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  10/90 /10: ريخ دريافتتا
  8/11/90: پذيرشتاريخ 

                                          
                         

  مطبوعات رضاخاني
سازي   رح انديشه ايرانشهري و مشروعيت    ط

  براي حكومت پهلوي
 

                                   نوشتة
  *محمدمهدي انصاري

  چكيده
پهلوي اول، به عنوان ابزار تبليغاتي دستگاه حكومتي با هدف بازتوليد مشروعيت و حقانيـت               مطبوعات دوره   

. گرايانـه پرداختنـد   براي سلسله پهلوي به طرح انديشة ايرانشهري و ترويج گرايشات ناسيوناليستي و باسـتان         
 ،شـدند   ي اداره مـي   حال اينكه اين مطبوعات و نشريات كه توسط روشنفكران ونخبگان وابسته به دربار پهلو             

 در ايـن    ،چگونه در پي دست و پا كردن مباني هويتي جديدي براي جامعه سنّتي و استبداد زده ايران بودنـد                  
نگاران   البته در چنين فضاي فكري و سياسي قرار بود روشنفكران و روزنامه           . گيرد  مقاله مورد بررسي قرار مي    

ارد كنند و هم به تعميق روحيات ناسيوناليستي و عاليـق           وابسته به دربار، هم دستاوردهاي تمدني غرب را و        
باستاني و تاريخي ايرانيان بپردازند كه اين خود حاكي از يك انديشه پاردوكسيكال بود يعني ورود به دنياي                  

رغم فعاليت دسـتگاه تبليغـات رضـاخاني بـه واسـطة                البته به . هاي باستاني   مدرن با تأكيد بر سنن و اسطوره      
هاي مشروعيت حكومت پهلـوي را        ي بسته سياسي، انديشه ايرانشهري در نهايت نتوانست پايه        حاكميت فضا 
  . استوار سازد

  
   .گرايي، مشروعيت  مطبوعات، انديشه ايرانشهري، باستان:كليدواژه

  
  مقدمه

كرده  ايران، روشنفكران و طبقات تحصيلسنّتي با ورود برخي از مظاهر مدرنيته به جامعه  
فرنگ و نيز جمعي از نخبگان سياسي براي مقابله با استبداد شاهان قاجار و تأسيس بازگشته از 

يكي . كنند  را طراحي “دولت مدرن”دولتي مدرن در ايران بر آن شدند تا ساز و كارهاي تئوري 
دولت مدرن ) و حقانيت(هاي مشروعيت  از ملزومات اساسي براي چنين مطلوبي، ايجاد سازه

در اين بين در انديشه . بندي آن پرداخته شد هاي گوناگوني به صورت نبهبود كه البته از ج
گرايي  بندي دولت مدرن در ايران بودند، گرايش به باستان سياسي برخي افراد كه خواهان شكل

____________________________ 
      mm_ansari_54@yahoo.comي سي دانشگاه عالمه طباطبايدانشجوي دكتري علوم سيا  *
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در حقيقت . به مفهوم احياي انديشه ايرانشهري و رجعت به فرهنگ ايران باستان وجود داشت
نگرشي، مسئله اصلي عبارت از اين بود كه چگونه براي دولتي براي نمايندگان فكري چنين 

انديشه شاهي ايراني، هاي تبليغاتي، بر اساس  از طريق مطبوعات و انتشار كتب و فعاليتمدرن، 
  مشروعيت و حقانيت دست و پا كنيم؟ 

 “يگراي باستان”خورد،  گرايانه پيوند مي از طرفي چون انديشة ايرانشهري با گرايشات باستان
  .را مورد توجه قرار خواهيم داد

توان سه مقطع از ظهور و بروز انديشه ايرانشهري  در يك مرور اجمالي در دورة معاصر مي
توان از آن تحت عنوان دوره يوتوپيك ياد كرد، به قبل از  دورة اول كه مي: را از هم تفكيك كرد

ران و نويسندگاني چون ميرزا هاي روشنفك گردد كه در آثار و نوشته انقالب مشروطيت بر مي
و ) ق .ه 1242 ـ1289(الدين ميرزاي قاجار  ، جالل)ق .ه 1228 ـ1295(فتحعلي آخوندزاده 

در اين دوره به موازات آشنايي با . وجود داشت) ش .ه1232 ـ1275(ميرزا آقاخان كرماني 
جليل و احياي ماندگي اقتصادي و فرهنگي كشور، گرايش به ت تمدن غرب و توجه يافتن به عقب

  . شود گرايي ياد مي گذشته باستاني و تمدن پيش از اسالم ايران پديد آمد كه از آن به عنوان باستان
 تا 1304هاي اوج سلطنت او يعني از  دورة دوم، دورة روي كار آمدن رضاخان و سال

ن دوره عنوا توان تحت از اين دوره نيز مي. استوي هاي او در اوج قدرت  ، سال1317 و 1316
هاي تبليغات  ايدئولوژيك انديشه ايرانشهري در دوران معاصر ياد كرد، در اين دوره تمام دستگاه

خلق و مفهوم ) اهللا ظل(رسمي حكومت و مطبوعات بسيج شدند تا براي رضاشاه وجهه كاريزمايي 
  . اي براي سلطنت پهلوي كه ريشه در انديشه ايرانشهري داشت، ايجاد كنند الوهي شده

هاي دو  وره سوم نيز از اواخر دهه چهل كه اوج ادبيات ايرانشهري است شروع و به جشند
الدين شفا و نيز بنياد  در اين دوره افرادي چون شجاع. شود هزار و پانصد ساله شاهنشاهي ختم مي

