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 كاظم حاجي رجبعلي
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 چكيده
و بسترسازي گفتماني در سياست فرهنگي پهلوي اول، همان طرح موضوعات فكري، فضاسازي ها

سياسي عصر-مذكور است كه توسط رجال مؤثر فرهنگية دورانجام مباحثات مربوط به آن، در 

و در فضاي فكري  صوةجامعپهلوي اول بسترسازي گفتماني در اين دوره، توجيه. رت گرفتايران

آن،و كاركردي بيش از حد معمول داشت تا افتيمي زيرا دودمان پهلوي به شدت خود را نيازمند

و افكار عمومي براي سهولت اقدامات مورد نظر خود، مشروعيت سازي زمينهعالوه بر  در اذهان

رو.دكنخود را نيز تضمين  كارآمدنش را در نزد روشنفكران آن عصر،يپهلوي اول توانست

و اجتنابضرورتي  و بهترين انتخاب ممكن بشناساند آن گسترةناپذير ها را به خدمت وسيعي از

و مجموعاً بستري از تحوالت فرهنگي را فراهم بياورد نويسندگان در اين مقاله به اثبات اين. گيرد

ب نكته پرداخته ا جريان روشنفكري يادشده، ماهيت معلول به علت اند كه اين گفتمان در نسبتش

 پهلوي اول از جهات متعدد مجري طرز تفكر خاصي از جريان روشنفكري آن روز بوده،يعني؛دارد

و مبنايي اين گفتمان را علت. است اين نوشتار با تبيين داليل اين همراهي، تناقض فكري

و شكست آن سياست مي ناكارآمدي كهت؛كند ها معرفي و پيشرفتةالزمناقضي و تحققِ تمدن معنا

و  و آباداني را ديكتاتوري معرفي اجتنابةمقدمرا سكوالريسم، .كردميناپذير عمران

 واژگان كليدي
 سكوالريسم،،ديكتاتوريزدايي، پهلوي اول، خرافهگرايي، بسترسازي گفتماني، باستان

.، ناسيوناليسمكردنهمدرنيز
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 قدمهم
كم پذيرد، يا ماهيت فرهنگي دارد يا دست هر اقدامي كه توسط حاكميت در جامعه صورت مي

و تأثر با فرهنگ است؛ وةمالحظ حاكميت بدون،زيراواجد نسبتي از تأثير افكار عمومي

و اين مديريت ناگزير از مالحظات فرهنگي استسمديريت آن مي  دوره،بر اين اساس.ر نيست

،كننده يكي از وجوه تحليل اقدامات تعيين. نيستامستثنرضاخان نيز از اين قاعدهو اقدامات

هرة الزمهمچنين،. نسبت بسياري از اقدامات در عصر پهلوي اول با فرهنگ است  تحقق

بسترسازي گفتماني در سياست. فرهنگ بسترسازي گفتماني استةحوزسياستگذاري در

ترين وجه فرهنگي در سلسله زيرا مستقيم،يت داردپهلوي اول بسيار اهمةدورفرهنگي 

با تحليل بسترسازي گفتماني،.زدمياقداماتي است كه تحوالت اساسي در اين دوران را رقم 

ميهاي از حيث تناقضگيري تصميمنواقص  به عقلي تحليل و نادرستي آن نه و درستي شود

و  ميستحكام استدالليا بلكه از حيثها، اقدام فهرستاعتبار دستاوردها ،البته. شود بررسي

و پرداختن به مفهوم بسترسازي گفتماني در سياست فرهنگي، نيازمند بازتعريف اين مفهوم

كهةهم ميةالزممفاهيم ديگري است روش تحقيق در اين پژوهش. شود معناي آن تلقي

و مبتني بر اسناد كتابخانه و تحليلةدرجاي . نظران است صاحب اول

و مباحثاتي اسـتها فضاسازينظور از بسترسازي گفتماني، آن دسته از طرح موضوعات،م

و محافل فرهنگياي دورهكه در و توسط حاكميت يا نهادها فكري وابسته بـه قـدرت،-خاص

و آمادگي مردم نسبت به اقـدام گيردميدر جامعه صورت  به انس و هـا تا منجر  يـا اصـالحات

و تغييرات در زندگي آن و افكار عمـوميگر توجيهها شود آن بخـش نظـام همچنـين،در اذهان

ازةدوردر. فرهنگي باشد هاي اقدام و كـاركردي بـيش پهلوي اول، بسترسازي گفتماني توجيـه

آن،حد معمول داشت  تـا عـالوه بـر افـتي مـي زيرا دودمان پهلوي به شدت خـود را نيازمنـد

آن مورياه براي سهولت اقدام سازي زمينه و توجيه ها، مشروعيت خـود را تـضميند نظر خود

تحليـلاي دورهبـسترسازي گفتمـاني در سياسـتگذاري فرهنگـي در هـر واضح است كـه.دكن

به خود را خواهد داشت؛  پهلويةسالحاكميت شانزدهةدوربررسي اين موضوع در مخصوص

اي گـستره اين دوره. هجري شمسي، موضوع اين مقاله است 1304-1320هاي سالاول، يعني 

و مهمي در تاريخ معاصـر ايـران مخـتص آن اسـت؛ برخـي دليـل ايـن دارد كه ساليان حساس

وهمو اين دوره را دانندمياهميت را تابعي از اهميت نهضت مشروطه  آنةنقطراستا تكـاملي

.كنندميتلقي 

كهلاين نكته مس و ايجاد نهادهاعهاي با اقدامزمانهم حاكميت در اين دورهم است مراني

كه ظاهر  به كردميايران را عوضةجامعو مؤسسات اداري وارد زيربنايي جامعه هاي اليه،

به سلسله اقداماتيشد مي و هم نتايج آن بيش از هر چيزميو دست ةصبغزد كه هم موضوع
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ه پهلوي اول جايگاةدورفرهنگي داشت؛ بر اين اساس موضوع سياستگذاري فرهنگي در

.مهم آن بسترسازي گفتماني استنياز پيشممتازي براي تحقيق دارد؛ موضوعي كه

و انجام مباحثاتيها فضاسازيا،ه منظور از بسترسازي گفتماني، آن دسته از طرح موضوع

و محافل فرهنگياي دورهاست كه در و توسط حاكميت يا نهادها به- خاص فكري وابسته

و آمادگي مردم نسبت به اقدامردگيميقدرت، در جامعه صورت  به انس وه تا ا يا اصالحات

و منجرها تغييرات در زندگي آن و افكار عموميگر توجيهشود بخش نظام همچنين،در اذهان

. فرهنگي باشدهاي آن اقدام

و كاركردي بيش از حد معمول داشتةدوردر ،پهلوي اول، بسترسازي گفتماني توجيه

به شدت خود را نيازمند آن زيرا دودمان پهلو براي سهولت سازي زمينهتا عالوه بر افتيميي

آنهاي اقدام و توجيه .)80: 1384، آصف( كندها، مشروعيت خود را تضمين مورد نظر خود

در هاي مؤلفه  پهلوي اولةدورگفتمان فرهنگي
به موضوع فرهنگيمچنانكه گفت و براي اين كار دانستمي، پهلوي اول خود را ناگزير از ورود

