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 فرهنگی در ایران:  راهبردهای توسعۀ
 مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول

 

 2، اکرم سامع نصایح1*فردین قریشی
 

 (1399 /4 /1پذيرش: 1398 /11 /17)دريافت: 
 

 چکیده
 موضوع به نيايرا فرهیختگان که يافت راه فارسي زبان به دوراني از ايده يک منزلۀبه توسعه
 هیئت نخبگان از ودیمحد تعداد و بردند پي اروپايي جوامع با طهراب از پس ايران ماندگيعقب

 ای بود کهمرحله به رسیدن افراد اين موجود افتادند. هدف وضع تغییر فکربه حاکمه،
 به وجهت با قرار داشتند. بدين منظور، در عصر قاجار پیشرفتۀ غربي در آن هایدولت
 از اصالحات راه اکمحنیرومند، نخبگان  نوساز هایگروه پیدايش عدم و اقتصادی ماندگيعقب

 پژوهشي حاضر مقالۀ را درپیش گرفتند، موضوعي که بعدها در دورة پهلوی نیز ادامه يافت. باال
 یئته سوی از اول پهلوی دورة در فرهنگيتوسعۀ  ینۀزم در که است دربارة راهبردهايي

شي هوژـپ درـيکرو گرفته شد.یش پدرفرهنگي حاکم برای رسیدن به توسعۀ  نخبگان و حاکمه
 و يخيتارسي ربرناظر بر روش  شدهانتخابتحقیق  روش و عبارت از توصیف نظری کار،

نیت وبر در اين پژوهش از نظريۀ عقال. است ایکتابخانه روشبه اطالعات گردآوری شیوة
ردهای راهب هارد کيم و حاصل بررسي، حکايت از اين نکته دابردهمنزلۀ چارچوب نظری بهره به

ن را آمدهای فرهنگي در دورة رضاشاه ناظر بر توسعۀ عقالنیت ابزاری بوده است و پیاتوسعۀ 
(. 3و  بگراسرکو(. ناسیونالیسم 2(. استبداد و اقتدارگرايي، 1توان خالصه کرد: در سه مورد مي

 سکوالريسم راديکال.
 

                                                                                                                                        
 .)نويسندة مسئول(حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران گروهاستاد . 1

ghoreishi3583@ut.ac.ir 

 تبريز. شناسي دانشگاهارشد جامعه يکارشناسدانشجوی  .2

 



1399بهار و تابستان ، 1ـارة ، شم21دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

206 

 

 م.یونالیسم، سکوالريسناس استبداد، نیت ابزاری،فرهنگي، عقالتوسعۀ های کلیدی: واژه

 مقدمه
 است؛ خورده پیوند جوامع مختلف ساختارهای و سطوح با امروزه آن مباحث و 1توسعه

 هایزمینه مهیاسازی جهت رد سراغ گرفت که تواننمي را ایجامعه هیچ که ایگونهبه
 ايراني ختگانفرهی که يافت راه فارسي زبان به دوراني از توسعه مفهوم .نباشد بدان نیل
 تعداد بردند و پي اروپايي جوامع با ارتباط از پس ايران ماندگيعقب موضوع به

 ادند.موجود افت وضع تغییر و تنوع ايجاد فکر به حاکمه، نخبگان هیئت از محدودی
قرار  آن رد غربي پیشرفتۀ هایدولت که بود ایمرحله به رسیدن افراد اين هدف

: 1383راهاني، ف) نداشتند را بنیادی تغییرات اين ايجاد برای الزم توانايي داشتند؛ اما
 شدت حکومت سوی از نوسازی به تمايل پهلوی حکومت کار آمدن با روی .(17

 یریکارگبه با را يرانا ۀجامع بود درصدد. حکومت پهلوی (164: 1377عیوضي، )يافت 
زيربنايي  تتأسیسا از مهمي بخش کند. مدرنیزاسیون فرايند وارد استبدادی هایيهرو

 برانگیزی ازمناقشه در حکومت مذکور برداشت اما است؛ پهلوی دوران به مربوط ايران
خیص اين تش زيرا ؛(12: 1389فرد، بابايي)وجود داشت  جامعه شدن مدرن چگونگي

 نقش يککدام فرهنگي و اجتماعي سیاسي، اقتصادی، مختلف عوامل میان موضوع که
 ي نبود.کند، کار آسانمي ايفا توسعه فراينددر  را اساسي

 التتحو مديون اروپايي کشورهای در توسعه است، معتقد( 52: 1373)اينگلهارت 
 آسان غرب در را عتيصن انقالب فرهنگي مهم هایتنوع کهنحوی به بود. فرهنگي عمیق

 قجمله در ايران صدو از سوم جهان کشورهای مورددر موضوع اين اما ساخت؛
 و اقتصادی فرهنگي، متجانس سیستم يک دارای سوم، جهان کشورهای. کندنمي

 آن سنتي هایهرچند نظام که است نکته اين معرف آن، هایتجربه نبوده و سیاسي
 هوجو نه و داشت گذشته با زيادی نسبت نه تحول، اين محصول اما شدند؛ متحول
 : 1390، القلمسريع)کرد مي برقرار جديد وضعیت و معیارها با کافي اشتراک

157 - 159.) 
در اين میان، با توجه به ضرورت تحول فرهنگي از يک سو و سرنوشت خاصي که 
اين تحول در تاريخ ايران يافته است، تالش اصلي اين مقاله يافتن پاسخ اين پرسش 
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ه فرهنگي در دورة پهلوی اول از چاست که راهبرد اصلي دولت ايران در زمینۀ توسعۀ 
توان هايي ميقرار بوده و آثار اجرای آن را در فرهنگ و سیاست کشور در چه مؤلفه

نشان ساخت که تحقیقات، کتب و مقاالت بسیاری بازشناسي کرد؟ همین جا بايد خاطر
 شده، نقطۀ تمرکز بحث،انجام تحقیقات دربارة دورة پهلوی صورت گرفته است؛ اما در

های اقتصادی و يا نقش نخبگان حاکم، برنامهشخصیتي  خصوصیات سیاسي، فرهنگ
 جانبههمه توسعۀ برای اساسي و منزلۀ پايهعوامل خارجي بوده و به توسعۀ فرهنگي به

روشنگری  حاضر تحقیق نظری است. بر همین اساس، پیامد شدهتر توجه کم
يي هاو فايدة عملي آن، برداشتن گام ايران فرهنگي دردرخصوص راهبردهای توسعۀ ه

در جهت کسب بینش تاريخي و تالش در جهت تئوريزه کردن تجربیات حاصل از آن 
ويژه در عرصۀ فرهنگي و های توسعه بهبه منظور طراحي و اجرای کارآمدتر برنامه

 در موضوعي چنین انجام های نادرست است. ضرورتاجتناب از تکرار انتخاب گزينه
تالش دارد در زمینۀ  مقاله شود و اينمي احساس خوبيبه گرفتهانجام تحقیقات میان

 همین موضوع گامي هرچند کوچک بردارد. تحلیل و واکاوی
 فرهنگي بر اساسدر هر حال، برای نیل به اين مقصود، ابتدا به تعريف توسعۀ 

ي چه رسبر موردادامه، به اين مبحث که در دورة نظريات موجود پرداخته شده و در 
وجه اند، تودهبگي غلبه داشته و چه کساني حامالن اين ذهنیت فرهنتعريفي از توسعۀ 

اقع وفرهنگي دورة پهلوی مورد بررسي نهايت، نتايج حاصل از راهبرد توسعۀ شده و در
 شده است.