  . دكردن گرايي و لزوم احياي عظمت ايران باستان را ترويج مي انديشه باستان... محوي، بنياد كيان و
  

  طرح مسئله
پاسخ ماندن مطالبات انقالب مشروطه، انديشه وساطت  پس از سپري شدن دوره قاجاريه و بي

خواست كشور   اما دستگاه تبليغات رضاخاني براي اينكه مي.كم دچار زوال شد الهي شاه نيز كم
ه  و با طرح ايدبا خواست مردمبه نحوي شعاري و تبليغاتي را نه به شكل استبدادي كه 

بر اين اساس ضمن تأكيد بر .  اداره كند به دنبال مباني هويتي جديدي بودجمهوري ايراني
پرستي و پهلويسم به نحوي جديد و با مبادي  گري، شاه هاي ايراني حس ناسيوناليستي و علقه

توان گفت از جنبه نظري و تجربي، شبيه  شد كه در حقيقت مي اي ترتيب داده مي الهياتي تازه
تفاقاتي است كه در عرصة نظر و عمل در اروپاي پس از قرون وسطي و رنسانس رخ همان ا

هاي الهياتي مدرني  داد؛ بدين معنا كه دولت مدرن براي بازتوليد مشروعيت خود، در پي سازه
به تعبيري . دندكر بود كه البته انديشمندان غربي هر كدام به طريقي اين هدف را دنبال مي
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 تاريخي ايران با اروپا را شايد نتوان به آساني پذيرفت اما به هر روي سازي اين دوره شبيه
خواهد شكل  مسئله اصلي در هر دو مقطع تاريخي عبارت از اين بود كه دولت مدرني مي
  . بگيرد و بايد براي آن از مجاري ديني و الهياتي، مشروعيت و مقبوليت درست كرد

ها ژان بدن فيلسوف  از جمله آن.  صورت گرفتها توسط افراد مختلفي در اروپا اين تالش
اي مستحكم بود و او  سياسي و اجتماعي فرانسه بود كه در پي بنياد نهادن دولت مدرن بر پايه

 ساخت و از دين طبيعي كه به “دين جديد”كرد براي ساختن دولت جديد، بايستي  فكر مي
   ).62 :1389باربيه،  (گفت واسطه عقل كشف شده سخن مي

الهيات ايرانشهري، شاه از نژادي برتر و جدا از همگان برخوردار است و منشأ اين شكوه در 
، عنايت خدا به افراد “فره”مطابق اين سازمان الهياتي، . و برتري در آسمان و جهان مينوي است

پس اساساً شهريار نماينده . شود خاص است كه حتي باعث تقدس و الوهيت اين افراد هم مي
و نبرد با برهم زنندگان اين ) اشه(ي بر روي زمين است و عامل برقراري سامان هستي عالم مينو

شاه نماينده جهان مينوي در عالم گيتوي است و وظيفة او، به حالت . شناختي است سامان كيهان
او نماد . مينوي در آوردن جهان گيتوي است و براي اين امر، نماينده تام و تمام خداوند است

 و نماد پيكارگري با شر و بدي در زمين است و وظيفة همگان حمايت و تبعيت سرشت قدسي
  ). 51: 1379غالمرضا كاشي، (از اين فرمانروايان الهي و قدسي سرشت است 

نگـاران، نويـسندگان،      سـازي بـراي حكومـت پهلـوي اول، روزنامـه            در راستاي مشروعيت  
گيـري از فرهنـگ سياسـي ايـران،           هروشنفكران و كارگزاران طرفدار حكومت رضاخان بـا بهـر         

بخش عرصة آشكار سياسي در ايران بـوده         هاي سامان    را كه از روايت    “الگوي پادشاهي آرماني  ”
پردازي     يتااحيا كردند و از ذهنيت اجتماعي ايرانيان كه به اين الگو باور و اعتقاد دارد، براي رو                

جـويي   ي، امر سياسي نوعي مشاركت    در الگوي پادشاهي آرمان   . دندكردر صحنة سياسي استفاده     
شـناختي   مشاركت در ستيزه است كه در بنيـاد هـستي         در نتيجه   عملي در تكميل خلقت عالم و       

اهورامزدا در مقابله با پليدي و نيستي كه زادة خود اوست دست بـه آفـرينش                . عالم وجود دارد  
جهان خاكي يا گيتـوي  شود و آن گاه شروع به خلقت       ابتدا جهان مينوي خلق مي    . زند  جهان مي 

همچنان كه گفته شد مقرر است كه جهان گيتـوي بـا الگـوي جهـان مينـوي سـاخته و                 . ندك مي
بنابراين با مشاركت در صحنة منازعـات سياسـي         .  مددكار اهورامزدا است   ،انسان. پرداخته شود 

 خلقـت   اما نبايد فراموش كرد كه انگيزة اهورامزدا در       . كند  در تكميل خلقت جهان مشاركت مي     
  ).51ـ2: همان (عالم، ستيز با پليدي است كه زادة خود اوست

، با ورود ايران به عـصر جديـد و ورود امـواج فكـري               “الگوي پادشاهي آرماني  ”گذشته از   
اي از معـاني و باورهـاي    متأثر از تحوالت سياسي اجتمـاعي و تكنولوژيـك غـرب، انبـار تـازه           

الگـوي  .  بود“الگوي آرماني ترقي”ها  شد كه يكي از آناي به ذخاير معنايي ايران اضافه        اسطوره
اي از اين دو الگو، يعني الگوي پادشاهي آرمـاني و        ساز ايران در دوره پهلوي با آميزه       مشروعيت

  ).70: 1379غالمرضا كاشي، ( الگوي آرماني ترقي ساخته و پرداخته شد
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  مروري بر چارچوب انديشة ايرانشهري و تطور آن
 ايراني از پيشينه درازي در امر كشورداري و تأسيس نظـام سياسـي برخـوردار                فرهنگ و تمدن  

