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راهبردهای توسعۀ فرهنگی در ایران:
مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول
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(دريافت 1398 /11 /17 :پذيرش)1399 /4 /1:

چکیده

توسعه بهمنزلۀ يک ايده از دوراني به زبان فارسي راه يافت که فرهیختگان ايراني به موضوع
عقبماندگي ايران پس از رابطه با جوامع اروپايي پي بردند و تعداد محدودی از نخبگان هیئت
حاکمه ،بهفکر تغییر وضع موجود افتادند .هدف اين افراد رسیدن به مرحلهای بود که
دولتهای پیشرفتۀ غربي در آن قرار داشتند .بدين منظور ،در عصر قاجار با توجه به
عقبماندگي اقتصادی و عدم پیدايش گروههای نوساز نیرومند ،نخبگان حاکم راه اصالحات از
باال را درپیش گرفتند ،موضوعي که بعدها در دورة پهلوی نیز ادامه يافت .مقالۀ حاضر پژوهشي
است دربارة راهبردهايي که در زمینۀ توسعۀ فرهنگي در دورة پهلوی اول از سوی هیئت
حاکمه و نخبگان حاکم برای رسیدن به توسعۀ فرهنگي درپیش گرفته شد .رويکـرد پـژوهشي
کار ،عبارت از توصیف نظری و روش تحقیق انتخابشده ناظر بر روش بررسي تاريخي و
شیوة گردآوری اطالعات بهروش کتابخانهای است .در اين پژوهش از نظريۀ عقالنیت وبر
بهمنزلۀ چارچوب نظری بهره بردهايم و حاصل بررسي ،حکايت از اين نکته دارد که راهبردهای
توسعۀ فرهنگي در دورة رضاشاه ناظر بر توسعۀ عقالنیت ابزاری بوده است و پیامدهای آن را
در سه مورد ميتوان خالصه کرد .)1 :استبداد و اقتدارگرايي .)2 ،ناسیونالیسم سرکوبگرا و .)3
سکوالريسم راديکال.

 .1استاد گروه حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران(نويسندة مسئول).
ghoreishi3583@ut.ac.ir

 .2دانشجوی کارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه تبريز.
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واژههای کلیدی :توسعۀ فرهنگي ،عقالنیت ابزاری ،استبداد ،ناسیونالیسم ،سکوالريسم.

مقدمه
توسعه 1و مباحث آن امروزه با سطوح و ساختارهای مختلف جوامع پیوند خورده است؛
بهگونهای که هیچ جامعهای را نميتوان سراغ گرفت که در جهت مهیاسازی زمینههای
نیل بدان نباشد .مفهوم توسعه از دوراني به زبان فارسي راه يافت که فرهیختگان ايراني
به موضوع عقبماندگي ايران پس از ارتباط با جوامع اروپايي پي بردند و تعداد
محدودی از نخبگان هیئت حاکمه ،به فکر ايجاد تنوع و تغییر وضع موجود افتادند.
هدف اين افراد رسیدن به مرحلهای بود که دولتهای پیشرفتۀ غربي در آن قرار
داشتند؛ اما توانايي الزم برای ايجاد اين تغییرات بنیادی را نداشتند (فراهاني:1383 ،
 .)17با روی کار آمدن حکومت پهلوی تمايل به نوسازی از سوی حکومت شدت
يافت (عیوضي .)164 :1377 ،حکومت پهلوی درصدد بود جامعۀ ايران را با بهکارگیری
رويههای استبدادی وارد فرايند مدرنیزاسیون کند .بخش مهمي از تأسیسات زيربنايي
ايران مربوط به دوران پهلوی است؛ اما در حکومت مذکور برداشت مناقشهبرانگیزی از
چگونگي مدرن شدن جامعه وجود داشت (باباييفرد)12 :1389 ،؛ زيرا تشخیص اين
موضوع که میان عوامل مختلف اقتصادی ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي کداميک نقش
اساسي را در فرايند توسعه ايفا ميکند ،کار آساني نبود.
اينگلهارت ( )52 :1373معتقد است ،توسعه در کشورهای اروپايي مديون تحوالت
عمیق فرهنگي بود .بهنحوی که تنوعهای مهم فرهنگي انقالب صنعتي را در غرب آسان
ساخت؛ اما اين موضوع درمورد کشورهای جهان سوم و ازجمله در ايران صدق
نميکند .کشورهای جهان سوم ،دارای يک سیستم متجانس فرهنگي ،اقتصادی و
سیاسي نبوده و تجربههای آن ،معرف اين نکته است که هرچند نظامهای سنتي آن
متحول شدند؛ اما محصول اين تحول ،نه نسبت زيادی با گذشته داشت و نه وجوه
اشتراک کافي با معیارها و وضعیت جديد برقرار ميکرد (سريعالقلم:1390 ،
.)159 - 157
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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است که راهبرد اصلي دولت ايران در زمینۀ توسعۀ فرهنگي در دورة پهلوی اول از چه
قرار بوده و آثار اجرای آن را در فرهنگ و سیاست کشور در چه مؤلفههايي ميتوان
بازشناسي کرد؟ همین جا بايد خاطرنشان ساخت که تحقیقات ،کتب و مقاالت بسیاری
دربارة دورة پهلوی صورت گرفته است؛ اما در تحقیقات انجامشده ،نقطۀ تمرکز بحث،
فرهنگ سیاسي ،خصوصیات شخصیتي نخبگان حاکم ،برنامههای اقتصادی و يا نقش
عوامل خارجي بوده و به توسعۀ فرهنگي بهمنزلۀ پايه و اساسي برای توسعۀ همهجانبه
کمتر توجه شده است .بر همین اساس ،پیامد نظری تحقیق حاضر روشنگری
درخصوص راهبردهای توسعۀ هفرهنگي در ايران و فايدة عملي آن ،برداشتن گامهايي
در جهت کسب بینش تاريخي و تالش در جهت تئوريزه کردن تجربیات حاصل از آن
به منظور طراحي و اجرای کارآمدتر برنامههای توسعه بهويژه در عرصۀ فرهنگي و
اجتناب از تکرار انتخاب گزينههای نادرست است .ضرورت انجام چنین موضوعي در
میان تحقیقات انجامگرفته بهخوبي احساس ميشود و اين مقاله تالش دارد در زمینۀ
تحلیل و واکاوی همین موضوع گامي هرچند کوچک بردارد.
در هر حال ،برای نیل به اين مقصود ،ابتدا به تعريف توسعۀ فرهنگي بر اساس
نظريات موجود پرداخته شده و در ادامه ،به اين مبحث که در دورة مورد بررسي چه
تعريفي از توسعۀ فرهنگي غلبه داشته و چه کساني حامالن اين ذهنیت بودهاند ،توجه
شده و درنهايت ،نتايج حاصل از راهبرد توسعۀ فرهنگي دورة پهلوی مورد بررسي واقع
شده است.
فرضیههايي که با توجه به موارد مطرحشده بررسي خواهند شد ،عبارت است از:
 .)1توسعۀ فرهنگي را ميتوان فرايند بازانديشي در باورها و اعتقادات و آموزههای
فرهنگي تعريف کرد که افزايش قدرت و کارآمدی يک فرهنگ در پاسخگويي به
نیازهای فرهنگي و معنوی و مادی انسانها را در پي دارد.
 .) 2با توجه به اين نکته که نخبگان يک جامعه بیشترين نقش را در تعیین اهداف و
تصمیمگیری و برنامهريزی برای دستیابي به آن ايفا ميکنند ،در دورة پهلوی اول توسعۀ
فرهنگي در جهت کسب و حفظ قدرت نخبگان و تحت تأثیر تفکر و منافع آنان بوده
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است .بر همین اساس نیز توسعۀ فرهنگي عموماً به مفهوم بسط عقالنیت ابزاری بوده
است.