و موجه جلوه و اقداماتش را مشروع به استناد آن، خودش نيازمند ايجاد فضايي بود كه بتواند

كه بسياري از اين اقدام. دهد فرهنگي الزم، هاي فضاسازيا بدون ايجاده اين درحالي است

و ميسر نبود و. ممكن بسترسازي هاي ؤلفهمبا راستاييهمبراي اين منظور، نياز به شناسايي

و هايي مؤلفهگفتمان فرهنگي، ضرورت داشت؛  در كه شامل روشنفكران، پايگاه روشنفكري

بهيهاي نهايت موضوع و اتفاق روشنفكران منزلةكه سه مؤلفه،. باشدمحتواي مورد تأكيد اين

به نوعي توجيه هاي سياستبا جهت هم و .بودبا يكديگر زيستيهمپهلوي اول

 روشنفكران) الف
و عاقبت مطالعة تبيين همراهي روشنفكران با حاكميت پهلوي، وابسته به رفتاري

و اقتدار حاكميت پهلوي است ها تا اوجآنهاي موضعگيري از. گرفتن ظاهراً دوران پهلويِ اول

و كرسي نظر روشنفكران، بهترين دوران براي به رازي،روشنفكري بود هايهنظرينشاندن افكار

و روحانيت بودن رضاخان با تكيه بر ايراني با اين وصف. خصمانه داشتةرابط، با دين

افتنديمي باز روشنفكران با وجود حكومت رضاخان دست خود را براي تقابل با رقيب ديرين

وو به فعاليتةپروانبا گرفتن امتياز كه. پرداختندمينشر از وزارت معارف، در اين دوره است

به تخريب مباني مذهب اشتغال داشت، ميداني باز براي پيمانماننداي مجله كه كسروي در آن ،

كهاي سابقهبيوجود آمدن چنين ميدانبه. يافت جوالن ميسر نبود مگر در تالقي اهدافي

به همين دليل شكافي ميان حاكميت پهلوي. دادميروشنفكران را با حكومت پهلوي اول پيوند 
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درو روشنفكرا در پوشش» ناسيوناليسم«و» زدايي خرافه«در پوشش شعار» كردنهمدرنيز«ن

در-»گرايي باستان« . وجود نداشت-شودميمحتواي روشنفكري بررسي منزلةبه ادامهكه

و ناسيوناليـسم در پوشـش زدايـي شـعارخرافه در پوشـش كـردنهانعكاس مفـاهيم مـدرنيز

به باستان آنةنقطو وجه مشترك منزلةگرايي و هـا بـا حاكميـت اتفاق روشنفكران بـا يكـديگر

هم.پهلوي است  از اين نكته دليل راةناحيراستايي روشنفكران با او محتواست كـه بـروز خـود

مي  و خدمت روشنفكران به اين حاكميت نشان و ستايش  اينكـه بـراي مثـال،. دهـد در موافقت

و ذوابعاد مثابةكسروي به  اين دوره، هـيچ عـاملي همچـون ديـن را عليـه نماد روشنفكر جامع

ميها كيشو داند نميوحدت ملي و اينكـه مفـاهيمي)228: 1346 كـسروي،( شناسد را پناه بدكاران

و ظهور مهدي و با كنارگذاشـتن)9: 1322 كسروي،( شماردميرا خرافه)عج(نظير شفاعت، توسل

و ترويج آن به تعبيكندميها ديني را ترسيم و در ايـن خـصوص دينـي پاكر خودشكه اسـت

و بنيـاد جـدايي. آن استةدنبالجانشين اسالم است، ديني پاك«:گويد مي . باشـد نمـي در گوهر

و برخي آيـين. بودهميو اين بايستي باشد خواست خدا چنين هاست گذاري پايهجدايي در راه

 از)9: 1313،كـسروي( سالة آذربايجان هجدهيخ تارةديباچدر اينكه؛)12: 1380ايراني،(»باشدمياو اين 

به عنوان گذار بنياد حـضرت شاهنـشاه اعلـييكي از سـرداران نامـدار تـاريخي،«سلسلة پهلوي

در كندميياد» پهلوي بيـست سـال«: كـه شماردمي نيز وي را پادشاهيايرانةمشروطتاريخو

و كارداني بسيار فرمانروايي كرد  سـردار« از خوزسـتانةسـال پانـصد تاريخدر اينكه؛»با توانايي

گويـد كـه سـخن مـي» حضرت شاهنشاه امروزي اعلي) الوزرا حضرت اشرف رئيس(نامي ايران 

هاي ضداستعماري چـون قيـام جنگـل توسـط سركوب قيامهب سپس،»قد مردانگي برافراشت«

به چوبردگذاميهرضاخان صح و؛رانـد مـي) نظير فتنة سيميتفو(هاي كوري شورشو آن را

و،اينكه در جريان سركوب خزعل توسط سردار سپه در كسروي رئيس عدلية خوزسـتان بـود

و در آن از رضـاخان بـه عنـوان به ايـراد نطـق پرداخـت  بـازوي«جشن پيروزي قشون پهلوي

كه» نيرومندي و نجات رعايا خداي ايران براي سركوبي گردن«ياد كرد آماده كشان اين مملكت

را اصـوالً تـاريخ مـشروطة ايـرانو اينكه در پيشگفتار» ده استگرداني فلـسفة نگـارش تـاريخ

راسـتايي همگي داللت بـر هـم د، دانميشدن ارج خدمات رژيم پهلوي سازي براي روشن زمينه

و افـق مـشترك را  و ايـن تالقـي عميق فكري ميان اين روشنفكر با حاكميت پهلـوي اول دارد

و توان نمي و جسور كسي،يا سياسي صرف تحليل كرد طلبانه منفعتساده زيرا اين فرد گستاخ

كه اهل مجامله باشد  و. نبود وةگزندزبان تند كسروي نسبت به اطرافيـان رضاشـاه نظيـر داور

و  و حكمت و فروغي آن» كمپاني خيانت«اطالق هژير  حتي انتقـادات)36-47: 1323كسروي،(هابه

مالئي تواني، رضاشاه منـافع رضا عليةعقيدبه. اين مدعاستبه شخص شاه، دليلاش تلويحي
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به مراتب او را بـه كوشيدميو دانستمياو هاي زيانازتر مهمكسروي را براي حكومت خود

و قضايي حكومت كند .)109-134: 1392 ماليي تواني،( هر قيمتي جذب نظام سياسي، آموزشي

داةاستفاد و فروغي به عنوان عوامل بروكرات رضاخان از روشنفكراني نظير ور، تيمورتاش

در،و اجرايي او و روشنفكران راستاييهم سند ديگري و اشتراك گفتمان حاكميت پهلوي اول

به اقدام داور در هاي مخالفت با وجود،همچنين.است و روشنفكران ةنحوصوري نخبگان

به متنهاي در اقدامشان نهاييانحالل دستگاه قضا، همراهي و رضايت اقض او با قانون اساسي