 ي خواهند شد، عبارت است از:بررسده شهايي که با توجه به موارد مطرحیهفرض
 یهاآموزه و اعتقادات و هاباور در ديشيبازان فرايند توانمي فرهنگي را(. توسعۀ 1

 به گوييدر پاسخ فرهنگ يک کارآمدی و قدرت کرد که افزايش تعريف فرهنگي
 ي دارد.در پها را انسان مادی و معنوی و فرهنگي نیازهای

(. با توجه به اين نکته که نخبگان يک جامعه بیشترين نقش را در تعیین اهداف و 2
کنند، در دورة پهلوی اول توسعۀ زی برای دستیابي به آن ايفا ميريگیری و برنامهتصمیم

فرهنگي در جهت کسب و حفظ قدرت نخبگان و تحت تأثیر تفکر و منافع آنان بوده 
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فرهنگي عموماً به مفهوم بسط عقالنیت ابزاری بوده است. بر همین اساس نیز توسعۀ 
 است.
توان ل را در سه بخش ميهلوی اوفرهنگي در دورة پ(. پیامدهای راهبرد توسعۀ 3
( سکوالريسم 3و  3سرکوبگرا( ناسیونالیسم 2، 2(. استبداد و اقتدارگرايي1يي کرد: شناسا

 .4راديکال
 فرهنگي و اين فرضیات ناظر بر توصیف نظری رويکرد پهلوی اول به توسعۀ 

ريخي اکار، عبارت از تکنیک استناد به شواهد ت روش بررسي و های آن بودهپیامد
ر . دتاس معطوف به مراجعه به منابع مکتوب بوده نیز اطالعات است. شیوة گردآوری

توسعۀ  گرفته در حوزةها، مقاالت و تحقیقات صورتاين راستا، انواع متون شامل کتاب
 طالعاتاو  مطالعهفرهنگي، توسعه در دورة پهلوی اول و اقدامات نخبگان آن دوره، 

 است. شدهی آورجمعیاز ن مورد

 پژوهش نظری چارچوب و مفهومی گسترۀ
 را توسعه شد. اگر توجههای توسعه فرهنگي با تأکید يونسکو در برنامهبه مفهوم توسعۀ 

 نگرش و اعتقادات ها،ارزش اين درنظر بگیريم، زندگي شرايط بهبود فرايند منزلۀبه
در  توانيم مانيز پس. کندمي تعیین را توسعه فرايند و جهت که است جامعه افراد
ابطۀ باشد. به ر توسعه هایبرنامه زمینۀفرهنگي پیشتوسعۀ  که قرار گرفت توسعه مسیر

شده است و بیشترين تأکید بر نقش  توجهها فرهنگ و توسعه در بسیاری از نظريه
 ها، باورها، شناخت و نگرشي بوده که بر جامعه حاکم است.ارزش

ايجاد شرايط و امکانات مادی و معنوی مناسب  رافرهنگي توسعۀ  5ژيرار اگوستین
، افزايش دانش، آمادگي برای تحول، پیشرفت و پذيرش افرادمنظور شناخت جايگاه به

های علمي، پذيری، نظم، بهبود روابط، افزايش توانايياصول کلي توسعه مانند قانون
 ـ که فرهنگيسعۀ مفهوم تو تعريف کرده است. افراد جامعه ۀاخالقي و معنوی برای هم

 - 72: 1389 ،نیا)صالح شودجانبه مطرح ميای همهگیری توسعهساز شکلزمینه منزلۀبه
 و باورها ارزشي، شناختي، ادراکي، در حوزة تغییراتي آن، طي که است فرايندی»ـ  (73
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ازکیا، ) «آيدوجود ميبه است توسعه مناسب که خاصي واکنش و رفتاری هایقابلیت
1384 :48.) 

شده، با نگاهي اجمالي برای استنباط يک چارچوب نظری برای بررسي پرسش طرح
 هب وابسته عاملي توان گفت، در ديدگاه مارکس فرهنگشناسان ميهای جامعهبه نظريه

 . انديشمندان مکتباندداده قرار دنظرها نیز اقتصاد را ماقتصاد است و ساير مارکسیست
اند؛ فرهنگي  توجه خاصي نشان دادهو توسعۀ  6حث عقالنیتينکه به مبا بافرانکفورت 

فرهنگي را تابعي از نظام داری و توسعۀ سرمايه سلطۀ تداوم اما فرهنگ را عامل
ها مدرنیستاند. از ديدگاه پستداوم بقای آن تعريف کردهتداری و عاملي برای سرمايه

 نظام و رهنگف بر تأکید 7س وبرماک است. در نظريۀ فرهنگ ابزاری برای تسلط نخبگان
ي است که شناسانجامعهارزشي و نهادهای فرهنگي جامعه است و وی از نخستین 

رايند وم فپرسش جدی را دربارة رابطۀ فرهنگ و اقتصاد و تأثیر فرهنگ در شروع و تدا
 توسعه طرح کرده است.

 و فرهنگي یاسي،س اقتصادی، هایجنبه بین بتوانیم اگر در يک جامعه معتقد بود وبر
توحیدفام، )کرد  خواهیم سیر يافتگيتوسعه سویبه کنیم، ايجاد هماهنگي اجتماعي

 هایعرصه آن طريق از که بود ایشیوه بر تأکید وبر مشخص سهم(. 40: 1381
گیرند قرار مي عقالني انديشۀ کنترل در روزافزون طوربه زندگي ترگسترده

 اينکه و بود 8فراگرد عقالنیت ةدربار اشيهنظر ویر بنیاد کا (.8: 1369بروف، روکس)
در  کهي حال اند، درشده تريعقالن ازپیشیشجهان غرب ب چرا نهادهای اجتماعي در

 )ريتزر، اندديگر نقاط جهان، موانعي نیرومند از يک چنین تحولي جلوگیری کرده
و  داریيهسرما ۀوسعو ت پیدايي عامل کلیدی دررا اخالق پروتستان وبر، (. 34: 1382

 (459: 1383؛ بشیريه، 82: 1392 ،همان)دانست يم دارانهخیزش نظام اقتصادی سرمايه
صنعتي  ۀجامع ۀساير ابعاد جامعه، توسع در ييگرااين امر به همراه افزايش عقل که

تأکید بر وبر در  نظريۀ(. اهمیت 10: 1369 ،بروفروکس)ه بود کرد جديد را تشديد
 روی بر مطالعه وی در بود.ي رشد و توسعه عوامل علّ منزلۀبهی و اخالقي عوامل معنو

 تأکید( داریسرمايه)توسعه  حامي هایارزش و نهادها ظهور بر داری،سرمايه توسعۀ
 از عقالنیت و دنیوی دستاوردهای از حمايت درجهت مذهبي باورهای تغییر که کرد
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 زندگي وبر برکه  آنجا از (.50: 1387اکبری، حريری)هستند  آن فرهنگي هایالزام
عقالنیت  ای از محققانعده، (150: 1384ازکیا، )داشت  تأکید در جامعه انسان عقالني

 اند.او برشمرده آثار اصلى عمدة مضمون را
 گراييعقل ةتوسع يندافر از بخشي منزلۀبه را جديدداری سرمايه نهادهای ةتوسع وبر

دانست مي زندگي وجوهة هم کردن عقالني دورانرا، رن مد دورانتشريح کرده است و 
 (.61: 1390)موحدی، 

وم ، توجه به مفه«عقالنیت»منظور پي بردن به معنای موردنظر وبر از مفهوم به
ه کاست. در نزد وبر تفاوت يک کنش با کنش ديگر در معنايي است  ضروری« کنش»

ای که ديگران گونههای عیني، بهشوند و نه در ويژگيکنشگران برای کنش خود قائل مي
شود: کنش بینند. بر اين اساس، کنش اجتماعي به چهار نوع اصلي تقسیم ميآن را مي

د شود. کنش عاطفي که ناشي از وضعیت احساسي فرطريق عادات ايجاد مي سنتي که از
است، کنش ارزشي ـ عقاليي که ثمرة باوری آگاهانه به يک ارزش است و در 

ه از موفقیت ظاهری صرف نیست و باألخره، کنش ابزاری ـ عقاليي ک وجویجست
های ديگر گیرد که فرد از محیط و از انسانها و انتظاراتي صورت ميسوی خواست

يابي کنشگر به اهداف مثابۀ ابزارهايي برای دستها و انتظارات بهدارد. اين خواست
جه به (. با تو351 - 350: 1391نلو، شوند )عضداکار برده ميشده و عقاليي بهمحاسبه

عقالنیت »اند از: تشخیص است که عبارتانواع کنش چهار نوع اصلي عقالنیت قابل 
 «.12و عقالنیت ابزاری 11، عقالنیت ارزشي10، عقالنیت نظری9عملي