 .)3پیامدهای راهبرد توسعۀ فرهنگي در دورة پهلوی اول را در سه بخش ميتوان
شناسايي کرد .)1 :استبداد و اقتدارگرايي )2 ،2ناسیونالیسم سرکوبگرا 3و  )3سکوالريسم
راديکال.4
اين فرضیات ناظر بر توصیف نظری رويکرد پهلوی اول به توسعۀ فرهنگي و
پیامدهای آن بوده و روش بررسي کار ،عبارت از تکنیک استناد به شواهد تاريخي
است .شیوة گردآوری اطالعات نیز معطوف به مراجعه به منابع مکتوب بوده است .در
اين راستا ،انواع متون شامل کتابها ،مقاالت و تحقیقات صورتگرفته در حوزة توسعۀ
فرهنگي ،توسعه در دورة پهلوی اول و اقدامات نخبگان آن دوره ،مطالعه و اطالعات
مورد نیاز جمعآوری شده است.
گسترۀ مفهومی و چارچوب نظری پژوهش
به مفهوم توسعۀ فرهنگي با تأکید يونسکو در برنامههای توسعه توجه شد .اگر توسعه را
بهمنزلۀ فرايند بهبود شرايط زندگي درنظر بگیريم ،اين ارزشها ،اعتقادات و نگرش
افراد جامعه است که جهت و فرايند توسعه را تعیین ميکند .پس زماني ميتوان در
مسیر توسعه قرار گرفت که توسعۀ فرهنگي پیشزمینۀ برنامههای توسعه باشد .به رابطۀ
فرهنگ و توسعه در بسیاری از نظريهها توجه شده است و بیشترين تأکید بر نقش
ارزشها ،باورها ،شناخت و نگرشي بوده که بر جامعه حاکم است.
ژيرار اگوستین 5توسعۀ فرهنگي را ايجاد شرايط و امکانات مادی و معنوی مناسب
بهمنظور شناخت جايگاه افراد ،افزايش دانش ،آمادگي برای تحول ،پیشرفت و پذيرش
اصول کلي توسعه مانند قانونپذيری ،نظم ،بهبود روابط ،افزايش تواناييهای علمي،
اخالقي و معنوی برای همۀ افراد جامعه تعريف کرده است .مفهوم توسعۀ فرهنگي ـ که
بهمنزلۀ زمینهساز شکلگیری توسعهای همهجانبه مطرح ميشود (صالحنیا- 72 :1389 ،
 )73ـ «فرايندی است که طي آن ،تغییراتي در حوزة ادراکي ،شناختي ،ارزشي ،باورها و
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قابلیتهای رفتاری و واکنش خاصي که مناسب توسعه است بهوجود ميآيد» (ازکیا،
.)48 :1384
برای استنباط يک چارچوب نظری برای بررسي پرسش طرحشده ،با نگاهي اجمالي
به نظريههای جامعهشناسان ميتوان گفت ،در ديدگاه مارکس فرهنگ عاملي وابسته به
اقتصاد است و ساير مارکسیستها نیز اقتصاد را مدنظر قرار دادهاند .انديشمندان مکتب
فرانکفورت با اينکه به مبحث عقالنیت 6و توسعۀ فرهنگي توجه خاصي نشان دادهاند؛
اما فرهنگ را عامل تداوم سلطۀ سرمايهداری و توسعۀ فرهنگي را تابعي از نظام
سرمايهداری و عاملي برای تداوم بقای آن تعريف کردهاند .از ديدگاه پستمدرنیستها
فرهنگ ابزاری برای تسلط نخبگان است .در نظريۀ ماکس وبر 7تأکید بر فرهنگ و نظام
ارزشي و نهادهای فرهنگي جامعه است و وی از نخستین جامعهشناساني است که
پرسش جدی را دربارة رابطۀ فرهنگ و اقتصاد و تأثیر فرهنگ در شروع و تداوم فرايند
توسعه طرح کرده است.
وبر معتقد بود اگر در يک جامعه بتوانیم بین جنبههای اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و
اجتماعي هماهنگي ايجاد کنیم ،بهسوی توسعهيافتگي سیر خواهیم کرد (توحیدفام،
 .)40 :1381سهم مشخص وبر تأکید بر شیوهای بود که از طريق آن عرصههای
گستردهتر زندگي بهطور روزافزون در کنترل انديشۀ عقالني قرار ميگیرند
(روکسبروف .)8 :1369 ،بنیاد کار وی نظريهاش دربارة فراگرد عقالنیت 8بود و اينکه
چرا نهادهای اجتماعي در جهان غرب بیشازپیش عقالنيتر شدهاند ،در حالي که در
ديگر نقاط جهان ،موانعي نیرومند از يک چنین تحولي جلوگیری کردهاند (ريتزر،
 .)34 :1382وبر ،اخالق پروتستان را عامل کلیدی در پیدايي و توسعۀ سرمايهداری و
خیزش نظام اقتصادی سرمايهدارانه ميدانست (همان82 :1392 ،؛ بشیريه)459 :1383 ،
که اين امر به همراه افزايش عقلگرايي در ساير ابعاد جامعه ،توسعۀ جامعۀ صنعتي
جديد را تشديد کرده بود (روکسبروف .)10 :1369 ،اهمیت نظريۀ وبر در تأکید بر
عوامل معنوی و اخالقي بهمنزلۀ عوامل علّي رشد و توسعه بود .وی در مطالعه بر روی
توسعۀ سرمايهداری ،بر ظهور نهادها و ارزشهای حامي توسعه (سرمايهداری) تأکید
کرد که تغییر باورهای مذهبي درجهت حمايت از دستاوردهای دنیوی و عقالنیت از
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الزامهای فرهنگي آن هستند (حريریاکبری .)50 :1387 ،از آنجا که وبر بر زندگي
عقالني انسان در جامعه تأکید داشت (ازکیا ،)150 :1384 ،عدهای از محققان عقالنیت
را مضمون اصلى عمدة آثار او برشمردهاند.