و وحشت از رضاخان  هم نيستآن، خالصه در احساس رعب وو حتماً داللت بر جهتي

و گفتمان مشترك داردةاليميان حاكميت پهلوي اول با روشنفكران در راستايي هم .باورها

رو محسن فروغي، فرزند محمدعلي فروغي در گفت اسخي خبر گو با باقر عاقلي، از اعتقاد

 او روايتي.داري همچون پدرش در حمايت از رضاخان حايز آن بود كه روشنفكر ريشهدهد مي

كه در پاسخ اعتراض برادرش كندمياز پشيماني محمدعلي فروغي در حمايت از رضاشاه نقل

از) رضاشاه(اين مرد. من مقصر نيستم، ولي گول خوردم«: اظهار داشت در ابتداي سلطنت دم

بي(»كارها بايد در پناه قانون باشدگفتميوزدمين قانو .)51ـ5:تا عاقلي،

، راندمياست اگر فروغي را حتي در زماني كه اين كلمات را بر زبان انگارانه ساده،البته

درها پشيمان از اتفاق و رهبر آن بودةجامعو اصالحاتي بدانيم كه خود او . ايران موجد

كه منجر به اختالف فروغي با رضا بياش گيري كنارهشاه، حتي آنجا و احترامي از حاكميت

به او شد،  هر. بودن داشته باشد مفهوم مغضوبتواند نميرضاخان و او هرگز رنگ زندان نديد

به ميدان آمد؛ چنانكه در  كه الزم دانسته شد و كار رويجا  رژيم تداومآمدن محمدرضا،

حيات حكومت پهلوي با اهداف روشنفكرانيةادام مطلوبِو مناسبتراستاييهمپهلوي، اين

كه عامل تالش مؤثر او شد . مانند او بود

به رضاشاه استدليل همراهي روشنفكراني راستاييهمهمين كه در ابتدا روي خوشي

و به دليل اشتراك افق با او همراه شدند به زودي به زاده در ابتدا چنانكه تقي. نشان ندادند، اما

و بيان كلمات  و روي كار آمدن او،  برانگيز تأمل رغم اعالن موضع مخالف عليه رضاخان

كه در مجلس گفترو پيش و در مقابل«:، و تاريخ خودمان و مملكت و ملت در مقابل خدا

و اين وضع مطابق ترتيب قانونةعقيدكه به گويمميهاي آتيه اين ملت نسل بنده اين ترتيب

و به دليل همان اشتراك.)48-7: 1382كاتوزيان،(» صالح اين مملكت هم نيستاساسي نيست

و وزارت رسيد خيلي زوديادشده در،به مناصب مهم استانداري، وزيرمختاري، سفارت

و بيكاري پس از دو سال خانه،اصالحات رضاشاه از همكاران نزديك او بودهاي برنامه نشيني

دربه 1307و تنگدستي، در سال  و  با سمت 1308 سالپيشنهاد تيمورتاش والي خراسان شد

و در فروردين به لندن رفت به 1309وزيرمختاري و شوارع ةكابين با عنوان وزير طرق
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و. مخبرالسلطنه هدايت راه يافت در مرداد همان سال به وزارت ماليه، در عين كفالت طرق

د وي عضو ارشد مذاكره. شوارع، منصوب شد  سالدر،همچنين. بوددارسير قرارداد كنندگان

به فرانسه رفت1313 . با سمت وزيرمختاري

و موق و بعضاً شخصي ي برخي روشنفكران با حاكميت پهلوي، نظيرتاختالفات صوري

و حكمت اصغر عليبيشتر در مورد هاي پيچيدگيبيان شد با زاده تقيآنچه در مورد كسروي

ميكهاي در خاطره. نيز صادق است اصغر حكمت در خصوص، عليكند برادر او تعريف

آنو كندميپذيرش منصبي در كابينه يا خارج از آن با برادرش مشورت راطي وضعيت خود

 داشتندرا خليفه اذن خدمت در دربار)ع( ششم كند كه در زمان امامت امام با جمعي قياس مي

.)15: 1360حكمت،(

هايي به عنوان عنصر بازيگردان در پروژهاطراتشخشرحگفتني است مدعاي حكمت با

 هاياستناديامعن.)1353:88حكمت،( همخواني نداردو تخته قاپوي عشاير، نظير كشف حجاب 

و اهداف فكري، كه هماهنگي در غايت درةعمديادشده اين است به اشتغال روشنفكران را

كه تقريباً داشت واميشئون سياسي  ران رجال سياسي نيز محسوب روشنفكةهمتا جايي

به طرزي غلوآميز از استي از عيسي صديق مصداقي از اين روشنفكران تعابير. شدند مي كه

كه در ميان اين اظهارات،البته.)14-18: 1357صديق،( كند رضاخان تصوير منجي ترسيم مي

به فرهنگ تبديل شده بود، چن؛با كنار رفتن رضاخان رنگ باختروشنفكران دانكه كسروي اما

منجر به انكار پيوند عميقشان با توانست نميبه درستي اشاره كرده است تغيير لحن روشنفكران 

.)1320:38كسروي،( حاكميت پهلوي شود

و نتيجهگفتيمآنچه تاكنون و آن اينكه نسبت حاكميت ندارد مشخصاي، جز يك داللت

و هاي زيرا آنچه مؤلفه. معلول به علت استةرابطپهلوي اول با جريان روشنفكري نسبت

به آن  و غير خواستميو آن را دادميجريان روشنفكري داللت مدل حاكميت رضاخان بود

و گفتمان روشنفكري فراتر از ايران نيز طرفداراني داشت؛اين مدل نبود كه در عرف . مدلي

ككندميمعرفي» نيكوكارةخودكام«آنچه توماس هابز » بناپارتيسم«ارل ماركس نظام يا بعدها

درةشناساند دامن مي به همين دليل اين. كندميمورد بررسي معرفيةدورفراگير روشنفكران را

و توان نميميان عناصر روشنفكر با حاكميت پهلوي را راستاييهمو زيستي هم از سر اكراه

آنةنقط. مصلحت تحليل كرد و اتصال يكي بوده است؛ ها با يكديگر از حيث غايت هدف

كه  و هدفي و توجيه، طبقغايت و حتي هيئتةغالب روشنفكران را به هر دليل ةحاكم حاكم

كه؛كردميپهلوي اول معرفي و غايتي .توضيحات بيشتر آن در ادامه خواهد آمدهدف
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 محتواي روشنفكري)ب
با در سطور گذشته از هم و اقدامكار رويراستايي روشنفكران به هاي آمدن  پهلوي اول سخن

در.ميان آمد و حاكميت پهلوي اول را كه خالصه و غايت مشترك روشنفكران در ادامه هدف

و اين كردو ناسيوناليسم است، بررسي خواهيم گرايي باستانو نيز كردنهمدرنيزو زدايي خرافه

مي محتواي روشنفكريرامفهوم ري، مطلوب محتواي روشنفكتر دقيق بيان.كنيم معرفي

كه روي مي مشترك روشنفكراني است به دليل آن مطلوب توجيه .شد كارآمدن رضاخان

 كردن مدرنيزهو زدايي خرافه)ج
وبهغفلت حاكمان ايران از تحوالت جهان و اوج اين خواب ويژه از اواخر صفويه به بعد،