ابزارهای اصلي مورد استفادة وبر، برای کندوکاو دقیق سرنوشت »اين انواع عقالنیت 
(؛ 195 - 194: 1395است )ريتزر، « منزلۀ فرايند اجتماعي فرهنگيیت بهتاريخي عقالن

(. 219ارزشي و ابزاری )همان:  پردازد؛ عقالنیتاما وی اساسًا به دو نوع عقالنیت مي
کار آلي و اهداف و بههای ايدهسوی ارزشيابي بهعقالنیت ارزشي عبارت از جهت»

آزاد )« های نامحدود و آتي استيا ارزشگیری محاسبۀ عقالني برای نیل به اهداف 
سوی يک الگوی که رفتار آدمي را در ارتباط با اصول ارزشي به (47: 1375ارمکي، 

کند. در اين نوع عقالنیت، رويدادهای جهان خارج سنجش، داوری و عملي هدايت مي
 ها و اصولها، تمدنهای سیاسي، فرهنگشوند. نهادهای اجتماعي، گروهگزينش مي
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تشخیص هستند. بنابراين، اصول ارزشي حاکم بر اخالقي بر اساس اصول ارزشي قابل 
جامعه منشأ عقالنیت و فرايند بالقوة عقالني شدن در جامعه است؛ اما عقالنیت ابزاری 

های فردی و اجتماعي را برای تأمین منافع فردی با ای از زندگي است که فعالیتشیوه
کند. اين نوع عقالنیت برای رسیدن به اهداف عملي مي گرايانه لحاظرويکردی عمل
گیرد که ناظر به الگوی وسیله ـ هدف است نظر ميترين وسیله را درمعین، مناسب

 محاسبه جهت دادهواسطۀ قواعد عقالني قابل ( و در آن عمل به100: 1389)يزداني، 
ر اساس جريان فکری بهتر و شود. عقالنیت ابزاری، يعني کارايي ابزار و انتخاب آن بمي

عقیدة (. به47: 1375دور کردن عناصر مذهبي، اخالقي و فرهنگي از ابزار )آزاد ارمکي، 
 زمانى اند،بوده استوار کدام نوع بر شدن عقالنى فرايندهاى اينکه از نظروبر قطع

 محکم هایبا ريشه اقشارى که انددرآمده اجتماعى ـ فرهنگى مهم تحوالت صورتبه
(. وی ايمان چنداني 56: 1383اند )کالبرگ، شده ظاهر هاآن «حامالن» مثابۀبه اجتماعى،

(. بدين ترتیب بر 184: 1395ها برای خلق جامعۀ بهتر ندارد )ريتزر، به توانايي توده
 و جامعه هر عقلي فرهنگي در تربیتتوسعۀ  توان گفت مبنایاساس نظريۀ وبر مي

نشان  توجه خاصي توسعه به در رسیدن عقالنیت تأثیر به راست و وب عقالنیت کاربرد
توسعۀ  به برای رسیدن عقالنیت کاربرد و نقش بر مقاله در اين نیز ما توجه. است داده

 .شده استپي گرفته  نخبگان سوی و راهبردهايي است که در اين راستا از فرهنگي
توان فرهنگي را ميوسعۀ با توجه به تعريف وبر از عقالنیت )ارزشي و ابزاری(، ت

های فرهنگي، با هدف افزايش ها، باورها و آموزهها، ديدگاهفرايند بازانديشي در ارزش
 اد يکگويي به نیازهای مادی و معنوی افرتوانايي و کارآمدی يک فرهنگ در پاسخ

 های متعالي و رسیدن به اهداف وجامعه با تفکر عقالني برای دستیابي به ارزش
 فرهنگي، تربیت عقل و شیوةمبنای توسعۀ يک جامعه در آينده تعريف کرد.  پیشرفت

ر بهتر، به تعبی رسد.تفکر يک جامعه است که نمود آن در رفتار افراد به عرصۀ ظهور مي
ر بستاتش است، ة اعمال، رفتار و تصمیمدهندشکلکه انديشه و باور هر فرد  رو آن از

در  توانمي زماني پس ،آيددست ميها بهها و ارزشمناسب توسعه از مسیر تغییر نگرش
 تأکید و باشد توسعه هایبرنامه زمینۀیشپفرهنگي توسعۀ  که گرفت قرار توسعه مسیر

 .قرار گیرد فرهنگ مفهوم بر فرهنگيتوسعۀ  در اساسي
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حیات  هنيذعد فرهنگ به اعتبار کاربرد اجتماعي آن بیشتر ناظر بر بُ ۀمقول ،البته
ل و ذهني جامعه برای حل مسائ ۀم سرمايتوان فرهنگ را به مفهومي ،است. لذا آدمي

فرهنگ، به  ۀعرص همین اساس توسعه در غلبه بر مشکالت خويش تلقي کرد و بر
صری مزبور شامل عنا ۀذهني خواهد بود. سرماي ۀمفهوم گسترش کمي و کیفي سرماي

 تماهی (.124: 1391 )قريشي،ت اساعتقادات  ها، دانش، عرف، باورها وچون انديشه
 بر ایکنندهیینتع تأثیر که دهدمي تشکیل را جامعه فرهنگ هستۀ ذهني، هایسرمايه اين

 .دارد توسعه فرايند
 شدهرفته گ درنظر فکری حرکت يک منزلۀفرهنگي بهتوسعۀ  ،در پژوهش حاضر

 حرکت تجه و مسیر تعیین در( حاکم نخبگان ويژهبه)نخبگان  از آنجا که و است
گان در توسعۀ نخب عملکرد موضوع، در بررسي دارند، ایکنندهتعیین نقش جامعه

 قرار گرفته است. فرهنگي جامعه مورد تمرکز بیشتر

 فرهنگی پهلوی اولمثابۀ راهبرد توسعۀ توسعۀ عقالنیت ابزاری به
ران ـ ساالديوان میان در اقتدارگرايانه رويکرد تقويت به مشروطه انقالب شکست

 اقتدارگرا مدرن دولت ساز ظهور نخستینو زمینه (106: 1385توفیق، )روشنفکران 
 امعۀج از عبور راه کردن صاف برای مشروطیت از پس روشنفکران»درواقع،  .شد منجر
 امنیت ايجاد با که دانستندمي مقتدر حکومتگری محتاج را خود مترقي، جامعۀ به سنتي

 ستیننخ . آنان(89 - 87: 1383امین، )« کنند پیاده را خود يانۀنوگرا هایخواسته بتوانند
 از وبر که تيعقالنی. پديد آوردند مدرن عقالنیت اساس بر را رضاشاه حکومت هایپايه
 نیل برای را ابزارها ينکارآمدتر و ترينمناسب و کندمي ياد ابزاری عقالنیت عنوان با آن
 .گیردمي کاربه عقالني اهداف به

 برای بنیادی رضاشاهي قدرت از استفاده با بودند امیدوار دوره در اين گاننخب
 برای اولیه اقدامات دلیل، در همین به(. 119: 1383امین، )افکنند پي تجدد و نوآوری
است  رضاشاه رئیس و فرمانده که نبود ترديدی اما داشتند؛ فعال مشارکت توسعه

 به متکي جديد، نظام يک ريزیپي دوران او، سلطنت هایسال (.16: 1377استمپل، )
 نوسازی نیرو، سه اين پشتوانۀ به رضاشاه. بود دربار قدرت و دولتي بوروکراسي ارتش،
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 تبديل حکومت اهداف در جهت ابزاری به نخبگان اما کرد؛ آغاز نخبگان از استفاده با را
 و گیریتصمیم تمرکز یمبنا بر بار ديگر ايران، سیاسي نظام» القلمسريع گفتۀ به و شدند

 آن دنبالبه رضاشاه که ایمدرنیته (.100: 1392) «شد گذاریبنیان نظامي ديکتاتوری
 غفلت مدرن عام عقالنیت پیام از هم که بود صنعتي و تکنولوژيک صرفاً ایمدرنیته بود،
بود  بدگمان عمیقاً ابزاری عقل دموکراتیک پیامد هرگونه بهنسبت هم و کردمي

 و ظاهر متجدد سبب شد نخبگان پیامد چنین رويکردی، (.132: 1383، زادهیباقر)
 فرهنگ)هستۀ  و باطن و بگیرند را...(  و جديد نهادهای تکنولوژی،)غرب  تمدن پوستۀ