وبر توسعة نهادهای سرمايهداری جديد را بهمنزلۀ بخشي از فرايند توسعة عقلگرايي
تشريح کرده است و دوران مدرن را ،دوران عقالني کردن همة وجوه زندگي ميدانست
(موحدی.)61 :1390 ،
بهمنظور پي بردن به معنای موردنظر وبر از مفهوم «عقالنیت» ،توجه به مفهوم
«کنش» ضروری است .در نزد وبر تفاوت يک کنش با کنش ديگر در معنايي است که
کنشگران برای کنش خود قائل ميشوند و نه در ويژگيهای عیني ،بهگونهای که ديگران
آن را مي بینند .بر اين اساس ،کنش اجتماعي به چهار نوع اصلي تقسیم ميشود :کنش
سنتي که از طريق عادات ايجاد ميشود .کنش عاطفي که ناشي از وضعیت احساسي فرد
است ،کنش ارزشي ـ عقاليي که ثمرة باوری آگاهانه به يک ارزش است و در
جستوجوی موفقیت ظاهری صرف نیست و باألخره ،کنش ابزاری ـ عقاليي که از
سوی خواستها و انتظاراتي صورت ميگیرد که فرد از محیط و از انسانهای ديگر
دارد .اين خواستها و انتظارات بهمثابۀ ابزارهايي برای دستيابي کنشگر به اهداف
محاسبهشده و عقاليي بهکار برده ميشوند (عضدانلو .)351 - 350 :1391 ،با توجه به
انواع کنش چهار نوع اصلي عقالنیت قابل تشخیص است که عبارتاند از« :عقالنیت
عملي ،9عقالنیت نظری ،10عقالنیت ارزشي 11و عقالنیت ابزاری.»12
اين انواع عقالنیت «ابزارهای اصلي مورد استفادة وبر ،برای کندوکاو دقیق سرنوشت
تاريخي عقالنیت بهمنزلۀ فرايند اجتماعي فرهنگي» است (ريتزر)195 - 194 :1395 ،؛
اما وی اساس ًا به دو نوع عقالنیت ميپردازد؛ عقالنیت ارزشي و ابزاری (همان.)219 :
«عقالنیت ارزشي عبارت از جهتيابي بهسوی ارزشهای ايدهآلي و اهداف و بهکار
گیری محاسبۀ عقالني برای نیل به اهداف يا ارزشهای نامحدود و آتي است» (آزاد
ارمکي )47 :1375 ،که رفتار آدمي را در ارتباط با اصول ارزشي بهسوی يک الگوی
عملي هدايت مي کند .در اين نوع عقالنیت ،رويدادهای جهان خارج سنجش ،داوری و
گزينش ميشوند .نهادهای اجتماعي ،گروههای سیاسي ،فرهنگها ،تمدنها و اصول
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اخالقي بر اساس اصول ارزشي قابل تشخیص هستند .بنابراين ،اصول ارزشي حاکم بر
جامعه منشأ عقالنیت و فرايند بالقوة عقالني شدن در جامعه است؛ اما عقالنیت ابزاری
شیوهای از زندگي است که فعالیتهای فردی و اجتماعي را برای تأمین منافع فردی با
رويکردی عملگرايانه لحاظ مي کند .اين نوع عقالنیت برای رسیدن به اهداف عملي
معین ،مناسبترين وسیله را درنظر ميگیرد که ناظر به الگوی وسیله ـ هدف است
(يزداني )100 :1389 ،و در آن عمل بهواسطۀ قواعد عقالني قابل محاسبه جهت داده
ميشود .عقالنیت ابزاری ،يعني کارايي ابزار و انتخاب آن بر اساس جريان فکری بهتر و
دور کردن عناصر مذهبي ،اخالقي و فرهنگي از ابزار (آزاد ارمکي .)47 :1375 ،بهعقیدة
وبر قطعنظر از اينکه فرايندهاى عقالنى شدن بر کدام نوع استوار بودهاند ،زمانى
بهصورت تحوالت مهم اجتماعى ـ فرهنگى درآمدهاند که اقشارى با ريشههای محکم
اجتماعى ،بهمثابۀ «حامالن» آنها ظاهر شدهاند (کالبرگ .)56 :1383 ،وی ايمان چنداني
به توانايي تودهها برای خلق جامعۀ بهتر ندارد (ريتزر .)184 :1395 ،بدين ترتیب بر
اساس نظريۀ وبر ميتوان گفت مبنای توسعۀ فرهنگي در تربیت عقلي هر جامعه و
کاربرد عقالنیت است و وبر به تأثیر عقالنیت در رسیدن به توسعه توجه خاصي نشان
داده است .توجه ما نیز در اين مقاله بر نقش و کاربرد عقالنیت برای رسیدن به توسعۀ
فرهنگي و راهبردهايي است که در اين راستا از سوی نخبگان پي گرفته شده است.
با توجه به تعريف وبر از عقالنیت (ارزشي و ابزاری) ،توسعۀ فرهنگي را ميتوان
فرايند بازانديشي در ارزشها ،ديدگاهها ،باورها و آموزههای فرهنگي ،با هدف افزايش
توانايي و کارآمدی يک فرهنگ در پاسخگويي به نیازهای مادی و معنوی افراد يک
جامعه با تفکر عقالني برای دستیابي به ارزش های متعالي و رسیدن به اهداف و
پیشرفت يک جامعه در آينده تعريف کرد .مبنای توسعۀ فرهنگي ،تربیت عقل و شیوة
تفکر يک جامعه است که نمود آن در رفتار افراد به عرصۀ ظهور ميرسد .به تعبیر بهتر،
از آن رو که انديشه و باور هر فرد شکلدهندة اعمال ،رفتار و تصمیماتش است ،بستر
مناسب توسعه از مسیر تغییر نگرشها و ارزشها بهدست ميآيد ،پس زماني ميتوان در
مسیر توسعه قرار گرفت که توسعۀ فرهنگي پیشزمینۀ برنامههای توسعه باشد و تأکید
اساسي در توسعۀ فرهنگي بر مفهوم فرهنگ قرار گیرد.
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البته ،مقولۀ فرهنگ به اعتبار کاربرد اجتماعي آن بیشتر ناظر بر بُعد ذهني حیات
آدمي است .لذا ،ميتوان فرهنگ را به مفهوم سرمايۀ ذهني جامعه برای حل مسائل و
غلبه بر مشکالت خويش تلقي کرد و بر همین اساس توسعه در عرصۀ فرهنگ ،به
مفهوم گسترش کمي و کیفي سرمايۀ ذهني خواهد بود .سرمايۀ مزبور شامل عناصری
چون انديشهها ،دانش ،عرف ،باورها و اعتقادات است (قريشي .)124 :1391 ،ماهیت
اين سرمايههای ذهني ،هستۀ فرهنگ جامعه را تشکیل ميدهد که تأثیر تعیینکنندهای بر
فرايند توسعه دارد.
در پژوهش حاضر ،توسعۀ فرهنگي بهمنزلۀ يک حرکت فکری درنظر گرفته شده
است و از آنجا که نخبگان (بهويژه نخبگان حاکم) در تعیین مسیر و جهت حرکت
جامعه نقش تعیینکنندهای دارند ،در بررسي موضوع ،عملکرد نخبگان در توسعۀ
فرهنگي جامعه مورد تمرکز بیشتر قرار گرفته است.
توسعۀ عقالنیت ابزاری بهمثابۀ راهبرد توسعۀ فرهنگی پهلوی اول
شکست انقالب مشروطه به تقويت رويکرد اقتدارگرايانه در میان ديوانساالران ـ
روشنفکران (توفیق )106 :1385 ،و زمینهساز ظهور نخستین دولت مدرن اقتدارگرا
منجر شد .درواقع« ،روشنفکران پس از مشروطیت برای صاف کردن راه عبور از جامعۀ
سنتي به جامعۀ مترقي ،خود را محتاج حکومتگری مقتدر ميدانستند که با ايجاد امنیت
بتوانند خواستههای نوگرايانۀ خود را پیاده کنند» (امین .)89 - 87 :1383 ،آنان نخستین
پايههای حکومت رضاشاه را بر اساس عقالنیت مدرن پديد آوردند .عقالنیتي که وبر از
آن با عنوان عقالنیت ابزاری ياد ميکند و مناسبترين و کارآمدترين ابزارها را برای نیل
به اهداف عقالني بهکار ميگیرد.
نخبگان در اين دوره امیدوار بودند با استفاده از قدرت رضاشاهي بنیادی برای
نوآوری و تجدد پيافکنند (امین .)119 :1383 ،به همین دلیل ،در اقدامات اولیه برای
توسعه مشارکت فعال داشتند؛ اما ترديدی نبود که فرمانده و رئیس رضاشاه است
(استمپل .)16 :1377 ،سالهای سلطنت او ،دوران پيريزی يک نظام جديد ،متکي به
ارتش ،بوروکراسي دولتي و قدرت دربار بود .رضاشاه به پشتوانۀ اين سه نیرو ،نوسازی
212

راهبردهای توسعۀ فرهنگي در ايران :مطالعۀ موردی دورة...ـــــــــــــــــــ فردين قريشي و همکار

را با استفاده از نخبگان آغاز کرد؛ اما نخبگان به ابزاری در جهت اهداف حکومت تبديل
شدند و به گفتۀ سريعالقلم «نظام سیاسي ايران ،بار ديگر بر مبنای تمرکز تصمیمگیری و
ديکتاتوری نظامي بنیانگذاری شد» ( .)100 :1392مدرنیتهای که رضاشاه بهدنبال آن
بود ،مدرنیتهای صرفاً تکنولوژيک و صنعتي بود که هم از پیام عقالنیت عام مدرن غفلت
ميکرد و هم نسبتبه هرگونه پیامد دموکراتیک عقل ابزاری عمیقاً بدگمان بود
(باقریزاده .)132 :1383 ،پیامد چنین رويکردی ،سبب شد نخبگان متجدد ظاهر و
پوستۀ تمدن غرب (تکنولوژی ،نهادهای جديد و  )...را بگیرند و باطن و هستۀ (فرهنگ
و انديشه و  )...آن را ناديده بینگارند .چنانچه مباني فکری بسیاری از اين نخبگان با
شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ناسازگار بوده و با کنار گذاشتن فرهنگ سنتي و عدم
تأمل و تعمق در ديدگاههای غربگرايانه ،از طريق حکومت سعي کردهاند ايدهها و
برنامههای خود را عملي سازند و با ناديده گرفتن توسعۀ عقالنیت فرهنگي ،درپي
دستیابي و پیگیری اهداف و برنامههای خويش با رضاخان همراهي کردند.
