه، ص4شماره  یمطالعات راهبرد

تاثیر ( »1398ربیعی، اسوووماعیل،سووواعی، احمدی، میرترابی، سوووعید) -
سازی در دوره پهلوی اول صلنامه «درآمدهای نفتی بر روند دولت  ، ق
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