اي كـه ايرانيـان توانـستند در دورة باسـتان الگـويي خـاص از نظـام سياسـي را                        به گونه  ،است
نظـام سياسـي ايرانـي،      .  در آن عصر شناخته شد     “شاهنشاهي ايراني ”گذاري كنند كه به نام        بنيان

هـا، باورهـا و احـساسات و آرزوهـاي       يشة ايراني و محصول نگـرش     ناپذير از اند   بخش جدايي 
 “انديـشه ايرانـشهري   ”جمعي ايرانيان در طول تاريخ باستان بود و پس از ورود اسالم به ايـران                

 است بايد توجه داشت     “انديشة سياسي ايرانشهري  ”در اين مقاله، كه معطوف به       . استمرار يافت 
 “انديـشه ايرانـشهري  ”تـر   تـر و جـامع   ي از مجموعه بزرگا كه انديشة سياسي ايرانشهري شاخه 

   ).82ـ 6: 1388طباطبايي،  (است
اي را مـد نظـر داريـم كـه در             گوييم، نظام فكـري     زماني كه از انديشة ايرانشهري سخن مي      

نهـد امـا      ها و اصـولي را پـيش مـي          ترين مسائل هستي و حيات انساني، ديدگاه        خصوص اصلي 
رويـم، آشـكارا خـود را در حيطـه سياسـت و               شة سياسي ايرانشهري مي   گاه كه به سراغ اندي     آن

  ).12: 1388رستم وندي، ( داريم ي و كشورداري محدود نگه ميمقوله فرمانرواي
شود در عصر ساسانيان به كشور   خوانده مي“ارانشتر”واژة ايرانشهر كه در زبان پهلوي، 

قلمرو حكومت ايران بود كه در مقايسه شد و نام رسمي محدودة جغرافيايي و  ايران اطالق مي
ها و اصطالحات كاربرد بيشتري يافته بود و حتي پس از ورود اسالم به ايران،  با ساير واژه

 نسبت “ي”افزودن . تداول خود را از دست نداد و در اشاره به مفهوم ياد شده به كار گرفته شد
نديشة سياسي ايرانشهري، اصطالح به واژة ايرانشهر و ساخت تركيب انديشة ايرانشهري يا ا

اي،  جديدي است كه امروزه براي اشاره به مجموعه تفكرات ايرانيان شامل آرا و عقايد اسطوره
 شود اطالق مي... شناسي و شناسي و جامعه شناسي، انسان هاي هستي ديني و ملي در عرصه

  ).24: همان(
اي مشخص از  ديگري در نقطهانديشة سياسي ايرانشهري همانند انديشه سياسي هر ملت 

ها و گذر از مراحل تاريخي متفاوت،  تاريخ گذشته پيدا و تكميل نشده بلكه در طول هزاره
. گر شده است كه امروز به شكل كنوني در برابر نگاه ما جلوه تغييرات گوناگوني پذيرفته تا اين

  . اجزاي آن ضرورت داردبنابراين توجه به تطورات فكري و تاريخ انديشه سياسي ايرانشهري و 
نخست مجموعه مفاهيم و : شود در چارچوب انديشة ايرانشهري به سه بخش اساسي توجه مي

اين دستگاه . شناسي ايراني است شناسي و انسان اصول نظري در حيطة خداشناسي، هستي
ا در بخش دوم كارگزاران ي. هاي پشتيباني كننده است نظري در بردارندة اركان فكري و نگره

هاست  حامالن اصلي انديشة ايرانشهري كه شاه و موبد و دستگاه سياسي و ديني و وابسته به آن
اي كه اين  گيرد و در بخش سوم نيز آوردگاه انديشه ايرانشهري يا عرصه مورد بررسي قرار مي

در اين بخش سرزمين مقدس به مثابه آوردگاه . انديشه در آن تحقق يافته مورد توجه است
   ).25: 1388وندي،  ستمر(  ايرانشهري در نظر گرفته شده استانديشه
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  قدسي سياست سرشت           خداشناسي                                                             

                                    سرشت اخالقي  شناسي هستي   م فكري                     نظا                                 

  شناسي             سرشت پيكارگري انسان                                                                            

                       انديشه ايرانشهري                                                                                                        

  شاه و دستگاه سياسي                                                                                   

  كارگزاران                                                    

  موبد و دستگاه ديني                                                                                   

  آرمانشهر)+ ايرانشهري(آوردگاه             سرزمين مقدس                                          

در اين دستگاه سه قسمتي يعني اركان و مباني نظري، برسازنده اصول مهمي است كه اثري 
  ).26: همان (ته استمستمر و تاريخي در انديشه، احساس و كنش ايرانيان داش

اي جديد در عرصه  ، از اواخر دوران قاجار پديده1در ادامة انديشه سياسي ايرانشهري
 كه به نحوي برآمده از اوضاع استبدادي جامعه دفرهنگي، اجتماعي و سياسي ايراني پديدار ش

گرايي  ستانبا. كنند  ياد مي“گرايي باستان”و شرايط ناشي از عقب ماندگي كشور بود و از آن به 
(Archaeism) پيوستگي و ارتباط نزديكي با آشنايي ايرانيان با تمدن جديد غرب دارد و به 
توان آن را يكي از نتايج برخورد ايران با تمدن جديد غرب برشمرد كه به دنبال  عبارت بهتر مي

 وجوي آنان براي درك علت عقب ماندگي رويكرد روشنفكران ايراني به تمدن غربي و جست
گرايي را بايد در نخستين برخوردهاي  نقطه شروع و آغازين باستان. جامعه خويش پديد آمد