وبر معتقد بود نوع آرماني عقالنیت اگر با عامالن انساني میانجیگری شود ،قادر به
تأثیر بر سیر کنش واقعي و تبديل شدن به نیرويي در تاريخ است .روشنفکران (نخبگان)
نقش چنین واسطهای را برای نوع آرماني عقالنیت بازی ميکنند .آنها حامالن سطوح و
شیوههای متفاوت عقالنیت اند و تالششان به سلطۀ عقالنیت در جامعه و استقرار
مدرنیته منجر ميشود (زاهدی .)134 - 133 :1387 ،به نظر وبر ،مدرنیته در غرب ابتدا
در دو حوزة فني و فرهنگي آغاز شد؛ اما عقالنیت ابزاری برجستهتر و عقالنیت
فرهنگي (ارزشي) مغلوب واقع شد .در دورة پهلوی اول نیز با تأکید بر مظاهر دنیای
غرب و غفلت از ارزشهای فرهنگي ،راهبردهای توسعۀ فرهنگي در عقالنیت ابزاری
نمود يافت .در رويکرد عقالنیت ابزاری کنشگران به نتیجۀ انتخاب خود ميانديشند و با
تجزيهوتحلیل هزينه و فايده به تصمیمگیری ميپردازند تا بهترين و کمهزينهترين ابزار
برای تأمین پرمنفعتترين اهداف را بهکار گیرند .در اين نوع عقالنیت ،مالک ،میزان
موفقیت در کسب منافع و ايجاد نتايج مطلوب است .حضور نخبگان متجدد در کنار
طبقۀ حاکم در اين دوره ،برای ايجاد جامعۀ جديد بر پايۀ دگرگونسازی فرهنگ سنتي
به فرهنگ مدرن بود .البته ،نخستین گامها در راستای توسعۀ فرهنگي (عقالنیت ارزشي)
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با انقالب مشروطه برداشته شد .تدوين و تصويب قانون اساسي ،به رسمیت شناخته
شدن حقوق فردی و اجتماعي ،محدوديت قدرت حکومت و  ...نشانههای تالش
نخبگان برای دستیابي بهنوعي عقالنیت فرهنگي بود .در اين دوره نخبگان به اين نکته
پي بردند که مبنای توسعۀ فرهنگي کاربرد اصول عقالني در ادارة جامعه است؛ اما در
عمل ،از عقالنیت ارزشي فاصله گرفتند و توسعۀ فرهنگي در عقالنیت ابزاری خالصه
شد.
با شروع سلطنت رضاشاه ،ظرف مدت نسبتاً کوتاهي حکومت توانست اصالحات
گستردهای را در ايران به سامان برساند که تأسیس ارتش مدرن ،ايجاد ثبت رسمي اموال
و امالک ،تأسیس نظام آموزشي مدرن ،مدرنسازی نظام قضائي کشور ،گسترش شبکۀ
حملونقل و پست و تلگراف و تلفن و نوسازی دستگاه مالي دولت ،از نمونههای
برجستۀ آن هستند.
بدين ترتیب حکومت رضاشاه ،برخي از خواستههای روشنفکران اولیۀ ايران را در
زمینۀ مباني دولت مدرن برآورده ساخت ،هرچند خواست آنها را در زمینۀ حکومت
قانون و آزادی سرکوب کرد (شهرامنیا .)95 :1389 ،حضور طبقۀ جديد در کنار درواقع،
طبقۀ حاکم ـ که معتقد بودند جامعۀ سیاسي را بايد بر پايۀ دگرگونسازی فرهنگ سنتي
به فرهنگ مدرن پیش برد ـ چشمانداز توسعۀ فرهنگي اين دوره بود (علم78 :1393 ،
  .)79تجددگرايان ،رضاخان را اصالحطلبي ميديدند که مدرنیسم را جايگزينسنتگرايي خواهد کرد (اطاعت .)87 :1386 ،به همین دلیل ،بسیاری از نخبگان
تجددگرا نقش فعالي در به قدرت رسیدن رضاخان ،تثبیت سلسلۀ پهلوی و انجام
اصالحات ايفا کردند .آنان برای رسیدن به اهداف موردنظرشان و اجرای تفکراتشان از
رضاخان حمايت کردند.
واقعیت اين بود که رضاشاه از توانايي اين افراد برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت
مطلقۀ خود بهره برد .بسیارند نخبگاني چون فروغي و تیمورتاش که نقش بينظیری در
شکلگیری قدرت مطلقه ايفا کردند (نوريان )267 :1387 ،و بعدها دارای امنیت الزم
نشدند .در اين دوره ،هیچکس از برکناری بدون تشريفات ،دستگیری ،زنداني ،تبعید و
کشته شدن مصون نبود (شیخزاده )69 :1385 ،که اين امر ،پیامدهای ناگواری بهدنبال
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داشت .)1 :بهدلیل بيثباتي موقعیت شغلي ،آنان بهجای برنامهريزی بلندمدت که الزمۀ
توسعه است ،بهصورت روزمره به انجام وظايف خويش ميپرداختند .)2 ،طي حضور
در عرصۀ مديريتي ،به سوءاستفاده از اموال عمومي ميپرداختند تا زندگيشان تأمین
شود .)3 ،با پناه بردن به قدرتهای خارجي ،سبب افزايش نفوذ و مجری دستورات آنان
ميشدند .همۀ اين پیامدها موانعي در راه توسعه (همان71 :؛ شهرامنیا )84 :1389 ،و
بهويژه توسعۀ فرهنگي بود .نگاه رضاشاه به نخبگان ،خصلتي ابزارانگارانه داشت.
نخبگان ابزاری برای تسلط ديکتاتوری رضاشاه بودند که با تثبیت پايههای حکومت از
صحنۀ قدرت کنار گذاشته شدند .نخبگان نیز حکومت رضاشاه را ابزاری برای
پیادهسازی برنامههای تجددگرايانۀ خويش ميپنداشتند .به همین دلیل نیز ،توسعۀ
فرهنگي در دورة مذکور نه در توسعۀ عقالنیت فرهنگي ،بلکه در توسعۀ عقالنیت
ابزاری تعريف شد.
پیامدهای راهبرد توسعۀ عقالنیت ابزاری
تضاد منافع گروههای مختلف در انقالب مشروطه و کشمکشهای ناشي از آن سبب
ناامني در جامعه شد .بديهي است در چنین شرايطي صحبت از کاربرد عقالنیت و
توسعۀ فرهنگي بحثي بیهوده تلقي ميشد و اولويت نخست نخبگان برقراری امنیت و
نظم و سپس نگاهي عقالني به مشکالت فرهنگي و اجتماعي و سیاسي بوده است.