و نيز رويارويي  و مدرن،ةآمادناةناپذير جامع اجتنابغفلت در عصر قاجار ايران با جهان غرب

و مظاهر  به غرب و سراسر احساسي نسبت و آثار اين رويارويي، رويكرد توأم با ولع و تبعات

تاريخ اروپا، عصر روشنگريةمطالعتمدني آن را ميان روشنفكران رقم زد؛ روشنفكراني كه با

كه براي هايي ويژگينو، استعمارو پيدايش، سيانتيسم، رفرميسماومانيسم هاي نهضتو ظهور 

 در غرب، يعني اساسي انقالبسه،همچنين.كردندميفراهم آمده بود را مطالعه اروپايي جامعة

.كردندمي را در نظر مجسم آمريكاو استقالل انگليس صنعتي، انقالبفرانسه اجتماعيِ انقالب

و اين تحوالةآورندوجودبههاي زيرساختةمالحظبدون اين روشنفكران و حتي سير تطور ت

كهةمالحظ با براي مثالعنصر زمان،  شاه فتحعلي مرگتا زند خان كريم مرگ فاصلةمتقارن

به طراحي قاجار آناي نقشه، در ايران بوده است، اقدام كه در بر مبناي تاريخ غرب كردند

هكيادشده سبب شد زمينة. ايران رقم بخوردةجامعو عجوالنه در شبهيكتحوالت 

و وجه شاخص حكومت پهلويتجددگرايي و شعار بي مطلق، با قدرت شسابقه گرايي دودنبال

نه تنها نزديك به آن اهتمام داشتند، طي آن و ترو روشنفكران، مطلوبي را كه از قبل مشروطه

و مهندسي رويدادي قرار آندهندديدند بلكه توانستند در مقام سياستگذاري به زعم هاكه

.افتادميبايد اتفاقترعسريهرچه

كه نكته  تمدنبرابردرو شيفتگي حيرتاي كه در اين خصوص نبايد از ياد برد، اين است

و غرب به همان دليلي كه سابقاً اشاره شد، همزاد  با احساس همراه، در ميان روشنفكران مزبور،

و از آنجا بود بومي فرهنگبه نسبتو تنفر انزجار ، بود دين، بومي هنگفر اساسي ركنكه،

 همراه جامعه از متن مذهب حذف ضرورت انديشةبا نيز مدرن اخذ تمدن ضرورت انديشة

را رنسانساز بعد با غربِ شكليهم در جهت جامعهتغييرو اصالحبه ايماندر نهايت،و شد

.داد نتيجه
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به مظاه به تمدن غرب با احساس انزجار نسبت و شيفتگي نسبت ر سنت همزادي حيرت

و سخنراني روشنفكران اين عصر ةمجل در اين ميان.مالحظه كردتوانميرا تقريباً در هر مقاله

دوو ترين مجمع روشنفكري جامعكاوه و رصد اين . همزاد است بهترين بستر براي مطالعه

مدت با استقبال گرم محافل كه در اندكشدزاده كانوني با مسئوليت سيدحسن تقيكاوهةمجل

و افرادي همچون حسينقلى خان نواب سفير ايران در آلمان، عالمه روشنفكري مواجه شد

زاده، محمدعلى جمالزاده، ابراهيم زاده ايرانشهر، ميرزا محمود غنى محمد قزوينى، كاظم

و تحرير مقاله پورداوود، عباس اقبال و ديگران در تدوين آنهاي آشتيانى، محمدعلى فروغى

و رايج به همين دليل توانست گزاره.مشاركت داشتند به وجه فكري غالب هاي خود را تبديل

و در نهايت بعد از كودتاي اسفند  نخست قرن جديد ايران را رقمةنيم سرنوشت 1299نمايد

بهبه قلم تقياين مجله. بزند و به موازات آن تقابل با سازي غربيزاده، در خصوص اهتمام

و روشخط«:كندمي سنت موجود در جامعه تصريح سابق نداردةكاو، نسبتى با كاوهةتازمشى

و مقصدش بيشتر از هر چيز ترويج  و مسلك و تاريخى است و مندرجات آن علمى، ادبى

و وحدت ملى ايران، تمدن اروپايى است در ايران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ مليت

و ادبيات فارسى  و حفظ زبان و به مجاهدت در پاكيزگى و خطرهاى مستوليه بر آن از امراض

و خارجى آن از.)1ـ2: 1298، زاده تقي(»قدر مقدور تقويت به آزادى داخلى ةكليدواژ منظور

در نيستعليه آن اعالن جهاد كرد، چيزيزاده تقيكه» تعصب« كه ةجامع جز آن عنصري

تعصب. استكردنهيزروشنفكري در تسريع مدرنهاي نسخهمطلقةغلبسنتي ايران مزاحم

بهاي واژه و در اين دوران كه در ذات خود بار منفي دارد  كه كردميپتكي عملةمثاباست

راةجبهو ساير روشنفكران با انتساب آن به زاده تقي مخالف خود، خردشدن تمام آن چيزي

و نادرست زندگي سنتي مردم ايران بودخواستند مي كهيا زندگي؛كه معجوني از درست

.رسدميتفكيكش از دينداري محال به نظر

كه همان كاركرد تعصب را داشت،ةكليدواژ كه» خرافات«ةكليدواژديگري دار داعيهاست

حساب با دينداريكه با صراحت بيشتري سراغ تسويهاند مبارزه با آن در اين دوران، افرادي

و خط مقدميكسان. مردم رفتند و خودةجبه كه در پيشاني افرادي نظير خرقاني، برقعي

كه. ديدندميكسروي را  بهاش مجلهكسروي به نگارش مطالبي پيمانةمجلموسوم  بود، اقدام

به مبارزه با رويكرد خاص مردم به دين جانبه همهكه بسيار كرد مي . پرداختميو صريح،

و مدلةشاخص به سبك كه ري را دنبال يا كسروي اهداف روشنفكزاده تقيمشترك كساني

و وجهة مبارز،كردند مي .ايران بودة جامعةديندارانمنفي با سبك زندگي



 867) هجري شمسي1304-1320(بسترسازي گفتماني در سياست فرهنگي پهلوي اول

 پيمانةمجل دو مميزه با كاوهةمجلروشنفكرانةجبهالبته نبايد از نظر دور داشت كه

آن يكي پررنگ:داشت به تربودن رويكرد ايجابي و ديگري وابستگي فكري بيشترشان هاست

به نسبت كسروي .غرب

و درةسايوجه و غرب از پررنگكاوهةمجلتاريخ اروپا و تري هاي آماده فرمولتر است

و تقدير. گرفتندميكردن اهدافشان بهره دنبالبراي  و نگاهش كردمياما كسروي خود انديشه

و ترجمه باشد، پايه در و صرف انطباق ةمطالعبه غرب بيش از آنكه مبتني بر تاريخ اروپا

د و حاصلش انتقادي كه خود او استتنباط كرده بود كه خود او تجويز هايي نسخهاشت بود

به علي، چنين روشي كه مبتني بر يك فرد است،البته. كرد مي رغم پركاري كسروي هرگز تبديل