نخستين برخورد . ايران با تمدن صاحب تكنولوژي و توسعه طلب غربي دانستسنّتي جامعه 
  .)32: 1380بيگدلو،  (هاي ايران و روسيه بود جدي، جنگ

در «آورند كه   به حساب مي“نوسازي ايرانهاي جديد براي  از مؤلفه”گرايي را  برخي باستان
ها و عقايد كهن و باستاني، نظم جديدي را در  تپي آن است تا با احياء و تجديد حيات سنّ

هاي فرهنگي و اجتماعي نوين  تفكر اجتماعي، فرهنگي و سياسي بازتوليد نمايد و زير ساخت
  ).188: 1375اكبري،  (»هاي كهن بنا نهد را بر پاية سنت

افزايش تعداد دانشجويان اروپا رفته و فرنگ ديده و در پي افزايش تماس ايرانيان با با 
هاي سياسي و اجتماعي و مالحظة پيشرفت صنعتي  جامعه اروپايي و آشنايي با نهادها وسازمان

كم در جامعه  نهد و كم تدريج جريانات روشنفكري پا به عرصه حيات مي و علمي آن ديار به
.  و جايگاه خاص خود را پيدا كردندندران به عنوان يك قشر جديد مطرح شدايراني، روشنفك
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ماندة خود، در پي پاسخ به اين سؤال اساسي  اين روشنفكران در مقايسه فرنگ با جامعه عقب
شان از قافلة علم و تمدن چيست؟ و چه عامل يا  ماندگي جامعه آمدند كه علت عقب بر مي

ونگي پاسخگويي روشنفكران ايراني به مسئله ريشه و علل ه است؟ چگشدعواملي آن را سبب 
خان ايلچي،   ميرزاابوالحسن).36 ـ7 :همان (عقب ماندگي كشور خويش بسيار قابل تأمل است

مستشارالدوله، شيخ   انـخ وسفـرزايـمي دزاده،ـي آخونـرزافتحعلـي، ميـار ارومـافش رخانـعسك
... الدين ميرزاي قاجار و  ميرزاآقاخان كرماني، جاللخان،  الممالك، ميرزاملكم خان معين محسن

كساني بودند كه افسرده از گذشته خود، شروع به بازنگريستن و تفسير مجدد تاريخ گذشته 
اي از تاريخ  هاي انحطاط و فالكت خود كردند و به سراغ دوره خويش به منظور يافتن ريشه

آنان براي عظمت . شد گر مي ايشان جلوه بر “يك دورة طاليي”رفتند كه به صورت  كشور خود
رفته ايران باستان مويه كرده و دوران امپراتوري هخامنشي و ساساني را اوج فرهنگ و  از دست

ماندگي آن را  همچنين علت افول تمدن ايراني و عقب. )38ـ 9: همان (تمدن ايراني دانستند
شم و عقده و پرخاشگري خود حمله اعراب مسلمان و سقوط سلسله ساساني دانسته و تمام خ

  .)39: همان (را متوجه اعراب ساختند، و خواستار احيا و بازگشت به اين دوران با شكوه شدند
ها و آراي ميرزافتحعلي آخوندزاده در كتاب مكتوبات كه  در ميان اين روشنفكران، انديشه

كرد  ان تلقي ميماندگي مردم اير ترين عامل عقب صراحتاً دين و اعتقادات مذهبي را مهم
پرستي را بايد در دل ايرانيان  وي معتقد بود تخم ملت دوستي و وطن). 239: 1357آخوندزاده، (

گرايانه او كه  ن  باستاتها و تفكرا انديشه. بسيار حايز اهميت است). 115: 1349آدميت، (كاشت، 
، خاستگاه )223: نهما(گرايي را جانشين دين كند  كوشيد تا ملي به تقليد از اروپاييان مي

  .اي براي دنبال شدن انديشه ايرانشهري در دورة پهلوي اول و دوم شد كننده تعيين

  سازي ملي در دوره پهلوي اول هويت
اي شبه جوامع غربي روح حاكم بر تجدد عصر رضاشاه  يشتر گفته شد بر پا كردن جامعهپ چنانچه
 براي وارد به كار گرفت، نخست كوششحكومت براي دستيابي به اين هدف، دو ابزار را . است

هايي از دانش غربي خصوصاً دانش فني، دموكراسي، اصول اقتصاد و نظام  ساختن بخش
حقوقي جديد و ديگر تالش براي فراگيري الگوهاي زندگي سبك اروپايي و تغيير صورت 

 و استخدام مستشار: وارد كردن دانش غربي از دو طريق صورت پذيرفت. زندگي در ايران
  . ديگر، اعزام دانشجو به خارج

هدف اصلي حكومت گسترش طرز تفكر و نحوة سلوك غربي و ايجاد رفتاري شبه غربي 
ها و تبليغات رسمي و  مروري بر سخنراني. هاي اجتماعي بود در سطح همه طبقات و گروه

دگي ها تماماً در جهت گسترش سبك زن دهد كه سخنرانان و موضوع سخنراني نهادي نشان مي
 ساختار اجتماعي 1320 تا 1304هاي  بين سال. غربي به عنوان تنها سبك زندگي مطلوب بود

ايران بسيار تغيير كرد، الگوهاي ديرپاي زندگي از هم گسست و تمايالت اجتماعي ديگري كه 
رواج شهرنشيني و . شد كردند جانشين آن مي عموماً دربار و تحصيل كردگان غربي القا مي



 