به نظر سید حسن امین« ،مشکل عظیم و الينحل روشنفکران و آزادیخواهان ايران
در اين بوده که بدون داشتن امنیت و استقرار نظم عمومي ،حکومت قانون ،استقرار
مردمساالری و توسعۀ سیاسي و فرهنگي ممکن نبوده است» (« .)44 :1383شرايط
خاص دورة انتقال قدرت ،اقتضائات ويژهای را پیش روی طرحکنندگا ِن اخذِ تمدن
غرب ايجاد کرد که در آن مخاطب و کنشگر اصلي تحوالت اجتماعي و سیاسي به
اقلیت کوچک تحصیلکرده و تجددخواه محدود شود» (فاضلي )17 :1391 ،و گفتمان
تجددآمرانه شکل گیرد .پیامدهای اين وضعیت را ميتوان در سه مؤلفه بررسي کرد.)1 :
استبداد و اقتدارگرايي .)2 ،سکوالريسم راديکال و  .)3ناسیونالیسم سرکوبگرا.
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استبداد و اقتدارگرایی
در هر جامعه ای ايدئولوژی و نگرش سیاسي گروه حاکم (گفتمان مسلط) ،قطعنظر از
سرچشمههای پیدايش آن ،نقش بسیار تعیینکنندهای دارد .دربارة ايران ،ساخت قدرت
بهمنزلۀ رابطهای عمودی و آمرانه از باال به پايین تصور ميشده است (بشیريه:1383 ،
 .)661از همین رو ،گمان سادهانگارانۀ پارهای از روشنفکران اين بود که با روی کار
آمدن دولت مطلقه ،جريان گذار به دنیای مدرن سرعت مييابد و با تثبیت حاکمیت
جديد بهراحتي ميتوان حاکم مستبد را کنار گذاشت و با حاکمیت فکری روشنفکران
راه توسعه را بهسهولت پیمود (طاهری .)148 :1388 ،همین مسئله سبب حمايت
نخبگان از رضاخان برای رسیدن به سلطنت شد .رضاشاه نیز از مسئله تأمین امنیت و
تمرکز قدرت و همچنین ،مدرنیزاسیون بهمنزلۀ ابزاری برای دستیابي به حکومت بهره
برد (شیخزاده .)61 :1385 ،وی اگرچه موفق به تأسیس ديوانساالری و دستگاه اداری
شد؛ ولي اين ديوانساالری فقط به اجرای منويات شاه ميپرداخت؛ زيرا رضاشاه
انسانهای مستقل را هرگز تحمل نميکرد .دولتهای مطلقه در اروپا از خدمتگزاران
خود سپاسگزاری ميکردند؛ زيرا به عقالنیت و منافع ملي پایبند بودند ،در حالي که
عملکرد رضاشاه جنبۀ حب و بغض فردی داشت (نقیبزاده.)128 - 127 :1379 ،
بدين ترتیب ،ايران وارد دوران دولت مطلقه شد که ويژگي اصلي آن «انباشت منابع و
تمرکز ابزارهای قدرت بود و اين فرايند مانع عمدهای بر سر راه گسترش تواناييهای
جامعه ايجاد ميکرد» (بشیريه .)691 :1383 ،قدرت مطلقۀ رضاشاه مبتني بر سیطرة کامل
بر مجلس بهمنزلۀ يک نهاد سیاسي مدرن قرار داشت و پايگاه اجتماعي آن شامل
روشنفکران و تجددگرايان بود تا پروژة نوسازی جامعۀ ايران را با ابزارهای قانوني و
بوروکراتیک به انجام برساند و در موارد الزم از ابزار خشونت استفاده کند (میراحمدی،
 .)182 :1389بسیاری از نخبگان يک ديکتاتوری خوب را بر يک دموکراسي بد ترجیح
دادهاند و عوامل اجرای ارادة پادشاهي شدند که آزادی و حق انتخاب مردم را حق
مسلم ملت ايران نميدانست و با تأسیس يک دولت شبهمدرن ،بر ايران با استبداد مطلق
حکومت ميراند (امین.)150 :1383 ،
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رضاشاه با تحوالتي که در نظام آموزشي ،اداری و مالي ايجاد کرد ،شکل و محتوای
زندگي و روابط اجتماعي را دگرگون ساخت (ازغندی .)964 :1374 ،روابط اجزا و
ارکان نظام دولت با يکديگر تغییر کرد و به چیرگي نهاد سلطنت بر قوة مجريه و مقننه
انجامید (رحمانیان .)88 :1391 ،استقرار ديکتاتوری ،تشويق ناسیونالیسم باستانگرايانه،
دوری جستن از ارزشهای اسالمي و حمايت از فرهنگ غربي ،اصليترين مظاهر
توسعۀ فرهنگي حکومت رضاشاه بود .تدوين قوانین و تأسیس سازمانها نیز روند
دستیابي به اين هدفها را سرعت بخشید (باقریزاده .)133 :1383 ،هدف عمدة وی
گسترش سلطۀ خود از طريق بسط قدرت دولت به همۀ عرصههای کشور بود و سلطۀ
مطلقهای بر نظام سیاسي کشور ،با تبديل مجلس از يک مرکز قدرت به يک ماشین امضا
بهدست آورد (آبراهامیان .)126 - 125 :1390 ،ديوانساالری و دربار نیز ابزارهايي برای
اجرای مصوبات شخص شاه بوده و اگر صاحبمنصبي بهدنبال اجرای قوانین يا استقالل
رأی بود با خطر مرگ مواجه ميشد .چنانکه بسیاری بدين سرنوشت دچار شدند
(میراحمدی.)181 :1389 ،
تأکید نخبگان حکومتي نیز بر لزوم اخذ تمدن غرب و نوسازی آمرانه (قاضيمرادی،
 )130 - 129 :1384همراه با پذيرش شیوة زندگي اروپايي بود (باقریزاده:1383 ،
 .)134هدف برپا کردن جامعهای شبیه جوامع غربي بود و بدين منظور دو ابزار بهکار
گرفته شد :نخست کوشش برای وارد ساختن دانش غربي ،خصوصاً دانش فني و نظام
حقوقي جديد و دوم ،تالش برای فراگیری الگوهای زندگي سبک اروپايي
(ديلميمعزی .)83 :1386 ،در راستای اين هدف رضاشاه به ارتش مدرن بهمنزلۀ پايۀ
اصلي تکیه کرد و آن را با بوروکراسي دولتي تقويت کرد (آبراهامیان:1379 ،
 .)170 - 169کوششهای اصالحطلبانۀ او بیشتر اقداماتي در زمینۀ تمرکز قدرت و باال
بردن کاراييهايي بود که از آنجمله سرکوب حرکتهای طوايفي و برخورد با هرگونه
اقدام در جهت کسب خودمختاری قومیتها و تقويت ارتش و نظام اداری را ميتوان
نام برد (کدی .)157 :1390 ،رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامههای
مستقل را تعطیل ،مصونیت پارلماني نمايندگان را سلب و احزاب سیاسي را ازبین برد
(آبراهامیان .) 173 :1379 ،اقدامات ديگر هم که جنبۀ فرهنگي و اجتماعي داشت،
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همگي اقدامي در جهت تثبیت سلطۀ رضاشاه بودند .از جملۀ اين اقدامات ،اصالح امور
آموزش بود که «يکي از پردامنهترين اقداماتي بود که در چهارچوب سیاستهای دولت
پهلوی به اجرا گذاشته شد .نظام آموزشي جديد ،در سالهای  1309 - 1304پايهريزی
شد» (علم .)73 :1393 ،بهنظر ميرسد هدف اولیه از تغییر در نظام آموزشي ،گامي برای
مدرنسازی ايران و رسیدن به توسعه بود؛ زيرا اين نظام در تغییر و تحول فرهنگي نقش
بسزايي ميتوانست ايفا کند .نخبگان متجدد همگي طرفدار نظام آموزشي به سبک غربي
بودند؛ اما نبود برنامهريزی مدون و مشخص در وهلۀ اول و تقلید از برنامههای آموزشي
کشورهای غربي و محدوديت آن به مناطق خاص اين عملکرد را تحتالشعاع قرار داد.