و واكنش منفي  و سطح تأثير آن در تحوالت جامعه فراتر از تشديد مقابله ةجامعجريان نشد

.مذهبي نرفت

ج كه ابيمي درميهم در نظر بياوريم، چنين را باپيمانو كاوهةمجلةريان يادشداگر دو

كه نوعي تقسيم مسئوليت ناآگاهانه ميان آن ها تخريب تمام پيمانةمجلها حاكم بود؛ بدين نحو

، كاوهةمجلو در آن سوي ديگر، جريان روشنفكري حول؛را معطوف به خود كردها چالشو

و پيةجامعكردن مؤثر را در پيشبرد اهداف مدرنيزههاي طراحي ساختارهاي الزم . گرفت ايراني

و پيمان به نخبگانكاوه معطوف به عموم جامعه بود در. معطوف اين هر دو در رويكردشان

و باستانتشدبه مربوط به ادبيات، هاي حوزهبرخي  و در تاريخ ايران گرايي در تضاد بودند

يكي نزديك و حتي  دو جريان مذكور،دادن جامعه به سمت سكوالرشدن در سوق. شدندميتر

يكي كردندميو گفتماني كه ايجادها فعاليتو برآيند حاصل از كردندميمانند دو پا عمل

.شد مي

درةجلودو جرياني كه  متجلي يافت، در حقيقت پيمانةمجلو كاوهةروزنامكامل خود را

دررااي معادله و پيشرفت معرفيمسسكوالري آن سامان داد كه و بلكه برابر تمدن ، شرط الزم

ازاي معادله. شد درةنتيجو وردهاركه بخشي مهم . پهلوي اول استةدوربسترسازي فرهنگي

 ناسيوناليسمو گرايي باستان)د
شد داريه داعومند دغدغهدر ايران ناسيوناليسم تحت تأثير روشنفكران ا ايـنهآن.مدرنيته وارد

ويها براي نابسامانييشفابخشةنسخمفهوم را .دانـستند گرايـي مـي قوميت ناشي از پراكندگي

و ايران ناسيوناليسم ايراني فرزند شرق و القاي شناسي انگاري رايج در غرب بود كـه قومشناسي

و فتوحـات نـاپلئون تكـوين يافـت   بيـشتر. به اقتضاي خـاص اروپـا، پـس از انقـالب فرانـسه

درانشرقمست سه هايشان تحليل مزبور تـاريخيةدوربراي تاريخ ايران نيز همچون تاريخ اروپا،
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و دوران جديد را قائل بودند و متفـاوتآن. باستان، قرون وسطي  بـا ها سرنوشت ايران را جدا

.51شناساندندمياي بر پيكر فرهنگ ايرانيو اسالم را عارضهكردندميساير ملل اسالمي تلقي

و تأكيـد پرسـتانه وطـنو گرايانـه ملي هاي انديشهبر خود هاي سخنرانيدر همواره ضاشاهر

 قـدرت عظمـتو مجد دوران احياي خواهانكه كردمي معرفي دوست وطنيشخصيترا خود

)563: 1388،يهاشم( مجالس شوراي ملي افتتاحية از اين اظهارات بيشتر در هايي نمونه.است ايران

ميو نيز محافلي  حاكي ادبيات.)5:تايب،يسام(ندگرايي داشتكه اقتضاي تأكيد بر باستان شود ديده

 گـرودر حكومتش مشروعيت تضمينكه روستآناز گرايي باستانبه رضاخان مندي عالقه از

 نكتـه ايـن اهميـتباهم سياسي، رجالو روشنفكر طيف طريقاز عمدتاًاو.شدمي دانسته آن

مي  شـديدي القاياز متأثرو آوردمي دستبهراآن خصوصدر الزم اطالعاتهموشد آشنا

 جلـساتاز كـييدر رضاخان گريه ماجراي. داشتندمي مبذولاوبه ادشدهي روشنفكرانكه بود

از شاهنامه قرائت  بـهاوحكمو ايرانبه اسكندر حملة ماجرايبهكه آنجا مذكور رجال به نقل

 روشـنفكران نسبتوستالقا اين عمقدر جالبيةنمون رسيد، شهر انيچراغ براي اصفهان اهل

 بـسياركهاي نكته.عكسربنهو نمايد معرفي معلولبه علت نسبت اول، پهلوي حاكميتبه را

در سـاز دوران مقطعي وي، عهد ناسيوناليسمو پهلوي رضاشاه حكومتكه است اين است مهم

 ايـران ملي هويتبه مربوط هاي ديدگاه پيدايشدر طفيع نقطةو شودمي محسوب ايران تاريخ

 گرفـت، نام فرهنگستانو افتي سامان نويسي سره منظوربهو دوره ايندركه تشكيالتي. است

و پرسـتي شـاه شـكل بـهرا ناسيوناليـسم ايـدئولوژي افكـار، پـرورش عنـوانباكه سازمانيو

 شـكل كـه آشكاري تأثير ملي، كتابخانةو ملي آثار انجمن همچنين،كردمي عرضه دوستي ميهن

 زرتـشتيان بـه مربوط بناهاي مورددر ويژهبه خصوصي حديتاو دولتي جديد بناهاي ظاهري

 راسـتايدر كـه بـود هـايي اقـداماز بخـشي همگـي گذاشـت، جايبر ايران شهري جامعة در

.است ارزيابي قابل مردمي هاي توده مياندر گرايي باستانبر مبتني ناسيوناليسم گيري پي

 هاي فعاليت سلسلههاآنبه بتوانكه هايي اقدام همة جامع شناسنامةو تام مظهر ميان اين در

 افكـار پـرورش سـازماند،ردگاطالق گرايي باستان پوششدر ناسيوناليسم شاخصةبا فرهنگي

 تر، روشن بيانبه.است دوستي ميهنو پرستي شاه همان آن، روحو جان،يمگفت چنانكهكه،است

 معادلـه،آن طـي كـه داد سـامانرااي معادلـه اول، پهلوي دورةدر ناسيوناليسمو گرايي باستان

و عمران معرفـي شـد و امنيت و بلكه برابر ناسيوناليسم كـهاي معادلـه؛ديكتاتوري، شرط الزم

در رهاوردبخشي مهم از  .پهلوي اول استةدورو نتيجه بسترسازي فرهنگي
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 روشنفكري هاي يگاهپا
عنـيي،گفتمان فرهنگـيةمؤلفهماهنگي حاكميت پهلوي اول با جريان روشنفكري، در سومين

زيرا در ايـن دوره بـا تأسـيس دانـشگاه تهـران، پايگـاه،روشنفكري نيز بروز داشت هاي پايگاه

كه مولود براييمؤثر و اهداف حكومـت پهلـويها سياستروشنفكري تأسيس شد؛ پايگاهي

اهميت تأسيس دانشگاه تهران در اين است كه بازاري پررونق براي عرف روشـنفكري بـه. بود