121 

ي 
خان

ضا
ت ر

وعا
مطب

ي 
هر
انش

اير
شه 

ندي
ح ا

طر
 

  ... و

مهاجران بريده از . سويه از روستا به شهر، در تغيير اين بنيادها تأثير اساسي داشت مهاجرت يك
نشيني به مركز  وطن به راحتي توانستند جذب فرهنگ جديد شهري شده و پس از مدتي حاشيه

  ).10ـ14: 1387بشيريه،  ( اجتماعي تبديل شوندـنهادهاي فرهنگي 
قبل از اسـالم، در عـين حـال شـيفتگي بـه             خوار شمردن ميراث مذهبي، بازگشت به ايران        

 تحت لواي استبداد پهلـوي را بـه صـورت كاريكـاتوري             “ايران نو ”ظواهر تمدن غربي، حيات     
تـوان در بررسـي بيـشتر گفـت احـساس حقـارت نـسبت بـه                   مـي . آميـز در آورده بـود      تناقض
ود كه بـه    هاي تمدن غربي و دغدغة رفع عقب ماندگي ايران، از جمله مباحث مهمي ب               پيشرفت

  . دنبال تأثير امواج مدرنيته بر ايران از دورة قاجار شروع شده بود
بر اين اساس آموزش و پرورش، تأسيس دانشگاه، فرهنگ، صنعت و ارتباطات، ارتش و 

شهرها به سبك غرب . كرد اي گرايش به غربي شدن پيدا مي طور فزاينده ساختار حقوقي كشور به
تقليد و اقتباس از پوسته بيروني و . با شدت و حدت انجام شددرآمده و اصالحات غيرمذهبي 

 مهم  هاي جامعة غربي، ويژگي ظاهري تمدن غرب، بدون توجه به تحوالت تاريخي و زيرساخت
رضاشاه و بسياري از روشنفكراني كه در پشت صحنه، كارگرداني را بر عهده . اين دوره است

كردند بر معضل   در اجراي آن در ايران، فكر ميداشتند با برداشتي سطحي از مدرنيسم و سعي
لذا مسائلي چون تغيير نوع پوشاك مردان و زنان، . ماندگي كشور غلبه خواهند كرد بزرگ عقب

ها و بسياري از چيزهاي ديگر  ها و باشگاه رواج مدهاي غربي و وسايل زندگي نو، ايجاد كلوپ
  . تقليد شد

ن تأسيس دانشگاه تهران و گسترش نظـام آموزشـي          برخي از اين اتفاقات و اقدامات همچو      
 به اين نتيجه انجاميد كه روشنفكران و جامعه ايراني بـا پـروژه مدرنيتـه ارتبـاط برقـرار كردنـد                    

  ).148: 1388جهانبگلو، (
جا تنزل  به تعبير كاتوزيان، فهم نادرست ماهيت و علل و عوامل مدرنيسم اروپايي تا بدان

، كشف حجاب و حتي توالت فرنگي و وان )شاپو(ت را به كاله لگني كرده بود كه معيار پيشرف
گرايي يك حالت ظاهري داشت نه  بنابراين مدرنيسم و تجددگرايي و غرب. ديدند حمام مي

  ).235ـ6: 1389همايون كاتوزيان،  (اي ريشه
كند و هم  در دورة رضاخان، تجدد تقليدي و مدرنيزاسيون استعماري و اجباري غلبه مي

ها  ان تعديل و تغيير در نهادهاي ملي و بومي آغاز شده نهادهاي جديدي جايگزين آنزم
اي براي انسجام  در اين دوره، دين اسالم و مذهب تشيع نقش خود را به عنوان وسيله. دشو مي

دهد و به جاي آن از آداب و رسوم ديگري براي همسو كردن مردم به عنوان  ملي از دست مي
ترين مسئله براي كارگزاران نظام رضاخاني، ايجاد مباني  مهم. شود يك ايراني استفاده مي

  ).15: 1387بشيريه،  (ي جديد استجديدي براي هويت
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  )پرستي گرايي و شاه ايران(پهلويسم 
اين اصول از دو ركن . ترين اصول حاكم بر تجدد، ساختن ايراني به طرز پهلويسم بود يكي از مهم

هاي اين دوران به  رجوع به قوانين، مقررات و برنامه. پرستي برخوردار بود گرايي و شاه ايران
  . هاي اين دوران مد نظر بوده است دهد كه اصول ياد شده در بسياري از برنامه روشني گواهي مي

محوري و تالش براي خلق وجهة كاريزمايي براي پادشاه و پيوند سلطنت  دوستي و شاه شاه
گرايي با تأكيد بر لزوم تجديد عظمت ايران باستان تجدد عظمت  با موجوديت ايران و ايران
طه به صورت يك آرمان متجلي شد و ناسيوناليسم در دوران ايران پس از انقالب مشرو
توان گفت كه براي با هم  در نتيجه مي. هاي اساسي حكومت بود رضاشاه يكي از زيرساخت

  . شد پرستي تالش زيادي مي دوستي و شاه بودن ايران
محوري و تالش براي تحقق وجهة كاريزماي رضاشاه يكي ديگر از محورهاي اساسي  شاه
 و الوهي از “موجود آسماني”توجه به شاه به عنوان يك . گ سياسي دوران رضا شاه بودفرهن

مشروطه شاه را از يك موجود مقتدر و غير قابل انتقاد به . ديرباز در ميان ايرانيان رواج داشت
لذا رضاخان نيز در ابتداي حكومت خود . يك مقام تشريفاتي و گاه زائد و مزاحم تبديل كرد

وي با اقدامات سريع نظامي و تبليغاتي توانست در .  مواجه شد“مشروعيت” به نام با مشكلي 
مراسم آغاز . آستانة سلطنت، ديدگاه مثبتي را در ميان توده مردم نسبت به خود ايجاد كند