نکتۀ مهم ،استفاده از امکانات آموزشي برای پايهريزی و بازتولید ايدئولوژی پهلويسم
(مدرنیزاسیون ،ناسیونالیسم و سکوالريسم) برای تقويت سلطه و اقتدار شاه بود .توجه
به محتوای کتب درسي بهخوبي نمايانگر اين نکته است.
چنانچه تحلیل محتوای کتابهای درسي دبستاني نشان ميدهد  14درصد مضامین
به تبلیغ مستقیم حکومت اختصاص داشت که در آن نقش شاه بهمنزلۀ کانون نوسازی
تأکید ميشد (اسماعیلي .)33 :1388 ،به عقیدة فوران نیز حکومت با استفاده از نظام
نوين ،درصدد مقابله با تفکر آزاد سیاسي بود و همگونگي را بر جامعه تحمیل
ميساخت .برنامۀ تحصیلي بهگونهای تنظیم شده بود که «چاپلوسي بندهوار ،پشتیباني
تبلیغاتي و توجیه ايدئولوژيکي» را القا ميکرد (فوران .)333 :1382 ،درمورد محتوای
مطالب درسها ،دروس تاريخ ،علوم اجتماعي ،ناسیونالیسم و ايران قبل از اسالم تبلیغ و
جايگزين عاليق ديني و مذهبي شده بود (علم.)73 :1393 ،
تأسیس دانشگاه نیز از باال و بهمنظور برطرف ساختن نیاز دولت برای تأمین نیروی
انساني متخصص بود .صديق هدف اصلي تأسیس دانشگاه تهران را «در درجۀ اول،
تعلیم و تربیت پیشوايان و رؤسای قوم و در درجۀ دوم ،تحقیق و تتبع و ايجاد علم»
ميدانست .بسیاری معتقدند هدف از تأسیس دانشگاه ترويج فرهنگ غربي برای
تقدسزدايي و نفي ارزشهای ديني و تبلیغ کارآمدی نظام حاکم و گسترش ايدئولوژی
حکومت بود .انتخاب رئیس دانشگاه با تأيید مستقیم شاه و نظارت بر استخدام و عزل و
نصب استادان ،کنترل دولت بر دانشگاه و وابستگي آن به ساختار دولت را تضمین
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ميکرد (گلکار .)129 - 126 :1386 ،بدينسان دانشگاه که نمادی از توسعۀ فرهنگي
جامعه بهشمار ميآمد ،با عدم استقالل و بيتوجهي به علوم انساني و اجتماعي به
ابزاری برای گسترش برنامههای دولت و کمک به سلطۀ حکومت تبديل شد.
ماکس وبر دو شیوه برای پرداختن به فعالیت سیاسي را مطرح ميسازد :زندگي برای
سیاست و زندگي از قبل سیاست .به نظر او کسي که در سیاست چشمۀ سرشار درآمد
و عايدات را ميبیند از قبل سیاست زندگي ميکند و کسي که از اين چشم به سیاست
نگاه نميکند ،برای سیاست زندگي ميکند .الگوهای رفتاری بیشتر نخبگان حکومت
پهلوی بهروشني نشاندهندة زندگي از قبل سیاست است (ازغندی .)163 :1379 ،به
عقیدة سريعالقلم« ،نظامهای سیاسي ايران نتوانستهاند شرايطي را فراهم کنند که در
عرصۀ سیاست ،نهادسازی و فرديتزدايي نموده و عقالنیت را وارد عرصۀ سیاست
بنمايند» ( .) 84 :1392فرهنگ ضرورت اطاعت مطلق از شاه ،عامل مهمي بود که
نخبگان جديد نتوانند منشأ تحول و تحرک سیاسي شوند و بهمنزلۀ فرهنگي بازدارنده،
مستقل فکر کردن و تصمیم گرفتن را از نخبگان سلب ميکرد (همان.)167 :1379 ،
وابستگي نخبگان به دولت مانع بزرگي بود که نتوانند نقش شايستهای در حوزة فکری
و نهادی جامعه بازی کنند .درنهايت ،حوزة فکر و عمل زمینهای شد برای خنثيسازی
نخبگان و دولت بي نیاز از انديشه و تفکر نخبگان در مسیر ديکتاتوری گام برداشت
(همان.)176 :
ناسیونالیسم سرکوبگرا
همانگونه که ذکر شد ،اولین گامها در جهت توسعۀ فرهنگي از سوی نخبگان دولت
رضاشاه آغاز شد .اين نخبگان کوشیدند تا مسائل فرهنگي را با رويکرد مدرن به دورة
باستان به راهحلي منطقي و انديشیده نزديک کنند .بدين ترتیب ،مباني فکری حاکم بر
الگوی توسعۀ کشور از ديدگاه ارزشي آنان نسبتبه فرد و جامعه و تاريخ کشور و نیز
ويژگيهای متصور برای بهبود شرايط حاکم صورت ميگرفت ،اقداماتي که با
اقتدارطلبي رضاشاه به ابزاری برای سلطۀ حکومت تبديل ميشد.
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مسئلۀ ناسیونالیسم از جملۀ اين ويژگيها بود که با تأکید بر سه محور اصلي
سنتستیزی ،بیگانهستیزی و وحدت ملي دنبال ميشد (رهبری .)56 :1386 ،يکي از
ايدئولوژیهای دولت رضاشاه تبديل امپراتوری چندقومي به دولتي واحد با مردمي
واحد ،يکزبان و يک فرهنگ بود .به همین منظور ،اقدامات نظامي علیه ايالت و عشاير
و تضعیف قدرت قبايل از سرگرفته شد (خادمیان )138 :1392 ،و از آنجا که ملتسازی
اين دوره بر ايدئولوژی ناسیونالیسم متکي بود (علم ،)63 :1393 ،رضاشاه سعي کرد تا
بعضي از پايههای کشور ـ ملت را پديد آورد .برای ايجاد اين نظام سیاسي هويتهای
گوناگون قومي ساکن ايران بهگونهای آشکار نفي شد (سريعالقلم )108 :1392 ،و در
سال  1307مجلس ،لباسهای محلي و سنتي را غیرقانوني اعالم و افراد را به پوشیدن
لباسهای مدل غربي و کاله پهلوی موظف کرد (خادمیان.)139 - 138 :1392 ،
جهتگیری ناسیونالیسم دورة رضاشاهي با تغییرات اسامي آغاز شد .نام برخي از
شهرها و استانهای کشور تغییر يافت و از کشورهای خارجي خواسته شد بهجای
«پرشیا» ،از نام «ايران» استفاده کنند .رضاشاه نیز نام خانوادگي «پهلوی» را برای خود
برگزيد تا يادآور عظمت تاريخ ايران باستان باشد .از ديگر اقدامات حکومت ،اصالح
زبان و تالش برای پاکسازی زبان فارسي از واژههای بیگانه بود .بدين منظور،
فرهنگستان زبان ايران برای مطالعۀ پیشنهادهای اصالح نظام نوشتاری فارسي تأسیس
شد .با گسترش مدارس عمومي و برقراری تعلیمات اجباری ،تأسیس کالسهای شبانه
و اجبار تمام کارکنان دولت به شرکت در آنها ،بر شمار باسوادان فارسيزبان افزوده
شد .از رواج زبانهای محلي همچون ترکي ،عربي و کردی از طريق منع آموزش و
چاپ جلوگیری شد .روزنامهها و مدارس اقلیتها تعطیل شدند .تنها زرتشتیان دچار
محدوديت نشدند؛ زيرا در چارچوب ناسیونالیسم باستانگرا ،آنان آرياييهای اصیلي
بودند که از پذيرش ديني خارجي خودداری کرده بودند (علم .)81 :1393 ،در سال
 1317به فرمان رضاخان «سازمان پرورش افکار» بهمنظور نفي تنوع فرهنگي در مناطق
مختلف کشور و برخورداری از هويت ملي (سريعالقلم )108 :1392 ،با نظارت وزير
دادگستری و با همکاری وزير فرهنگ و چند تن از نخبگان متجدد تشکیل شد .سازمان
پرورش افکار دارای شش کمیسیون بود که در زمینههای مختلف فعالیت ميکرد
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(باقریزاده )148 :1383 ،و از طريق روزنامهها ،رسالهها ،کتب ،سخنراني عمومي،
نمايش و سینما ،راديو ،موسیقي و امثال آن وظیفۀ پرورش و راهنمايي افکار عمومي را
داشت .سعید نفیسي همکار سازمان و سخنران جلسات ،وظیفۀ مهم سازمان را
يکسانسازی افکار و آرزوهای افراد ميدانست ،آنچنانکه «اتحاد و اتفاق کلمۀ واقعي
در میانشان فراهم شود تا در میان افراد تحصیلکرده بههیچوجه اندک اختالف و
دوگانگي از حیث افکار و آرزوهای انساني پیش نیايد» .فعالیت سازمان بیشتر در
ادارات فرهنگ ،آموزش و پرورش ،دانشگاه و وزارتخانهها بود و شرکت معلمان در
جلسات آن اجباری بود (علم .)81 :1393 ،ارتش و ادارههای دولتي نیز کانالهای نشر
و توزيع افکار جديد بود ،هرچند که سانسور و تبلیغات دولتي افکاری را که به مرحلۀ
چاپ ميرسید در ناسیونالیسم رسمي دولتي محدود ميساخت (کدی169 :1390 ،
  .)170از ديگر اقدامات ،تشکیل انجمن آثار ملي بود که در نخستین اقدام درصددآباد کردن قبر فردوسي و ساخت آرامگاه برای شعرای بزرگي چون حافظ و سعدی
برآمد .همچنین ،کتابهای بسیاری دربارة تاريخ تمدنهای باستاني ايران و جهان تألیف
يا ترجمه شدند .بهنظر ميرسد ناسیونالیسم سرکوبگرا با ايجاد هويت جمعي با
رويکرد باستانگرايانه کارکرد ايدئولوژيک حکومت برای ايجاد مشروعیت بود.