 با نخبگان اين از بسیاری فکری چنانچه مباني. بینگارند ناديده را آن...(  و انديشه و
 عدم و سنتي فرهنگ گذاشتن کنار با و بوده سازگارنا جامعه فرهنگي و اجتماعي شرايط

 و هاايده اندکرده حکومت سعي طريق از گرايانه،غرب هایديدگاه در تعمق و تأمل
 درپي فرهنگي، عقالنیت توسعۀ گرفتن ناديده با و سازند عملي را خود هایبرنامه

 .دندکر همراهي رضاخان با های خويشاهداف و برنامه پیگیری و دستیابي
وبر معتقد بود نوع آرماني عقالنیت اگر با عامالن انساني میانجیگری شود، قادر به 

شدن به نیرويي در تاريخ است. روشنفکران )نخبگان( تأثیر بر سیر کنش واقعي و تبديل 
ها حامالن سطوح و کنند. آنای را برای نوع آرماني عقالنیت بازی مينقش چنین واسطه

اند و تالششان به سلطۀ عقالنیت در جامعه و استقرار عقالنیتهای متفاوت شیوه
 در غرب ابتدا (. به نظر وبر، مدرنیته134 - 133: 1387شود )زاهدی، مدرنیته منجر مي

 عقالنیت و تربرجسته ابزاری عقالنیت اما شد؛ آغاز فرهنگي و در دو حوزة فني
نیز با تأکید بر مظاهر دنیای شد. در دورة پهلوی اول  واقع مغلوب فرهنگي )ارزشي(

فرهنگي در عقالنیت ابزاری های فرهنگي، راهبردهای توسعۀ غرب و غفلت از ارزش
انديشند و با نمود يافت. در رويکرد عقالنیت ابزاری کنشگران به نتیجۀ انتخاب خود مي

ين ابزار ترهزينهپردازند تا بهترين و کمگیری ميوتحلیل هزينه و فايده به تصمیمتجزيه
کار گیرند. در اين نوع عقالنیت، مالک، میزان ترين اهداف را بهبرای تأمین پرمنفعت

 کنار در متجدد نخبگان موفقیت در کسب منافع و ايجاد نتايج مطلوب است. حضور
 سنتي فرهنگ سازیدگرگون پايۀ بر جديد جامعۀ ايجاد برای حاکم در اين دوره، طبقۀ

فرهنگي )عقالنیت ارزشي( ها در راستای توسعۀ بته، نخستین گامبود. ال مدرن فرهنگ به
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 شناخته رسمیت اساسي، به قانون تدوين و تصويب با انقالب مشروطه برداشته شد.
تالش  هایحکومت و ... نشانه قدرت محدوديت اجتماعي، و فردی حقوق شدن

به اين نکته  نخبگاندر اين دوره  .عقالنیت فرهنگي بود نوعيبه دستیابي نخبگان برای
 در اما است؛ جامعه در ادارة اصول عقالني فرهنگي کاربردتوسعۀ  پي بردند که مبنای

خالصه  ابزاری فرهنگي در عقالنیتگرفتند و توسعۀ  فاصله ارزشي عقالنیت عمل، از
 .شد

 اصالحات توانست کوتاهي حکومت نسبتاً مدت ظرف با شروع سلطنت رضاشاه،
 اموال رسمي تثب ايجاد مدرن، ارتش تأسیس که برساند سامان به ايران در را ایگسترده

 کۀشب گسترش کشور، قضائي نظام سازیمدرن مدرن، آموزشي نظام تأسیس امالک، و
 هایمونهاز ن دولت، مالي دستگاه نوسازی تلفن و و تلگراف و پست ونقل وحمل

 .هستند آن برجستۀ
ر های روشنفکران اولیۀ ايران را دخواستهبدين ترتیب حکومت رضاشاه، برخي از 

 کومتح در زمینۀ را هاآن خواست ساخت، هرچند مدرن برآورده دولت مباني زمینۀ
 کنار درواقع، در جديد طبقۀ ضورح(. 95: 1389نیا، آزادی سرکوب کرد )شهرام و قانون
 سنتي فرهنگ سازیپايۀ دگرگون بر بايد را سیاسي جامعۀ بودند معتقد حاکم ـ که طبقۀ

 78: 1393علم، )بود  هدور اين فرهنگي توسعۀ  اندازچشم برد ـ پیش مدرن به فرهنگ
 جايگزين را که مدرنیسم ديدندمي طلبياصالح را رضاخان . تجددگرايان،(79 -

 خبگانن از بسیاری دلیل، همین به(. 87: 1386اطاعت، )خواهد کرد  گراييسنت
 انجام و پهلوی سلسلۀ تثبیت رضاخان، رسیدن تقدر در به فعالي نقش تجددگرا

 از اتشانتفکر اجرای و موردنظرشان اهداف به رسیدن برای آنان. ايفا کردند اصالحات
 .کردند حمايت رضاخان

 قدرت بیشتر هرچه تمرکز برای افراد توانايي اين از رضاشاه که بود اين واقعیت
 در نظیریبي نقش تیمورتاش که و يفروغ چون بسیارند نخبگاني. برد بهره خود مطلقۀ
و بعدها دارای امنیت الزم  (267: 1387نوريان، )ايفا کردند  مطلقه قدرت گیریشکل

 و تبعید زنداني، دستگیری، تشريفات، بدون برکناری از کسهیچ دوره، در اين .نشدند
دنبال به ناگواری پیامدهای که اين امر، (69: 1385زاده، شیخ)نبود  مصون شدن کشته
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 الزمۀ که بلندمدت ريزیبرنامه جایبه آنان شغلي، موقعیت ثباتيبي دلیل(. به1 داشت:
 (. طي حضور2 پرداختند،مي خويش وظايف انجام به روزمره صورتبه است، توسعه

 شان تأمینزندگي تا پرداختندمي عمومي اموال از سوءاستفاده به مديريتي، عرصۀ در
 آنان دستورات مجری و نفوذ افزايش سبب خارجي، هایدن به قدرتبر پناه (. با3 شود،

 و( 84: 1389نیا، ؛ شهرام71: همان)توسعه  در راه موانعي پیامدها اين همۀ. شدندمي
 .داشت ابزارانگارانه خصلتي نخبگان، به رضاشاه نگاه فرهنگي بود.توسعۀ  ويژهبه

 از حکومت هایپايه تثبیت با که دندبو رضاشاه ديکتاتوری تسلط برای ابزاری نخبگان
نخبگان نیز حکومت رضاشاه را ابزاری برای  .شدند گذاشته کنار قدرت صحنۀ

پنداشتند. به همین دلیل نیز، توسعۀ های تجددگرايانۀ خويش ميسازی برنامهپیاده
فرهنگي در دورة مذکور نه در توسعۀ عقالنیت فرهنگي، بلکه در توسعۀ عقالنیت 

 تعريف شد.ابزاری 

 ابزاری عقالنیت توسعۀ راهبرد پیامدهای
های ناشي از آن سبب های مختلف در انقالب مشروطه و کشمکشتضاد منافع گروه

و  ناامني در جامعه شد. بديهي است در چنین شرايطي صحبت از کاربرد عقالنیت
یت و شد و اولويت نخست نخبگان برقراری امنفرهنگي بحثي بیهوده تلقي ميتوسعۀ 

 نظم و سپس نگاهي عقالني به مشکالت فرهنگي و اجتماعي و سیاسي بوده است.
يران اخواهان مشکل عظیم و الينحل روشنفکران و آزادی»به نظر سید حسن امین، 

ار ستقردر اين بوده که بدون داشتن امنیت و استقرار نظم عمومي، حکومت قانون، ا
شرايط (. »44: 1383« )کن نبوده استممساالری و توسعۀ سیاسي و فرهنگي مردم

کنندگاِن اخذِ تمدن ای را پیش روی طرحخاص دورة انتقال قدرت، اقتضائات ويژه
 غرب ايجاد کرد که در آن مخاطب و کنشگر اصلي تحوالت اجتماعي و سیاسي به

( و گفتمان 17: 1391)فاضلي، « کرده و تجددخواه محدود شوداقلیت کوچک تحصیل
(. 1: توان در سه مؤلفه بررسي کردشکل گیرد. پیامدهای اين وضعیت را ميتجددآمرانه 