دوستي جنبة افراطي   به تدريج شاه1314از سال . سلطنت نيز با هدف بزرگداشت شاه انجام شد
. ها تبديل شد ت و نصب مجسمه شاه به يكي از اشتغاالت شهرداريبه خود گرفت و ساخ

طور جدي و در جهت القاي  هاي آخر سلطنت رضاشاه به كارگزاران وابسته و درباريان در سال
كردند و به اشكال مختلف در صدد تخفيف فرهنگ اسالمي بر  پرستي تالش مي مفهوم شاه

 با حذف فرهنگ اسالمي يا تحريف آن رضاشاه سعي داشت مشروعيت خود را. آمدند مي
  ). 110: 1389القلم،  سريع (تحقق بخشد

  
   مطبوعات و تبليغات رسمي دوره پهلوي اول،ترويج انديشة ايرانشهري در كتب
مانـدگي جامعـه ايرانـي را      ايران، فالكت و عقبه 13/ م19اكثر تجددطلبان و روشنفكران قرن      
دانستند و همگي بر فقدان قانون و دفع استبداد و بـاال    ون مي عمدتاً ناشي از استبداد و فقدان قان      
هـاي اجتمـاعي نهـضت        گرچه ناسيوناليسم در اليه   ا. ورزيدند  بردن سطح آگاهي مردم تأكيد مي     

. شـد   وجه ايدئولوژي مسلط و غالـب آن محـسوب نمـي           شد اما به هيچ     مشروطيت احساس مي  
خواهي دموكراسي سياسي بـسيار مهـم        روطهكه به تعبير فريدون آدميت، در حركت مش         همچنان

 اما باز هم  ). 244: 1355آدميت،   (بود كه بر تمام عقايد و آراي سياسي نهضت حاكميت داشت          
  . ها را مورد تحليل قرار داد بايستي در كنار انديشة اسالمي آن

ا بـه   خواهانه متكي بر قانون و نظام پارلماني، به تـدريج جـاي خـود ر               طلبي آزادي  اما تجدد 
بيگـدلو،   (گرايـي و تمركـز شـديد داد         تجددطلبي اقتدارگرايانه با پشتوانه ناسيوناليسم و باستان      
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 علت اين امر را بايد در روند مشروطيتي كه منحرف شد و مطالبات و انتظـاراتي                 ).239: 1380
هايي كه    دولت. وجو كرد   جست) هم در سطح نخبگان و هم در سطح اجتماع        (كه برآورده نشد    

د از مشروطه روي كارآمدند، نه تنها ديو استبداد را كنترل نكردند كه اشكال جديدي از آن را           بع
به مردم و نخبگان عرضه كردندو عالوه بر آن تضعيف دولت مركزي و سـوق دادن كـشور بـه                    

و فروپاشي كامل، ارمغان تلخ     ) منطقه نفوذ روس و انگليس    دو  تقسيم ايران به    (وضعيت تجزيه   
در اين شرايط بسياري از روشنفكران و ايرانيان انديشمند، درباره علـت            . بودندشكست نهضت   

اين اوضاع به تفكر پرداخته و راه نجات آن را در يك حكومت قومي و متمركز ديدنـد كـه بـه                  
در . نـد كمرج پايان داده و بتوانـد در مقابـل تجـاوزات بيگانگـان مقاومـت            و اين آشوب و هرج   

شـد، خـود بازتـابي از         ديشة اين انديـشمندان سـاخته و پرداختـه مـي          حقيقت افكاري كه در ان    
   ).240: همان (وضعيت عمومي كشور بود

خواهان ايراني براي چاره وضع  هاي روشنفكران و ترقي در چنين شرايطي بود كه انديشه
چيزي كه . بار ايران بر ضرورت تشكيل حكومت متمركز و مقتدر مركزي استوار شد فالكت

فكر . اين امر بود ايدئولوژي ناسيوناليسم و رجوع به فرهنگ و انديشة ايرانشهري بودپشتوانه 
ايجاد دولت مقتدر مركزي با تكيه بر هويت ملي و ناسيوناليسم ايراني در انديشه و آثار اكثريت 

. شود متفكران و روشنفكران ايراني و در منابع و آثار مكتوب اين زمان به وضوح ديده مي
هاي ناسيوناليستي  ديدند كه به آرمان ها، رضاخان را همان كسي مي  ناسيوناليستبسياري از

پوشاند و با حكومت متمركز و اقتدارگرايانة خود، به خواست ديرينه  ها جامة عمل مي آن
  . دهد هاي صنعتي و فرهنگي پاسخ مثبت مي ايرانيان در جهت رسيدن به پيشرفت

ي به واسطة شرايط حاكم بر كشور به اين باور رسيده هاي روشنفكر ها و انجمن تمام گروه
بخشد كه  بودند كه تنها يك رهبر نظامي قدرتمند آن وحدت، قدرت و تجددي را به ايران مي

اش تجلي بخش  وجوي آن بودند و رضاخان در زمان تاجگذاري مشروطه خواهان در جست
  ).238ـ45: 1380بيگدلو،  (اين اميدها بود

يران قديم، ايران باستان، شاهنشاهي پهلـوي، تـاريخ شـهرياري شاهنـشاه             اهايي چون     كتاب
نگاري ومعرفي رضاشاه به     با هدف تاريخ  ...  و رضاشاه پهلوي، همبستگي و يگانگي ملي ايرانيان      

در اين آثار، رضاشاه به عنوان كـسي كـه       . عنوان ادامه دهندة مجدد عظمت باستان، منتشر شدند       
 مثابة پيشوايان و نوابغ بـه قـصد تجديـد عظمـت كـشور برخاسـته          از جانب نيرويي غيبي و به     