که با کمک دستگاه بوروکراتیک و قوة قهريه ،در کنار دستگاههای ايدئولوژيک
دولتي صورت ميگرفت .ناسیونالیستهای متجدد ،به ايران باستان همچون
حبلالمتیني مينگريستند که ميتوان دست همۀ ايرانیان را به آن آويخت و بهياری
آن از پراکندگي و درگیری دوری کرد (فاضلي.)30 :1391 ،

سکوالریسم رادیکال
رضاشاه سنتهای ديني را عامل عقبماندگي ميشمرد و پیشرفت را در همساني هرچه
بیشتر با غرب ميديد و برای دستيابي به مشروعیت درصدد استفادة ابزاری از مذهب
بود .او در سالهای نخست با عوامفريبي در مراسم مذهبي شرکت ميکرد و به ديدار
عالمان ديني ميرفت و خود را مقلد آيتاهلل حائری معرفي ميکرد؛ اما پس از محکم
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شدن پايههای حکومتش با همراهي نخبگان ،آشکارا از حذف دين و روحانیت از
عرصۀ سیاست حمايت کرد.
در نگاه نخبگان حکومتي نیز ،روحانیون تداومبخش بساط کهنهای بودند که مانع
هرگونه نوآوری و ترقي بود .از اين رو ،دستیابي به ايران متجدد بدون از بین بردن نفوذ
آنها امکانپذير نبود (همان .)21 :رضاخان باني رژيمي بود که سیاست اصلياش مبتني
بر سکوالريسم ،ناسیونالیسم ،باستانگرايي و نوسازی قرار داشت .اجرای اين سیاست
مستلزم محدود ساختن نقش اجتماعي علما و منزوی ساختن روحانیت شیعي و
درنهايت ،دولتي کردن آن بود (ابطحي .)30 :1384 ،بدين منظور ،حکومت اصالحاتي را
در زمینۀ قضائي ،آموزشي و ساختار اقتصادی روحانیت آغاز کرد.
غیرديني ساختن جامعه در چندين جبهه آغاز شد .ابتدا نوسازی کامل وزارت عدلیه،
با وارد کردن ترجمۀ حقوق دول غربي به نظام حقوقي ايران ،سروسامان دادن به
مقررات شرعي مربوط به ازدواج ،طالق و حضانت اطفال و سلب مشاغل ثبت اسناد از
علما و واگذاری آن به وکالی غیرروحاني و ايجاد سلسلهمراتبي از دادگاههای دولتي و
واگذاری مسئولیت شرعي يا عرفي بودن موارد حقوقي به قضات دولتي به اجرا درآمد
(آبراهامیان .)175 :1379 ،برای شکستن اقتدار مذهبي و تضعیف احساسات و وفاداری
مذهبي مردم ،مدارس مردمي در سراسر کشور تأسیس و بر تبلیغات ناسیونالیستي ايران
پیش از اسالم و نوسازی با اصالحات اجتماعي و صنعتي غرب تأکید شد و بدين
ترتیب رهبران مذهبي از هر دو سیستم قضائي و آموزش جدا شدند (نوازني:1383 ،
 .)56تحصیالت دانشگاهي نیز برای قضاوت الزامي شد تا جايي که  90درصد
روحانیون ،مشاغل قضائي را از دست دادند (علم .)72 :1393 ،بدين ترتیب ،با تضعیف
مؤسسات ديني آموزشي ،فراخواندن روحانیون به سربازی ،حذف تعلیمات ديني
اجباری ،جلوگیری از انجام برخي مراسم مذهبي و ساير اقدامات ،جايگاه روحانیت
تضعیف شد (کسرايي.)425 - 424 :1379 ،
از ديگر اقدامات رضاشاه در تحديد جايگاه قدرت مذهب و روحانیون ،اقدام به
اصالح وقف بود .از ويژگي های مهم جامعۀ روحانیت ،استقالل مالي بود که عامل
قدرت روحانیان بهشمار ميآمده است .اين ويژگي به آنها اجازة مخالفت با حاکمان
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ظالم ،توسعۀ مراکز مذهبي و حوزههای علمیه را ميداد و ميتوانستند جايگاه قدرتي
مستقل از حکومت داشته باشند .برای سلب استقالل مالي علما و تحديد قدرتشان،
قوانین و برنامههايي ارائه شد تا دخالت و کنترل حکومت را در فرايند اداری وقف
بیشتر کند .از اين رهگذر ،درآمد حاصل از امالک وقفي از اهداف مذهبي و عامالمنفعه
مدنظر روحانیون به اهداف غیرمذهبي که در کنترل و نظارت دولت بود ،درآمد
(تخشید .)107 - 106 :1377 ،بدين ترتیب هم قدرت تشکیالتي و هم قدرت معنوی و
نفوذ اجتماعي روحانیت دستخوش تنوعهايي شد و امکانات سازماني برای
تصمیمگیری و اعمال قدرت تشکیالتي روحانیان کاهش يافت (کالهي.)114 :1392 ،
در چنین فضايي يا مجال اندکي برای مداخلۀ روحانیت وجود داشت يا اساس ًا چنین
مجالي ممکن نبود (میرسپاسي.)150 :1384 ،
در اين دوره طرح جدايي دين از سیاست در دو حیطۀ نظری (خرافاتزدايي،
علم گرايي و  )...و نهادی و اجتماعي (تضعیف روحانیت و محدود کردن عرصههای
ديني) پیگیری ميشد (فاضلي .)22 :1391 ،رضاشاه بهخوبي ميدانست که روحانیان
نهتنها خطری بالقوه برای قدرتش محسوب ميشوند؛ بلکه از مشروعیت و نفوذ
اجتماعي کافي برای انسداد اصالحاتي بهرهمندند که او در جهت نوسازی و اعمال
قدرت استبدادی خود آغاز کرده بود (آلسیدغفور.)618 :1394 ،
اقدامات رضاشاه ،اعم از تحبیب و جذب عدهای معدود ،تهديد و ضرب و شتم و
قتل و تبعید برخي از علما ،اجرای شديد سیاست تغییر لباس و تالش برای قطع ارتباط
عاطفي آنان با مردم و کوشش در جهت پرورش روحانیت درباری را شامل ميشد
(ابطحي .)31 - 30 :1384 ،در اين سالها ،بخشي از نیروهای حوزوی در جرگۀ مردان
دولت رضاشاه قرار گرفتند و خود متولي اصالحات قضائي و فرهنگي علیه روحانیان
شدند (آلسیدغفور.)619 :1394 ،
بدينسا ن ،بر اثر اقداماتي که در جهت کاهش قدرت روحانیون انجام گرفت ،اين
قشر عمالً از صحنۀ سیاست خارج شدند (کسرايي .)432 :1379 ،البته ،اقدامات
رضاشاه در اين بخش فقط به روحانیت محدود نماند و در اصالحات ديگر هم نمود
يافت .از جملۀ اين اقدامات کشف حجاب بود .به عقیدة رضاشاه کشف حجاب بهمثابۀ
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آزادی برای زنان بود و حجاب مانعي برای دستیابي به توسعه و پیشرفت بوده و سبب
شده است که نیمي از مردم جامعه در کار و تالش حضور نیابند .رضاشاه پس از سفر
به ترکیه زنان را به کشف حجاب و مردان را به پوشیدن لباس متحدالشکل مجبور
ساخت و راهبردهايي را برای اجرای اين امر درنظر گرفت .بهنظر ميرسد تأکید بر
تجددگرايي و تضعیف ارزشهای ديني ،بخش مهمي از راهبرد توسعۀ فرهنگي
حکومت رضاشاه را شامل ميشد؛ زيرا ريشهدار بودن سنتها و تفکرات ديني و عقايد
مذهبي از نظر حکومت ،مانعي جدی در راه مدرنسازی و سلطنت مطلقه بود.