و  به شكل رسمي و وةعرضبراياي عرصهروشنفكران افتهي سازمانوجود آورد تفكرات خود

. فكران خود يافتند نيز تربيت هم

بهكه دارد اين نكته اهميت كه در عصر پهلوي اول و اتفاقاتي وقوع پيوست، تحوالت

و  چيزي فراتر از آنچه همگي،ها برنامهوها سياستوها نسخه تجويز همچنين،ها طرحادعاها

مغز متفكر منزلةبه،جريان روشنفكريتر روشنبه بيان. در دنياي آن روز وجود داشت نبود

و بديلي نداشته باشد كه هر روشنفكري.حكومت پهلوي، هرگز مبدع طرحي نبود كه سابقه

و غرب را  ظاهراً عموم روشنفكران عصر-و تاريخ آن را مطالعه كرده بودشناختمياروپا

به اين خصوصيات بودنديپهلو شدهكه موضوعات مطرحدانستميو فهميدمي- اول متصف

به زحمتةوظيف.و اصالحات مورد توجه، تازگي ندارد روشنفكران در اين زمان معطوف

باةجامعطباق با شرايط بومي ترجمه يا نهايتاً ان كه بعضاً و ترين ناشيانهسنتي ايران بود

.شدميشكل اجرا ترين عجوالنه

و تغييراته كردن اين تصميم جاريةنحوپيداكردن الگويي شامل .، بسيار ضروري استا

و زدايي خرافه. هاي روشنفكري است همان پايگاهتحليل الگوي مذكور در حقيقت

و باستان بهرهكردنهمدرنيز و متأثر از الگو يا پايگاه فكري فرانسوي و ناسيوناليسم مند گرايي

و پايگاه آلماني بود بهره به اين نكته داللت دارد. مند از الگو و آلماني، وجود پايگاه فرانسوي

و خصوص با جريان روشنفكري در جهان آن روز را داشت .كه محتواي يادشده نسبت عموم

و سكوالريسمپايگ) الف  اه فرانسوي
ازةدورگفتماني در هاي دغدغه گفتيم و منفك كه در جهان هايي دغدغهپهلوي اول فارغ

كه بسياري از آن و روشنفكراني و اكنون مشروطهةسابقها وجود داشت نبود خواهي داشتند

و حتي ايدديدنددميخود را در كنار رضاخان  رد آمال خود آل براي پيشبهو حاكميتش را مفيد

و در شعاعةدنبال، در حقيقت افتندي مي كه در اروپا وجود داشت جريان روشنفكري بودند

 شايد بتوان گفتمان فرهنگي،بر اين اساس. كردميتأثيراتي قرارداشتند كه دنياي آن روز القا 

به سكوالريزه كه معطوف ي بر را بتوانيم مبتنشودميكردن جامعه عصر رضاخان در آن قسمت

و معلول آن پايگاه بدانيم وةاعالمي فرانسه با انقالب كبيرش،.الگوي فرانسوي حقوق بشر
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كه ساليان دراز زبان اول دنيا بوده است،يشهرونديش، وجود نظام دمكراتيكش، فرانسه با زبان

و تمدنوداشتهايش گيريكه تا آن روز استقالل در تصميماي فرانسه برخوردار از فرهنگ

و روشنفكري،  و عدالت مدرنوو مهد انديشه و تجربياتها جذابيت، بودكانون حقوق

وةتجرباز پنج دوره. فراواني را براي روشنفكران در عصر مورد بررسي داشت سياسي

درةتجربمتنوع، هاي جمهوري نظام جمهوري.زماني مورد بررسي استةدورسه جمهوري

اسةهمفرانسه در  و سه1789 از سال اساًادوار خود به الئيسيته،ةپديدو پس از انقالب كبير

و هويت فرانسوي توجه داشت .)همان( حقوق بشر

و فلسفي فرانسه بر روشنفكران و تفكر سياسي و تجربيات در خصوص تأثيرات تاريخ

و حتيةدورايراني در  : داشتدوران مشروطه، چند نكته را نبايد از نظر دورتر قبلپهلوي اول

كه با كمي تسامح با سكوالريسم برابر ، كانون بيشترين شودمياول اينكه اصطالح الئيسيته

و بينش آن، بر بينش روشنفكران گذاشت كه فرهنگ فرانسوي علت اين ماجرا. تأثيري است

و تحوالت بعدي را به تقابلي اينكهاول.بسيار پيچيده است و اروپا، رنسانس  تاريخ فرانسه

به وجود آمددادمي داللت ايراني روشنفكر،رو از اين. كه ميان روشنفكران غربي با نهاد كليسا

و دوم،.افتيمي، خود را در تقابل با نهاد مذهباش جامعهنيز با انطباق اين موضوع با   بدبيني

وةجامعتقابلي كه  در تشديد اين تقابلتأثيربيروشنفكري داشت هاي جريانمذهبي با خطوط

و سنتي مانند ايران، اولين حيثيتي كه مورد توجه قرارميةجامعدر سوم،. بودن گيرد مذهبي

به  و فكر اصالح اين جامعه حتماً به چهارم،. انجامدميمنفي با مذهبةمبارزمذهب است

ازةدورجهت صفت روشنفكري، روشنفكران غربگراي ايراني در و در اين دوران، مشروطه

و انگليسي شبيه باشند، نظر صفات روشن به الگوهاي مطرح آلماني فكري بيش از آنكه

در.فرانسوي روشنفكران را دارندهاي خصلت ويژگي اين خصلت، درگيري روشنفكران

او مسائل سياسي مفهوم خصلت فرانسوي روشنفكران پنجم،.1 استفكار عموميارتباط با

و فرانسه رو كه دولتين ايران ،در حقيقت.با يكديگر داشته باشنداي حسنهابط ايراني اين نيست

و تأثيرگذار نبوده است آنچه منجر. ديپلماسي فرانسه در ايران به عمد يا غيرعمد هرگز عميق

و  ،شدميتبع تأثيرات فرانسه بر جامعه ايران به به پيوند تفكر فرانسوي با روشنفكران ايراني

ك و جايگاهي بود .ه در دنياي آن روز داشتديپلماسي فرهنگي فرانسه

و فلسفهاولين تمايالت فكري در كتاب  كنت دو گوبينو هاي آسياي مركزي اديان

و تماس با افكار اروپايي ذكر شده است رويةآستاندر.)27-1372:28مددپور،( آزادانديشان

اايرانشهرةمجلكارآمدن رضاشاه  و توسط تعدادي از روشنفكران ايراني نتشاركه در برلين
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و مطبوعات را از انقالب فرانسه با افتي مي با عنواناي مقاله، تب الگوبرداري روشنفكران

و انقالب موعود ايران« ش( دهدميانعكاس»انقالب فرانسه مطلب ياد)11:286ايرانشهر، پيشين،

كه الگوي انقالب در ايران در اذهان روشنفكران، انقال ب شده بر اين واقعيت داللت دارد

در«بلكه، انقالب نبودبه اين الگو منحصر،البته. فرانسه بوده است دانشگاه الگوي آموزشي

و جغرافيا،اي رشتهرو مثالً تهران برگرفته از اصول آموزش عالي فرانسه بود، از اين مثل تاريخ