      ها آمده    در يكي از اين كتاب    . دشعد ديانت جامعه، بر مليت تأكيد       معرفي و با به حاشيه راندن ب
و ملت ايران در تاريخ كهنسال ايران در        ... شاه مدار زندگي مادي و معنوي ايرانيان است       «: است

 ناجي مردم رسالت باستاني و ملي خـود را بـه نحـو احـسن ايفـا                  مقام فرماندهي و رهبر ملت،    
و حكم شاه و شاهنـشاه بـراي قـوم          ... «: و نيز نوشته شده است كه     ). 278 ـ 9: همان (»اند  كرده

 »گـردد   ايران حكم مقدس و سحرآميزي است كه مفهوم ملت در وجود شاهنـشاه خالصـه مـي                
  ).280: همان(
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 ايدئولوژيك دولت متوجه اين مسئله بود كـه بـراي شـاه             نهايت اينكه تبليغات رسمي و    در  
اي آسماني و ماورايي باز تعريف و او را داراي رسالتي الهي معرفي كند كه بايد ملت ايران        جنبه

گرايي، پيوستگي و ارتباط نزديكي با آشنايي  احياي باستان. را به نجات و سعادت رهنمون سازد      
ه به دنبال رويكرد روشـنفكران ايرانـي بـه تمـدن غربـي و               ايرانيان با تمدن جديد غرب دارد ك      

وجوي آنان براي درك علت عقب ماندگي جامعه خـويش و بعـد از انقـالب مـشروطه                    جست
نويسي و وفاداري به زبـان پارسـي و گـرايش بـه انجـام تحقيقـات                   سره ).32 :همان (پديد آمد 

شـد كـه بـه دشـمني بـا             مـي  گسترده در خصوص قوميت ايران و آريايي از سوي كساني دنبال          
ه ايرانـي مـورد توجـه قـرار         هاي غربي بيـشتر در جامعـ        خاستند و افكار و انديشه      اعراب بر مي  

  ).153: همان(گرفت  مي
پس از فتح تهران و پايان ...  و كاوه ،شرق ،ايران نوها و مجالتي چون  با انتشار روزنامه

 دنبال “دين و مذهب” به جاي “مليت” و جايگزيني “انفكاك دين از سياست”استبداد صغير، 
 كه به مديريت سيد كاوهمجلة . گرايي آن بود ، باستانايران نويكي از مواضع روزنامه . شد مي

شد بر پذيرش و ترويج بالقيد و شرط تمدن اروپايي و  زاده در برلين منتشر مي حسن تقي
   ). 161: همان (گرايي تأكيد داشت ترويج باستان

.  از اسمي كه براي آن انتخاب شده به خوبي هويداستكاوهگرايانه مجله  رويكرد باستان
شد كه زمينه را براي ظهور و اقدامات و  هاي روشنفكري محسوب مي مجلة كاوه جزء آن كانون

). 77: 1390معتضد، (هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مهيا ساختند  اصالحات رضاخان در زمينه
اندركاران آن را براي آينده ايران  هاي دست توان توصيه  ميكاوههاي  هالي مطالب و سرمقال در البه

كند و آن را راه نيرومند  مالحظه كرد كه بر احياي آداب و رسوم و فرهنگ ايرانشهري تأكيد مي
  ).164: 1380بيگدلو، (دانند  ساختن مليت و تقويت ايرانيت مي

دهنـدگان   توان يكي از خـط  هار را هم مي بيالشعرا  او، ملك مجله كاوة  زاده و   گذشته از تقي  
اي بلند كـه   او در قصيده. انديشة ايرانشهري دوران رضاشاه و اقدامات وي در اين راستا دانست    

سازد بعد از بيان سير تاريخي افتادن ايران به دست عـرب و               اش را آشكار مي     روحيه ضد عربي  
مـت و شـكوه از دسـت رفتـه آن           ترك، رضاشاه را وارث تاج و تخت كياني و احيا كننـده عظ            

  . كند معرفي مي
خواهي داشت و با  خواهي و آزادي عارف قزويني نيز به عنوان فردي كه سابقة مشروطه

 دوره يسرخوردگي از اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه خويش پس از مشروطه به ياد احيا
هاي عارف و ديگر  ن انديشهاي.  را بيان داشت هايش اين انديشه كياني افتاد و در شعرها و ترانه

هاي شووينيستي دوره رضاشاه و اقداماتي كه در  اي بود براي انديشه نويسندگان اين دوره مقدمه
  .)175 :همان(ها در ايران صورت گرفت  ادي قوميتجهت يكسان سازي زباني و نژ

 وسـيع و    هايي بود كه انديشة ايرانشهري را در سطح         ترين كانون    يكي از مهم   ايرانشهرمجله  
ش  .  هــ  1306 تـا    1301هاي    اين مجله در فاصله سال    . كرد  پسند و فراگير تبليغ مي     طور عامه  به
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افـرادي  . شـد   شد و در چهل شهر ايران توزيـع مـي           زاده در برلين منتشر مي      توسط حسين كاظم  
چون محمد قزويني، رضازاده شفق، رشيد ياسمي، اقبال آشتياني، مـشفق كـاظمي، پـور داود و                 

دادند جـزء يـاران       ي از جامعه روشنفكران ايران در دوره رضاشاه را تشكيل مي          يگران كه جز  دي
ترين مجالتي است كه با تكيه زيـاد        يكي از مهم    ايرانشهر ).111: 1389آبراهاميان،   (مجله بودند 