نتیجه

توسعۀ فرهنگي عبارت از فرايند بازانديشي در ارزشها ،اعتقادات و آموزههای
فرهنگي ،با هدف افزايش توانايي و کارآمدی يک فرهنگ در پاسخگويي به نیازهای
مادی و معنوی افراد هر جامعه با ايجاد تفکر عقالني است .ميتوان گفت گوهر توسعۀ
فرهنگي ،بس ط عقالنیت در شیوة تفکر هر جامعه است و پیشگامان اين فرايند نخبگان
جامعه هستند.
هدف اين مقاله ،بررسي چیستي راهبرد توسعۀ فرهنگي در ايران دورة پهلوی دوم و
کنکاش برای کشف مهمترين آثار و پیامدهای پيگیری اين راهبرد بود .يافتههای کار
حاکي از آن است که در ايران دورة رضاشاه هرچند گامهای مهمي در جهت
توسعۀ فرهنگي کشور برداشته شد؛ اما فرايند توسعۀ مذکور ،سمت و سوی بسط
عقالنیت ابزاری پیدا کرد؛ به اين معنا که بدون توجه به خواستهها ،شخصیت و نظام
ارزشي مردم ،برنامههای توسعۀ فرهنگي مورد نظر نخبگان قدرت سیاسي به اجرا درآمد
و از آنجا که امکان بسط عقالنیت در ساختار حکومت بهصورت گسترش مردمساالری،
به دلیل موانع تاريخي موجود فراهم نبود ،استبداد و اقتدارگرايي بهجای ضعیفتر شدن،
قویتر شد .برنامههای توسعۀ فرهنگي نیز با تقلیدی گزينشي و ناقص از توسعه به
سبک غرب در همین ساختار اقتدارگرايانه تعقیب شد .در همین چارچوب نیز در کنار
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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همین امر جامعه را با تعارضات ساختاری عظیمي رودررو کرد که آثار منفي آن دهها
سال سپهر اجتماعي کشور را متأثر از خود کرد .بهنام ناسیونالیسم ،در حقوق شهروندان
بسیاری تعدی و تجاوز صورت گرفت و بسیاری از اقوام ايراني را که در طول سالیان
متمادی بهسهولت در کنار هم ميزيستند ،به موضوع هويت ملي حساس کرد و بهدلیل
قدرتي که برای استقرار ناسیونالیسم موردنظر خويش اعمال ميکرد ،مقاومتهای
گستردهای را در بخشهای مختلفي از کشور برانگیخت که هرچند يارای ستیز مستقیم
با حاکمیت استبدادی نداشتند؛ اما بهدنبال فرصتي برای عرض اندام بودند؛ چنانکه
بالفاصله بعد از سقوط او پیامدهای منفي سیاستهای ناسیونالیستي وی بهصورت رشد
حرکتهايي درآمد که تمامیت ارضي کشور و همبستگي ملي آن را تهديد کرد.
سکوالريسم راديکال پهلوی اول نیز بخشهای ديندار جامعه را به جريان نوسازی
بدبین کرد و به پیدايش شکاف عظیمي با عنوان شکاف سنت و مدرنیته مساعدت کرد.
درواقع ،توسعۀ فرهنگي که علياالصول معطوف به گسترش عقالنیت است ،با دخالت
استبداد سیاسي و متأثر از نخبگان کشور از ظاهر تمدن غرب ،عمالً به شبهتوسعۀ
فرهنگي بدل شد.
بر اساس راهبردهای دولت پهلوی برای رسیدن به توسعۀ فرهنگي چنانکه اشاره
شد ،آموزشوپرورش ،فرهنگ ،صنعت و ارتباطات ،ارتش و ساختار حقوق کشور
بهطور فزاينده ای متحول شدند؛ اما اين تحوالت در حد کافي از سوی جامعه استقبال
نشد .شايد در میان يکي از مشکالت اصلي ،عدم مشروعیت اجتماعي ـ سیاسي او بود.
او حتي نهادهايي را نیز که ميتوانست که به بهبود وجهۀ دموکراتیک حکومت کمک
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
ساخت و دولت مدرني را در ايران پايهگذاری کرد که به حکومتهای غربي بسیار
شباهت داشت؛ اما جامعه فاقد نهادهای سیاسي دموکراتیک بود ،بهطوریکه نهادهای
مشارکت قانوني ـ که ضامن حیات جامعهای قانوني و مشروع هستند ـ بهخصوص
مجلس ،احزاب و سنديکاها ،هیچ نقشي در پويش تحوالت سیاسي و اجتماعي بازی
نميکردند (ازغندی .)115 :1379 ،با گذشت زمان نیز ،دايرة تصمیمگیری سیاسي
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کوچکتر و کوچکتر شد و تمام کشور مستقیماً به شخص شاه وابسته شد (کسرايي،
.)433 - 432 :1379
درمجموع ،آنچه در اجرای سیاست توسعۀ فرهنگي پهلوی دوم اتفاق افتاد ،عموم ًا
بسط عقالنیت ابزاری بود و پیامدهای گرايش به عقالنیت ابزاری در دورة پهلوی اول را
ميتوان در شکل رشد استبداد و اقتدارگرايي ،ناسیونالیسم سرکوبگرا و سکوالريسم
راديکال مالحظه کرد .بهنظر ميرسد اين پیامدها را ميتوان از مظاهر پارادوکس
عقالنیت موردنظر وبر تلقي کرد .به اين معنا که با وجود اينکه از يکسو عقالنیت (به
مفهوم ابزاری آن) در مناسبات اجتماعي رشد کرد؛ ولي از سوی ديگر ،عقالنیت (در
مفهوم ارزشي آن) در همان مناسبات رو به انحطاط نهاد.
پینوشتها

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;
Nationalism; Secularism
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