كه،همچنين.)24: 1387،گل صفت(»شدميواحدي محسوبةرشت  ساختار مدرن دستگاه قضا

: 1312كسروي،( وضوح برگرفته از دستگاه قضاوت در فرانسه بود توسط داور توسعه پيدا كرد، به

.تحصيل يا اقامت در فرانسه را داشتندةسابقاكثر رجال مؤثر در اين دوران.)12

و بازرسي را برعهدهةش، مقام رياست ادار1303در سال اصغر حكمت، علي  كارگزيني

و تا سال  در همين سال وارد تشكيالت جديد.دكردر وزارت معارف خدمتش،1309گرفت

و در سال علي ازةنمايندش،1304اكبر داور در وزارت دادگستري شد و پس مجلس مؤسسان

به اخذ درج1311در سال.آن، رايزن وزارت معارف شد ازةش، موفق  ليسانس ادبيات

) الملك ذكاء( رآمدن محمدعلي فروغيكا با روي1312 در شهريور.دانشگاه سوربن پاريس شد

به دست آورد و پس از مدتي پست وزارت معارف را در دولت فروغي .ابتدا كفيل

به 1310در سالكه اكبر سياسي علي عهده رياست تعليمات عاليه در وزارت فرهنگ را

ازوداشت مواي نفره23يكي از گروه به سرپرستي سيو بود كه سابقاً به عنوان دانشجو

به تحصيل پرداخت و پس از مدتي در دانشگاه روآن به پاريس رفت او در همان. ريشارخان

به» سياسي«زمان نام خانوادگي  درةدوررا، با اشاره . سياسي تهران، برگزيدةمدرستحصيلش

در1306 سالدر و به دوباره به فرانسه رفت درةادامدانشگاه سوربن ةرشتتحصيل

و در سالشناسي پرد روان به دريافت 1309 اخت شدةدرجموفق كهاي رساله به دليل. دكتري

 هم از آكادمي فرانسه دريافت كرداي جايزهنوشته بود زمين مغربايران در تماس با با نام

.)3: 1386سياسي،(

كه در سال در1290عيسي صديق به خارج ةدور جزو اولين گروه از دانشجويان اعزامي

شدبعد از مش كه عازم فرانسه بهةدور1297او در سال. روطيت بود دانشسراي ورساي را

و از دانشگاه پاريس  درةدانشنامپايان رساند .)2:2ج، 1353،صديق( رياضي گرفتةرشتليسانس

و شايد مهم يكي از مهم و روشنفكر عصر پهلوي اول، يعني محمدعلي ترين ترين رجل

در. ون دانستن زبان فرانسه بودمرههايش پيشرفتفروغي، بدو  وارد دارالفنون1268او كه

بهميفرانسه را خوب ويژهبهخارجي هاي زبانشد، چون  خليفه مطالب را براي عنوان دانست

غرب را به فارسيةفالسفهاي فروغي زندگينامه. گرداند برميخود به پارسي هاي شاگردي هم

و اين  كتها برگردانبرگرداند او حتي در ازاي. را شكل دادسير حكمت در اروپااب بعدها
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شد شاگرديش در نزد كمال به او به آموختن زبان فرانسه ،.ق.ه 1312در سال. الملك، متعهد

به استخدام دولت درآمد، به عنوان مترجم كه و انگليسي وارد وزارت هاي زبانهم فرانسه

به. انطباعات شد وةاندازشايد هيچ كس زبان فرانسه دانستنش در تحوالت اين دوره فروغي

و كردنهمدرنيززيرا تحوالت دوران پهلوي اول، با ولعي استثنايي به منظور،تأثير نداشته باشد

و انتشار آن را تشكيل ساختارهاي اساسي، نيازمند اين آثار بود عطفي در طرحةتوان نقطميها

اصول علم كتابةترجم. به حساب آوردمدرن سياسي، اقتصادي در كشورمانهاي انديشه
 از زبان فرانسه، با برابرهاي فارسي كه فروغي براي اصطالحات آن ساخت، براي ثروت ملل

و اثرگذار علم اقتصاد را و مبتني بر مند صورت روشبهنخستين بار در ايران، به شكل عميق

، كه)ب مشروطيت دولآدا( حقوق اساسيكتابةترجم،همچنين. مطرح كردكردنهمدرنيز

كه مفاهيم كلي حقوق كمي پس از صدور فرمان مشروطيت چاپ شد، براي نخستين بار بود

به طور  بهمند روشاساسي را در اين. داد كردن ايران قرارمي سامان در اختيار جريان مدرنيتهو

به فراهم در علم حقوق فروغيابيي معادلو سازي واژهكتاب نيز  هاينهزميآمدن منجر

شد مدرنيزه 1.كردن ايران در ساحت حقوق

كه داللت بر تأثيرةسابقموارد يادشده شامل تعدادي از رجال مؤثر عصر پهلوي اول است

و مدل فرانسوي  هم. دارد كردنهمدرنيزفرهنگ غرب از مجراي فرانسه به جهت راهبردي

و سهم  به فرانسه هميشه فراواني باالتر را به خود اختصاص داده تري يژهواعزام دانشجويان

.)63-61: 1381هدايتي،( است

و ناسيوناليسم)ب  پايگاه آلماني
در.، ناسيوناليسم خاستگاه فرانسوي داشتگفتيمچنانكه گسترش نفوذ انقالب اين كشور

و روي مغرب و در ساير ملل عظمتةروحيكارآمدن ناپلئون، زمين طلبي را در اين كشور

و قرن نوزدهم يليخ. برانگيخت و ايتاليا احساسات ناسيوناليستي گسترش يافت زود در آلمان

به عنوان عصر كه از آن در اين ميان شايد هيچ. اند كردهاديناسيوناليسمييطالعصري شد

و بر سر آن با تمام حيثيت، سرمايهةاندازكشوري به گذاري آلمان بر اين موضوع متمركز نشد

بهةدوردرها آلماني. نكرد و نوعي ناسيوناليسم افراطي، دست هيتلر با تكيه بر نژاد آريايي،

و نژاد خودآن. بزرگي زدندهاي اقدام .خواستندميها فراتر از ملت خود را در خدمت مليت

2.كردندميبه همين دليل فعاالنه ديپلماسي فرهنگي را هم دنبال

آ شايد بتوان گفتمان فرهنگي عصر رضاخان به ترويج ناسيوناليسم در كه معطوف ن قسمت

1. http://fa.wikipedia.org 
2. Cavaliero,1996, the Round Table 
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و شودميدر جامعه به جهت گرايش، صفت .استمديريت، مبتني بر الگوي آلمانيةشيو،

آنةحلقگروه روشنفكري موسوم به كه نسل اول بودند در خواهان مشروطهها برلن

آن كار روي و نسل دوم  براي فاشيستيهاي نسخهها آمدن رضاخان نقش اساسي داشتند

ديكتاتور«ها نجات ايران را در گرو يافتنآن. بسيار مؤثر بودندونوشتند پيشرفت ايران مي

و دانستندميمانند موسوليني» داريآلهايد و قدرت علما را در هم بشكند با«كه جرايد، مجلس

و قتل انتخابي،( كندميانقالب بزرگ اجتماعي را فراهمةزمين» سرنيزه، با قدرت، با جبر با حبس

1381 :374(.