 گرا.ب(. ناسیونالیسم سرکو3(. سکوالريسم راديکال و 2استبداد و اقتدارگرايي، 
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 اقتدارگرایی و استبداد
نظر از ای ايدئولوژی و نگرش سیاسي گروه حاکم )گفتمان مسلط(، قطعدر هر جامعه

ای دارد. دربارة ايران، ساخت قدرت کنندهن، نقش بسیار تعیینهای پیدايش آسرچشمه
 :1383شده است )بشیريه، ای عمودی و آمرانه از باال به پايین تصور ميمنزلۀ رابطهبه

 کار با روی که بود ينا روشنفکران از ایپاره انگارانۀساده (. از همین رو، گمان661
 حاکمیت تثبیت با يابد ومي سرعت مدرن دنیای به گذار جريان مطلقه، دولت آمدن
 روشنفکران کریف و با حاکمیت گذاشت کنار را مستبد حاکم توانمي راحتيبه جديد

ت (. همین مسئله سبب حماي148: 1388پیمود )طاهری،  سهولتبه توسعه را راه
و  منیتانخبگان از رضاخان برای رسیدن به سلطنت شد. رضاشاه نیز از مسئله تأمین 

هره ومت بمنزلۀ ابزاری برای دستیابي به حکمرکز قدرت و همچنین، مدرنیزاسیون بهت
 اداری دستگاه و ساالریديوان أسیست به موفق (. وی اگرچه61: 1385زاده، برد )شیخ

 رضاشاه زيرا پرداخت؛مي شاه منويات اجرای به فقط ساالریديوان اين ولي شد؛
 خدمتگزاران زا اروپا در مطلقه هایدولت. کردنمي تحمل هرگز را مستقل هایانسان
 کهدر حالي  دند،بو بندپای ملي منافع و عقالنیت زيرا به کردند؛مي سپاسگزاری خود

. (128 - 127: 1379، زادهنقیب)داشت  فردی بغض و حب جنبۀ رضاشاه عملکرد
 و نابعم شتانبا» آن اصلي ويژگي شد که مطلقه دولت دوران وارد بدين ترتیب، ايران

 هایواناييت گسترش راه سر بر ایعمده مانع فرايند اين و بود قدرت ابزارهای تمرکز
 کامل سیطرة بر يمبتن رضاشاه مطلقۀ قدرت (.691: 1383بشیريه، )« کردمي ايجاد جامعه

 شامل نآ اجتماعي پايگاه و قرار داشت مدرن سیاسي نهاديک  منزلۀبه مجلس بر
 و قانوني یابزارها با را ايران جامعۀ نوسازی پروژة تا بود گرايانتجدد و روشنفکران

میراحمدی، )د کن استفاده خشونت ابزار از الزم موارد در و برساند انجام به بوروکراتیک
رجیح تبسیاری از نخبگان يک ديکتاتوری خوب را بر يک دموکراسي بد  (.182: 1389

ق را ح ند که آزادی و حق انتخاب مردماند و عوامل اجرای ارادة پادشاهي شدداده
د مطلق مدرن، بر ايران با استبداولت شبهددانست و با تأسیس يک مسلم ملت ايران نمي

 (.150: 1383راند )امین، حکومت مي
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 محتوای و شکل کرد، ايجاد مالي و اداری آموزشي، نظام در که تحوالتي با رضاشاه
 و اجزا روابط(. 964 :1374ازغندی، )ت ساخ دگرگون را اجتماعي روابط و زندگي
 مقننه و يهمجر قوة بر سلطنت نهاد چیرگي به تغییر کرد و يکديگر دولت با نظام ارکان

 گرايانه،استانب ناسیونالیسم تشويق ديکتاتوری، استقرار(. 88: 1391رحمانیان، )انجامید 
 مظاهر رينتاصلي غربي، فرهنگ از حمايت و اسالمي هایارزش از جستن دوری

 نیز روند هامانساز و تأسیس تدوين قوانین. بود رضاشاه فرهنگي حکومتتوسعۀ 
دف عمدة وی ه(. 133: 1383، زادهباقری)بخشید  سرعت را هاهدف اين به دستیابي

های کشور بود و سلطۀ گسترش سلطۀ خود از طريق بسط قدرت دولت به همۀ عرصه
مضا از يک مرکز قدرت به يک ماشین ا تبديل مجلسای بر نظام سیاسي کشور، با مطلقه

ساالری و دربار نیز ابزارهايي برای (. ديوان126 - 125: 1390دست آورد )آبراهامیان، به
الل وانین يا استقدنبال اجرای قمنصبي بهاجرای مصوبات شخص شاه بوده و اگر صاحب

رنوشت دچار شدند که بسیاری بدين سشد. چنانرأی بود با خطر مرگ مواجه مي
 (.181: 1389)میراحمدی، 

، مرادیقاضي) آمرانه نوسازی و غرب تمدن اخذ لزوم نخبگان حکومتي نیز بر تأکید
: 1383، زادهباقری)اروپايي بود  زندگي شیوة پذيرش همراه با (130 - 129: 1384
 کاربه ارابز بود و بدين منظور دو غربي جوامع شبیه ایجامعه کردن برپا هدف (.134

 نظام و فني دانش خصوصاً غربي، دانش وارد ساختن برای کوشش نخست: گرفته شد
اروپايي  سبک زندگي الگوهای فراگیری برای تالش دوم، و جديد حقوقي

منزلۀ پايۀ در راستای اين هدف رضاشاه به ارتش مدرن به (.83: 1386، معزیديلمي)
 : 1379تي تقويت کرد )آبراهامیان، اصلي تکیه کرد و آن را با بوروکراسي دول

طلبانۀ او بیشتر اقداماتي در زمینۀ تمرکز قدرت و باال های اصالح(. کوشش170 - 169
های طوايفي و برخورد با هرگونه جمله سرکوب حرکتهايي بود که از آنبردن کارايي

توان ها و تقويت ارتش و نظام اداری را مياقدام در جهت کسب خودمختاری قومیت
های (. رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه157: 1390نام برد )کدی، 

بین برد مستقل را تعطیل، مصونیت پارلماني نمايندگان را سلب و احزاب سیاسي را از
(. اقدامات ديگر هم که جنبۀ فرهنگي و اجتماعي داشت، 173: 1379)آبراهامیان، 
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اشاه بودند. از جملۀ اين اقدامات، اصالح امور همگي اقدامي در جهت تثبیت سلطۀ رض
 دولت هایسیاست چهارچوب در که بود اقداماتي ترينپردامنه از يکي»آموزش بود که 

 ريزیپايه 1309 - 1304 هایسال در جديد، آموزشي نظام. شد گذاشته اجرا به پهلوی
 برای گامي آموزشي، منظا در تغییر اولیه از هدف رسدنظر ميبه(. 73: 1393)علم، « شد

 نقش فرهنگي تحول و تغییر در نظام اين زيرا بود؛ توسعه به رسیدن و ايران سازیمدرن
 غربي سبک به آموزشي نظام طرفدار همگي متجدد نخبگان. کند ايفا توانستمي بسزايي
 آموزشي هایبرنامه از تقلید و اول در وهلۀ مشخص و مدون ريزیبرنامه نبود اما بودند؛

. قرار داد الشعاعتحت را عملکرد اين خاص مناطق به آن محدوديت و غربي کشورهای
پهلويسم  ايدئولوژی بازتولید و ريزیپايه برای آموزشي استفاده از امکانات مهم، نکتۀ

 توجه. بود )مدرنیزاسیون، ناسیونالیسم و سکوالريسم( برای تقويت سلطه و اقتدار شاه
 .است نکته اين نمايانگر خوبيبه درسي کتب محتوای به

 مضامین درصد 14 دهدمي دبستاني نشان درسي هایکتاب محتوای چنانچه تحلیل
 سازینو کانون منزلۀبه شاه نقش آن در که داشت اختصاص حکومت مستقیم تبلیغ به

 نظام از هاستفاد با حکومت نیز فوران عقیدة به .(33: 1388اسماعیلي، )شد مي تأکید

 لتحمی بر جامعه را همگونگي و بود سیاسي تفکر آزاد با مقابله درصدد نوين،
 پشتیباني وار،بنده چاپلوسي» که بود شده تنظیم ایگونهبه تحصیلي برنامۀ ساخت.مي

 ایمحتو مورددر (.333: 1382فوران، )کرد مي القا را «ايدئولوژيکي توجیه و تبلیغاتي
 و تبلیغ اسالم زا قبل ايران و ناسیونالیسم اجتماعي، علوم تاريخ، دروس ها،درس مطالب

 (.73: 1393علم، )بود  شده مذهبي و ديني عاليق جايگزين
 نیروی تأمین برای دولت نیاز ساختن برطرف منظوربه و از باال نیز دانشگاه تأسیس

 اول، درجۀ در» را تهران دانشگاه تأسیس اصلي هدف صديق. بود متخصص انساني
 «علم ايجاد و تتبع و تحقیق دوم، درجۀ در و قوم رؤسای و پیشوايان تربیت و تعلیم

 برای غربي فرهنگ ترويج دانشگاه از تأسیس هدف بسیاری معتقدند. دانستمي
 ايدئولوژی گسترش و حاکم نظام کارآمدی ديني و تبلیغ هایارزش نفي و زداييتقدس

 و عزل و استخدام و نظارت بر شاه یممستق تأيید با دانشگاه انتخاب رئیس. بود حکومت
 تضمین را دولت ساختار به آن وابستگي و بر دانشگاه دولت کنترل استادان، نصب
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فرهنگي توسعۀ  از نمادی که سان دانشگاهبدين .(129 - 126: 1386گلکار، )کرد مي
 هب اجتماعي و انساني علوم به توجهيبي و استقالل عدم با آمد،مي شماربه جامعه
 .شد و کمک به سلطۀ حکومت تبديل دولت هایبرنامه برای گسترش ابزاری

رای بسازد: زندگي ماکس وبر دو شیوه برای پرداختن به فعالیت سیاسي را مطرح مي
آمد سیاست و زندگي از قبل سیاست. به نظر او کسي که در سیاست چشمۀ سرشار در

سیاست  و کسي که از اين چشم به کندي ميبیند از قبل سیاست زندگو عايدات را مي
کند. الگوهای رفتاری بیشتر نخبگان حکومت کند، برای سیاست زندگي مينگاه نمي
 (. به163: 1379دهندة زندگي از قبل سیاست است )ازغندی، روشني نشانپهلوی به

اند شرايطي را فراهم کنند که در های سیاسي ايران نتوانستهنظام»القلم، عقیدة سريع
ست زدايي نموده و عقالنیت را وارد عرصۀ سیاعرصۀ سیاست، نهادسازی و فرديت

ه (. فرهنگ ضرورت اطاعت مطلق از شاه، عامل مهمي بود ک84: 1392« )بنمايند
نده، ازدارمنزلۀ فرهنگي بنخبگان جديد نتوانند منشأ تحول و تحرک سیاسي شوند و به

 (.167: 1379کرد )همان، ن سلب ميمستقل فکر کردن و تصمیم گرفتن را از نخبگا
کری ای در حوزة فوابستگي نخبگان به دولت مانع بزرگي بود که نتوانند نقش شايسته

سازی ای شد برای خنثيو نهادی جامعه بازی کنند. درنهايت، حوزة فکر و عمل زمینه
شت انیاز از انديشه و تفکر نخبگان در مسیر ديکتاتوری گام بردنخبگان و دولت بي

 (.176)همان: 

 گراسرکوب ناسیونالیسم
 دولت نخبگان فرهنگي از سویتوسعۀ  جهت در هاگام اولین ،گونه که ذکر شدهمان

 دورة به رنمد رويکرد با را فرهنگي مسائل تا کوشیدند نخبگان اين. آغاز شد رضاشاه
 بر اکمح فکری مباني یب،ترت بدين. کنند نزديک انديشیده و منطقي حليراه به باستان
 نیز و ورکش تاريخ و جامعه و فرد بهنسبت آنان ارزشي ديدگاه از کشور توسعۀ الگوی
گرفت، اقداماتي که با مي صورت حاکم شرايط بهبود برای متصور هایويژگي

 شد.اقتدارطلبي رضاشاه به ابزاری برای سلطۀ حکومت تبديل مي
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ي ها بود که با تأکید بر سه محور اصلژگيمسئلۀ ناسیونالیسم از جملۀ اين وي
 زا يکي (.56: 1386رهبری، )شد ستیزی و وحدت ملي دنبال ميستیزی، بیگانهسنت

 مردمي اب واحد دولتي به قوميچند امپراتوری تبديل رضاشاه دولت هایايدئولوژی
 عشاير و يالتا علیه نظامي اقدامات منظور، همین بود. به فرهنگ يک و زبانيک واحد،

 سازیلتمو از آنجا که  (138: 1392خادمیان، )شد  سرگرفته از قبايل قدرت تضعیف و
عي کرد تا رضاشاه س ،(63: 1393علم، )بود  متکي ناسیونالیسم ايدئولوژی بر اين دوره

های تبرای ايجاد اين نظام سیاسي هوي د.های کشور ـ ملت را پديد آوربعضي از پايه
 و در (108: 1392القلم، سريع)ای آشکار نفي شد گونهايران به گوناگون قومي ساکن

 پوشیدن به را افراد و اعالم غیرقانوني را سنتي و محلي هایلباس مجلس، 1307 سال
 (.139 - 138: 1392خادمیان، )کرد  موظف پهلوی کاله و غربي مدل هایلباس

 از برخي شد. نام غازاسامي آ تغییرات با رضاشاهي دورة ناسیونالیسم گیریجهت
جای شد به خواسته خارجي کشورهای و از يافت تغییر کشور هایاستان و شهرها

 خود برای را« پهلوی»خانوادگي  نام کنند. رضاشاه نیز استفاده« ايران»نام  از ،«پرشیا»
 اصالح حکومت، اقدامات باشد. از ديگر باستان ايران تاريخ عظمت يادآور تا برگزيد

 بود. بدين منظور، بیگانه هایواژه از زبان فارسي سازیپاک برای الشو ت زبان
 تأسیس فارسي نوشتاری نظام اصالح پیشنهادهای برای مطالعۀ ايران زبان فرهنگستان

های شبانه کالس تأسیس اجباری، تعلیمات برقراری و عمومي مدارس گسترش شد. با
افزوده  زبانفارسي باسوادان بر شمار ،هاآن در شرکتبه دولت  کارکنان تمام اجبار و

 و آموزش منع طريق از کردی و عربي ترکي، همچون محلي هایزبان شد. از رواج
 دچار زرتشتیان تنها. شدند تعطیل هااقلیت مدارس و هاروزنامه. شد جلوگیری چاپ

 ياصیل هایآريايي آنان گرا،باستان ناسیونالیسم چارچوب زيرا در نشدند؛ محدوديت
در سال  (.81: 1393بودند )علم،  کرده خودداری ديني خارجي پذيرش از که بودند
منظور نفي تنوع فرهنگي در مناطق به« سازمان پرورش افکار»فرمان رضاخان به  1317

با نظارت وزير  (108: 1392القلم، سريع)مختلف کشور و برخورداری از هويت ملي 
و چند تن از نخبگان متجدد تشکیل شد. سازمان دادگستری و با همکاری وزير فرهنگ 

کرد های مختلف فعالیت ميپرورش افکار دارای شش کمیسیون بود که در زمینه
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 عمومي، سخنراني کتب، ها،رساله ها،طريق روزنامه از و (148: 1383، زادهباقری)
را  عمومي افکار و راهنمايي وظیفۀ پرورش آن امثال و موسیقي راديو، و سینما، نمايش
سعید نفیسي همکار سازمان و سخنران جلسات، وظیفۀ مهم سازمان را . داشت
 واقعي اتحاد و اتفاق کلمۀ»که چناندانست، آنمي افراد آرزوهای و سازی افکاريکسان

 و اختالف اندک وجههیچبه کردهتحصیل افراد میان در تا شود میانشان فراهم در
 در فعالیت سازمان بیشتر«. نیايد پیش انساني هایآرزو و افکار حیث دوگانگي از