مييدر نگاه به مدل آلماني نزديكةدورالگوي ناسيوناليسم در شود كلي معلوم رضاخان

پرستي ميهنمترادف با پرستي شاهاين است كه در اين دوره شاخص كلي در اين مدعاواست

و ترادف شاهتبيينآبراهاميان ضمن. شودميتعريف  رضاشاه، معناي در نزدپرستي ميهنپرستي

و خيانتديگر اين شعار را برابر دانستن : 1389 آبراهاميان،( شمرد برميمخالفت سياسي با براندازي

كه نتيجه؛)128-129  سطحي از سنخيت مفهوم ناسيوناليسم در نزدةكنند اثباتبه هر حال اي

و حاكميت پهلوي آلمان . استها

اين عالقه، نظر مساعد. بودمند عالقهان بسيار رضاشاه به برقراري روابط نزديك با آلم

به صورت.انگلستان را هم با خود داشت سه قدرت اصلي بعد از جنگ آميزي موفقيتهيتلر

و كه آنان چرا، را با خود همراه كردآمريكاةمتحد اياالتجهاني اول، يعني انگلستان، فرانسه

و انگلستان با ديپلماسي سازش اقتصادي نستندداميآلمان نازي را سد راه كمونيسم استاليني

به مواد خام از طريق ايران اين توانميعقيده داشت كه با تأمين بخش مهمي از نيازهاي آلمان

كه در آستانة مبارزاتاي مستعمره؛شتبه هندوستان بازدااندازي دستكشور را از

.)2-3: 1363 بوالرد،( داشت ضداستعماري عليه انگليس قرار

و شعارهاي هيتلر تأثير تحتبه بعد،.ش1312از ويژهبهرضاشاه از نيمة دوم سلطنت خود

و چون خود رژيمي در مورد برتري نژاد آريا قرار و محور دولتگرفت ، نظامي، باستانگرا

بايرانيست پان و و شباهتشتأسيس كرده بود شد آلمان، هواخواههيتلرباه اقتضاي سنخيت

كه بسيار رضاشاه را شادمان كرد، هاي در زمينة فرهنگي از اقدام.)368: 1378فوران،(  مهم هيتلر،

ويژه با قطع مستمري ايرجبه،متوقف ساختن فعاليت دانشجويان مخالف شاه در آلمان بود

به ايران بازگردد .اسكندري، قبل از آنكه بتواند دكتري خود را بگيرد، او را مجبور كردند كه

و نژاد آن از نژاد خالص آريارايشتاگ كه ايراني به اندازة كافيستبا تصويب اين امر

و اساساً يكي از ابزارهاي بسيار كارآمد و روشنفكران ايراني را به خود جلب كرد رضاشاه

كردن ديپلماسي فرهنگي آلمان در ايران،تر عمليبراي. ديپلماسي نفوذ آلمان، همين امر بود

شدشناسي ايرانو شناسي شرقمؤسسات   مؤسسة1934ويژه از سالبه،در آلمان ايجاد
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Deutsche Orientverien و نژادشناسي تمركز بيشتري داشت، تشكيل كه بر تبليغات فرهنگي ،

و تا و اسالم برگزار كرديالديم1936 شد لنچافسكي،( بيش از دوهزار سخنراني در مورد ايران

1352 :196-195(.

صنعتي در تهران به سرپرستي لندهف،اي مدرسهم دولت آلمان.1939/.ش1318 در سال

به. تأسيس كرد هاي فعاليتآلمان در صدر هاي دانشگاهدر تمامي اين دوره اعزام دانشجو

و آموزشي رضاشاه قرارداشت ، استادان آلماني فعاليت خود را در ايران ديگر از سوي.فرهنگي

به طوري كه رؤساي چهار 1939-40هاي سالكشاورزي در هاي دانشكدهگسترش دادند،

و در همين ايام رئيس چاپخانة  دانشيار آلماني براي تدريس در دانشگاه تهران استخدام كردند

درو كرفترو هرتسفلد بزرگ آلماني نظير زارهشناسان باستان.مجلس شوراي ملي آلماني بود

در معماري ايرانها آلمانينفوذ.)169-171: 1355، همايونفر( انجام دادندهايي جمشيد حفاري تخت

.م1937/.ش1316 از تهران در سال بعد از ديدار پرفسور فريتس هوگر. نيز جالب توجه بود

و نماد اين نفوذ، ساخت ايستگاه ترين بزرگگرايش ايران به معماري آلمان بيش از پيش شد

ايجاد كرسي زبان.)77-76:نابيكيهان،(است مترمربع3400تهران در مساحتي بيش از آهن راه

 به زبان فارسي با طرح روي باستان ايرانآلمان، انتشار مجلة هاي دانشگاهفارسي در بعضي از 

و اهداي  كارشناس فرهنگي، جلد كتاب با حمايت آلفرد روزنبرگ7500جلد صليب شكسته

1.است آلمان در ايران فرهنگي شايان ذكرهاي فعاليت به ايران، از ديگر،آلمان

 نتيجه
؛را هدف گرفته بود كردنهمدرنيز، ضمن مبارزه با روحانيت، زدايي خرافهپهلوي اول با شعار

تاريخةمطالعكه اين الگو از خالل كردمي در اين خصوص الگوي خاصي را طلب هايي اقدام

ميبهويژه انقالب فرانسهبه،اروپا به سكوالريسم منجآمد دست و،از سوي ديگر.شدميرو

، ناسيوناليسمي با الگوي آلمان نازي را گرايي باستانبه موازات آن، حكومت پهلوي اول با شعار

و ، تأكيد بر كردميهاي الزم را فراهميطبع در اين خصوص آنچه نيازمندبههدف گرفته بود

و تصميم الهاي تاريخ ايران باستان بود تا ديكتاتوري نتايج. زم را داشته باشد قهري وجاهت

كه دو چيز را گيريشكلحاصل از اين هر دو خط موازي در  گفتمان فرهنگي، بستري بود

و مساوي دو چيز ديگر قرارمي كه مترادف با سكوالريسم دانسته. داد برابر و پيشرفت تمدن

كه  و آباداني و عمران  اين هر دو گفتني است. افتيميمعناي خود را ديكتاتوريةالزمشد؛

يكاش اوليهرشته كه مبادي بايةداعسو از و گرايي خرافهمبارزه و ادعاي روشنفكري داشت

و آلمان«بيگدلي، علي،.1  http://www.zamane.info/1390/05، 1390، مرداد60ة، زمانه، شمار»روابط ايران
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د و از سوي ديگر به دانستمين را مترادف با خرافهيبه اين نام ناشي از گرايي خرافه،

و نوعي گرايي باستان ، بستري متناقض در گفتمان كردميرا ترويج گري زردشتيقائل بود

و سياست فرهنگي مي كه هرگز نتوانست دوام بياورد شافياي نسخهساخت؛ بستر متناقضي

.گوناگون باشدهاي ساحتايران در عميق پيشرفتبراي 
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