 در معلمان شرکت بود و هاوزارتخانه و دانشگاه و پرورش،آموزش  فرهنگ، ادارات
 نشر هایکانال دولتي نیز هایاداره و ارتش (.81: 1393علم، )بود  اجباری آن جلسات

 مرحلۀ به که را کاریاف دولتي تبلیغات و سانسور که هرچند بود، جديد افکار توزيع و
 169: 1390کدی، )ساخت محدود مي دولتي رسمي ناسیونالیسم در رسیدمي چاپ

 درصدد اقدام نخستین بود که در از ديگر اقدامات، تشکیل انجمن آثار ملي (.170 - 
 سعدی و حافظ چون بزرگي شعرای برای قبر فردوسي و ساخت آرامگاه آباد کردن

 تألیف جهان و ايران باستاني هایتمدن تاريخ دربارة بسیاری هایهمچنین، کتاب برآمد.
با ايجاد هويت جمعي با  گراسرکوبناسیونالیسم رسد نظر ميشدند. به يا ترجمه

 ک حکومت برای ايجاد مشروعیت بود.کارکرد ايدئولوژيگرايانه رويکرد باستان
ک های ايدئولوژيکه با کمک دستگاه بوروکراتیک و قوة قهريه، در کنار دستگاه

های متجدد، به ايران باستان همچون گرفت. ناسیونالیستدولتي صورت مي
ياری توان دست همۀ ايرانیان را به آن آويخت و بهنگريستند که ميالمتیني ميحبل

 (.30: 1391آن از پراکندگي و درگیری دوری کرد )فاضلي، 

 رادیکال سکوالریسم
و پیشرفت را در همساني هرچه  شمردمي ماندگيقبعهای ديني را عامل سنترضاشاه 

 مذهب از ابزاری استفادة درصدد مشروعیت به يابيدست برای و ديدميبیشتر با غرب 
به ديدار کرد و ميشرکت  مذهبيدر مراسم فريبي عوام بانخست  هایسالدر او  بود.

پس از محکم اما  د؛کرمي معرفيری ئحا اهللآيتخود را مقلد  ورفت ميعالمان ديني 
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 از روحانیت و دين حذف از با همراهي نخبگان، آشکارا حکومتش هایپايهشدن 
 کرد. حمايت سیاست عرصۀ

 مانع که بودند ایکهنه بساط بخشتداوم روحانیون حکومتي نیز، نخبگان در نگاه
 نفوذ بردن بین از بدون متجدد ايران به دستیابي رو،از اين . بود ترقي و نوآوری هرگونه

 مبتني اشاصلي سیاست که بودرژيمي  باني . رضاخان(21: همان)پذير نبود امکان هاآن
 سیاست اين ایاجر. نوسازی قرار داشت و گراييباستان ناسیونالیسم، سکوالريسم، بر

 و شیعي روحانیت منزوی ساختن و علما اجتماعي نقش محدود ساختن مستلزم
 را حاتياصال حکومت منظور، بدين(. 30: 1384ابطحي، )د بو آن کردن دولتي درنهايت،

 .آغاز کرد روحانیت ساختار اقتصادی و آموزشي قضائي، زمینۀ در
 عدلیه، وزارت کامل نوسازی ابتدا. آغاز شد جبهه چندين در جامعه ساختن غیرديني

 به ادند سروسامان ايران، حقوقي نظامبه  دول غربي حقوق ترجمۀ وارد کردن با
 از اسنادثبت  مشاغل سلب اطفال و حضانت و طالق ازدواج، به مربوط شرعي قرراتم

 و دولتي هایدادگاه از مراتبيسلسله غیرروحاني و ايجاد وکالی به آن واگذاری و علما
رآمد د اجرا به دولتي قضات به حقوقي موارد بودن عرفي يا شرعي مسئولیت واگذاری

 فاداریو و احساسات تضعیف و مذهبي اقتدار شکستن برای (.175: 1379آبراهامیان، )
 ايران يناسیونالیست تبلیغات تأسیس و بر کشور سراسر در مردمي مدارس مردم، مذهبي

 بدين شد و تأکید غرب صنعتي و اجتماعي اصالحات با نوسازی و اسالم از پیش
: 1383 نوازني،)جدا شدند  آموزش و قضائي سیستم دو هر از مذهبي رهبران ترتیب

 درصد 90 که جايي شد تا الزامي قضاوت دانشگاهي نیز برای تحصیالت(. 56
ا تضعیف ب(. بدين ترتیب، 72: 1393دادند )علم،  دست از را قضائي مشاغل روحانیون،

 مؤسسات ديني آموزشي، فراخواندن روحانیون به سربازی، حذف تعلیمات ديني
ت حانیي و ساير اقدامات، جايگاه رواجباری، جلوگیری از انجام برخي مراسم مذهب

 (.425 - 424: 1379تضعیف شد )کسرايي، 
از ديگر اقدامات رضاشاه در تحديد جايگاه قدرت مذهب و روحانیون، اقدام به 

های مهم جامعۀ روحانیت، استقالل مالي بود که عامل اصالح وقف بود. از ويژگي
ها اجازة مخالفت با حاکمان به آنآمده است. اين ويژگي شمار ميقدرت روحانیان به
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توانستند جايگاه قدرتي داد و ميهای علمیه را ميظالم، توسعۀ مراکز مذهبي و حوزه
مستقل از حکومت داشته باشند. برای سلب استقالل مالي علما و تحديد قدرتشان، 

 فوق اداری فرايند در را حکومت کنترل و دخالت تا شد ارائه هاييبرنامه و قوانین
المنفعه بیشتر کند. از اين رهگذر، درآمد حاصل از امالک وقفي از اهداف مذهبي و عام

درآمد  بود، دولت نظارت و کنترل در که غیرمذهبي مدنظر روحانیون به اهداف
 و معنوی قدرت هم و تشکیالتي قدرت هم ترتیب بدين(. 107 - 106: 1377تخشید، )

 برای سازماني امکانات و شد اييهتنوع دستخوش روحانیت اجتماعي نفوذ
(. 114: 1392کالهي، )يافت  کاهش روحانیان تشکیالتي قدرت اعمال و گیریتصمیم

 چنین اساساً  يا داشت وجود روحانیت مداخلۀ برای اندکي مجال يا فضايي در چنین
 (.150: 1384میرسپاسي، )نبود  ممکن مجالي

زدايي، یطۀ نظری )خرافاتدر اين دوره طرح جدايي دين از سیاست در دو ح
های گرايي و ...( و نهادی و اجتماعي )تضعیف روحانیت و محدود کردن عرصهعلم

دانست که روحانیان خوبي مي(. رضاشاه به22: 1391شد )فاضلي، ديني( پیگیری مي
شوند؛ بلکه از مشروعیت و نفوذ تنها خطری بالقوه برای قدرتش محسوب مينه

ل مندند که او در جهت نوسازی و اعماانسداد اصالحاتي بهره اجتماعي کافي برای
 (.618: 1394سیدغفور، لآ)قدرت استبدادی خود آغاز کرده بود 

ای معدود، تهديد و ضرب و شتم و اقدامات رضاشاه، اعم از تحبیب و جذب عده
اط رتبطع اقتل و تبعید برخي از علما، اجرای شديد سیاست تغییر لباس و تالش برای ق

شد عاطفي آنان با مردم و کوشش در جهت پرورش روحانیت درباری را شامل مي
ها، بخشي از نیروهای حوزوی در جرگۀ مردان در اين سال(. 31 - 30: 1384ابطحي، )

ن انیادولت رضاشاه قرار گرفتند و خود متولي اصالحات قضائي و فرهنگي علیه روح
 (.619: 1394سیدغفور، لآ)شدند 

ن، بر اثر اقداماتي که در جهت کاهش قدرت روحانیون انجام گرفت، اين سابدين
(. البته، اقدامات 432: 1379قشر عمالً از صحنۀ سیاست خارج شدند )کسرايي، 

رضاشاه در اين بخش فقط به روحانیت محدود نماند و در اصالحات ديگر هم نمود 
 مثابۀبه حجاب کشف اشاهرض يافت. از جملۀ اين اقدامات کشف حجاب بود. به عقیدة
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 سبب بوده و پیشرفت و توسعه مانعي برای دستیابي به حجاب بود و زنان آزادی برای
 سفر پس از حضور نیابند. رضاشاه تالش و کار در جامعه مردم از نیمي که شده است

 مجبور متحدالشکل لباس پوشیدن به را مردان و حجاب کشف به را زنان ترکیه به
رسد تأکید بر نظر مياين امر درنظر گرفت. به را برای اجرای هاييراهبرد ساخت و

فرهنگي های ديني، بخش مهمي از راهبرد توسعۀ تجددگرايي و تضعیف ارزش
ها و تفکرات ديني و عقايد دار بودن سنتشد؛ زيرا ريشهحکومت رضاشاه را شامل مي

 نت مطلقه بود.سازی و سلطمذهبي از نظر حکومت، مانعي جدی در راه مدرن
 

 نتیجه
های ها، اعتقادات و آموزهفرهنگي عبارت از فرايند بازانديشي در ارزشتوسعۀ 

 زهایگويي به نیافرهنگي، با هدف افزايش توانايي و کارآمدی يک فرهنگ در پاسخ
وسعۀ گوهر ت توان گفتمادی و معنوی افراد هر جامعه با ايجاد تفکر عقالني است. مي

گان نخب ط عقالنیت در شیوة تفکر هر جامعه است و پیشگامان اين فرايندفرهنگي، بس
 جامعه هستند.

فرهنگي در ايران دورة پهلوی دوم و هدف اين مقاله، بررسي چیستي راهبرد توسعۀ 
های کار گیری اين راهبرد بود. يافتهترين آثار و پیامدهای پيکنکاش برای کشف مهم

 های مهمي در جهت دورة رضاشاه هرچند گام حاکي از آن است که در ايران
فرهنگي کشور برداشته شد؛ اما فرايند توسعۀ مذکور، سمت و سوی بسط توسعۀ 

ها، شخصیت و نظام عقالنیت ابزاری پیدا کرد؛ به اين معنا که بدون توجه به خواسته
ا درآمد فرهنگي مورد نظر نخبگان قدرت سیاسي به اجرهای توسعۀ ارزشي مردم، برنامه

 ساالری،صورت گسترش مردمو از آنجا که امکان بسط عقالنیت در ساختار حکومت به
تر شدن، جای ضعیفدلیل موانع تاريخي موجود فراهم نبود، استبداد و اقتدارگرايي بهبه

فرهنگي نیز با تقلیدی گزينشي و ناقص از توسعه به های توسعۀ تر شد. برنامهقوی
اختار اقتدارگرايانه تعقیب شد. در همین چارچوب نیز در کنار سبک غرب در همین س

دستاورد مثبتي همچون گسترش آموزش علوم نوين و نوسازی نظام حقوقي و اداری 
کشور، قدرت حاکم به ناسیونالیسم سرکوبگر و سکوالريسم راديکال روی آورد و 
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ها ار منفي آن دههمین امر جامعه را با تعارضات ساختاری عظیمي رودررو کرد که آث
نام ناسیونالیسم، در حقوق شهروندان سال سپهر اجتماعي کشور را متأثر از خود کرد. به

بسیاری تعدی و تجاوز صورت گرفت و بسیاری از اقوام ايراني را که در طول سالیان 
دلیل زيستند، به موضوع هويت ملي حساس کرد و بهسهولت در کنار هم ميمتمادی به

های کرد، مقاومتبرای استقرار ناسیونالیسم موردنظر خويش اعمال ميقدرتي که 
های مختلفي از کشور برانگیخت که هرچند يارای ستیز مستقیم ای را در بخشگسترده

دنبال فرصتي برای عرض اندام بودند؛ چنانکه با حاکمیت استبدادی نداشتند؛ اما به
صورت رشد های ناسیونالیستي وی بهتبالفاصله بعد از سقوط او پیامدهای منفي سیاس

بستگي ملي آن را تهديد کرد. هايي درآمد که تمامیت ارضي کشور و همحرکت
دار جامعه را به جريان نوسازی های دينسکوالريسم راديکال پهلوی اول نیز بخش

بدبین کرد و به پیدايش شکاف عظیمي با عنوان شکاف سنت و مدرنیته مساعدت کرد. 
االصول معطوف به گسترش عقالنیت است، با دخالت فرهنگي که عليتوسعۀ  واقع،در

توسعۀ استبداد سیاسي و متأثر از نخبگان کشور از ظاهر تمدن غرب، عمالً به شبه
 فرهنگي بدل شد.

فرهنگي چنانکه اشاره توسعۀ  به رسیدن برای پهلوی دولت راهبردهای اساس بر
 کشور حقوق ساختار و ارتش ارتباطات، و صنعت فرهنگ، وپرورش،آموزش شد،

ای متحول شدند؛ اما اين تحوالت در حد کافي از سوی جامعه استقبال فزاينده طوربه
شايد در میان يکي از مشکالت اصلي، عدم مشروعیت اجتماعي ـ سیاسي او بود.  نشد.

کمک توانست که به بهبود وجهۀ دموکراتیک حکومت او حتي نهادهايي را نیز که مي
کنند، تضعیف کرد. رضاشاه با تحوالتي که در ساختار آموزشي، اداری، مالي و نظامي 
ايران ايجاد کرد، شکل و محتوای زندگي در جامعه و روابط اجتماعي را دگرگون 

های غربي بسیار گذاری کرد که به حکومتساخت و دولت مدرني را در ايران پايه
که نهادهای طوریی سیاسي دموکراتیک بود، بهاما جامعه فاقد نهادها شباهت داشت؛

خصوص قانوني و مشروع هستند ـ به ایمشارکت قانوني ـ که ضامن حیات جامعه
مجلس، احزاب و سنديکاها، هیچ نقشي در پويش تحوالت سیاسي و اجتماعي بازی 

 سیاسي گیریتصمیم دايرة نیز، زمان گذشت (. با115: 1379کردند )ازغندی، نمي
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کسرايي، )شد  وابسته شاه شخص به مستقیماً کشور تمام و شد ترکوچک و ترکوچک
1379 :432 - 433.) 
 ، عموماً فرهنگي پهلوی دوم اتفاق افتادمجموع، آنچه در اجرای سیاست توسعۀ در

 اول را هلویبسط عقالنیت ابزاری بود و پیامدهای گرايش به عقالنیت ابزاری در دورة پ
يسم گرا و سکوالررکوبسشد استبداد و اقتدارگرايي، ناسیونالیسم توان در شکل رمي

توان از مظاهر پارادوکس رسد اين پیامدها را مينظر ميراديکال مالحظه کرد. به
 نیت )بهسو عقالعقالنیت موردنظر وبر تلقي کرد. به اين معنا که با وجود اينکه از يک

در یت )رد؛ ولي از سوی ديگر، عقالنمفهوم ابزاری آن( در مناسبات اجتماعي رشد ک
 مفهوم ارزشي آن( در همان مناسبات رو به انحطاط نهاد.

 هانوشتپی
1. development 
2. autarchy and totalitarianism 
3. repressive nationalism 
4. Radical secularism 
5. Girard Augustine 
6. rationality 
7. Marx Weber 
8. rationalization 
9. practical rationality 
10. theoretical rationality 
11. substantive rationality 
12. formal rationality 
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Abstract 
Progress and Development emerged as an idea in Iran when Iranian elites 
realized the issue of Iran's backwardness in comparison to European 
societies. Then a limited number of governing elites thought about changing 
the status quo. The goal of these people was to reach a stage where the 
advanced western countries were located. For this purpose, in the Qajar era, 
due to economic backwardness and the absence of strong modernist groups, 
the ruling elites took the path of reform from above. Such issue continued 
later in the first Pahlavi period. This article is about the characteristics of the 
first Pahlavi management strategies in the field of cultural Development. Our 
research approach is theoretical description and the selected research method 
is historical analyzing method. We have used the Max Weber's rationality 
theory as the theoretical framework. The results of the study indicate that the 
strategies of cultural development in the period of Reza Shah were 
concerned with the development of instrumental rationality. Its 
consequences can be summarized in three cases: 1) Authoritarianism and 
dictatorship 2) Repressive nationalism and 3) Radical secularism. 
 
Keywords: Iranian history; Cultural Development; Instrumental Rationality; 
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