بر ناسيوناليسم افراطي، تمركز قدرت و وحدت ملي راه را براي ديكتـاتوري رضـاخان همـوار                 
با توجه بـه نفـوذي كـه در داخـل     . مينه را براي مشروعيت اين حكومت فراهم ساختكرد و ز 

ايران داشت نوعي ارزيابي رمانتيك از تاريخ ايران پيش از اسالم كه توأم با آرمـاني كـردن ايـن       
الدين ميرزا،  جالل(هاي پيروان ناسيوناليسم ايران سدة نوزدهم  دوره بود و نخستين بار در نوشته

 محـدود بـه محافـل       1920مطـرح شـده و در دهـة         ) حعلي آخوندزاده و ميرزا آقاخـان     ميرزا فت 
هـاي عامـه پـسند، جنجـالي و اشـعار هجـوآميز در ميـان                  روشنفكري شده بود از طريق نوشته     

  ).17: انتخابي (باسوادان شهري رواج داد
، اظهار ...تمجيد از نژاد ايراني، بر شمردن خصايل ايراني همچون شاه پرستي و شجاعت و

عالقه به مليت ايراني باستاني، ستايش از زرتشت و تعاليم او و مواردي از اين قبيل محورهايي 
ها از روي جبر و از ترس  شود كه ايراني دنبال شده و تأكيد ميمجله ايرانشهر هستند كه در 

م و شمشير عرب، اسالم را پذيرفتند و تعاليم اسالم بود كه باعث از دست رفتن آزادي مرد
  ).193: 1380بيگدلو،  (ها در زندان شده است اسيري آن

است كه روزنامة  يكي ديگر از افرادي كه در اين خصوص مورد توجه بوده ابراهيم پورداود
اصغر مصطفوي در كتاب  به گفتة علي. را در بغداد و سپس كرمانشاه منتشر ساخترستاخيز 

ترين پژوهشگر و محقق  پورداود را بزرگتوان  ت ميئ به جرزمان و زندگي استاد پورداود
او نقش بسيار مؤثري در نماياندن ايران . ايراني در مورد فرهنگ و تمدن ايران باستان دانست

قبل از اسالم با نگرش مخصوص خود به جامعه ايراني دوره پهلوي داشته است و آرزومند بود 
  ).197 ـ8 :1380 بيگدلو،( روزي ايران فرهنگ و تمدن باشكوه باستان خود را بازيابد
هاي ناسيوناليستي داشت كه پس از  صادق هدايت، نويسنده بزرگ معاصر ايراني نيز گرايش

پردازد و آرزوي  كند و به ستايش ايران باستان مي گرايي تأكيد مي بازگشت از اروپا بر باستان
دايت به مخالفت با البته ه. دارد خود مبني بر بازگشت به دوران پرشكوه باستان را بيان مي

اي براي ديكتاتوري رضاشاهي شده  هاي مدني و پشتوانه ناسيوناليسم دولتي كه مخالف آزادي
  ).203: همان (پرداخت بود نيز مي

و نيز ... در ديدگاه افراد بسيار ديگري نيز همچون ذبيح بهروز، بزرگ علوي، فرخي يزدي و
شد  گرايي با قدرت و شدت دنبال مي يان ايرانشهريها و آثار ادبي آن زمان، جر الي رمان هدر الب
در يك ارزيابي . ها را عواملي براي تسهيل روي كارآمدن پهلوي اول دانست توان همة آن كه مي

هاي نسل دوم روشنفكراني كه به ترويج افكار مؤيد فرة  توان گفت تأثير آرا و انديشه كلي، مي
 پرداختند به مراتب بيشتر از نسل اول شاهي باستاني و الوهي بودن منبع قدرت شاه
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در دوره پهلوي اول، عالوه بر تبليغات رسمي حكومت و . بود...) آخوندزاده، ميرزاآقاخان و(
وجود احزاب و مطبوعات طرفدار رضاخان، با توجه به زمينه مناسب و پشتيباني دولت، 

كم  اين زمينه پرداختند و كمنگاران و دانشمندان به فعاليت و تحقيق در  نويسندگان و روزنامه
طرفدار شاهنشاهي و سلطنت رضاشاه شدند و او را ادامه دهنده عظمت شاهان باستاني ايران 

  ).216 :همان (اي ديگر برايش چهرة قدسي و الوهي دست و پا كردند معرفي و عده
اي هاي آن دوره را كه به تبليغات گسترده بر در ادامه محتواي برخي نشريات و روزنامه
  . اند، مرور خواهيم كرد مشروعيت بخشي به حكومت رضاخان پرداخته

گرايي دارد، مرام  ، به مديريت سيف آزاد كه گرايش شديد باستاننامه ايران باستان ة روزنام.1
ترقي و عظمت ايران و ايرانيان، ايجاد و تقويت حس «: كند روزنامه را اين گونه معرفي مي

 »... دنياي امروز متوجه ساختن ايرانيان به اوضاع و گزارشخواهي و  پرستي و ملت وطن
  ).219: همان(

. اين روزنامه با گرايش شديد به ايران باستان سـعي در پيونـد زدن رضاشـاه بـه داريـوش دارد                    
بيشتر مطالب اين روزنامه در توجيه ايدئولوژيكي حكومت رضاشاه و ساختن پشتوانه مردمي و              

  . استدن او به عنوان جانشين تاج و تخت كيان فرهنگي براي او و مطرح كر
 و براي شاه ردگرايانة واضحي دا  به مديريت شيرواني كه رويكرد باستانميهن روزنامة .2

 كرد ل بود و اهورا مزدا را پشت و پناه او معرفي ميئپهلوي، فره ايزدي و آسماني قا
  ).2نمره :  ق1340، ميهنروزنامة (

شد كه روي جلد آن سه كلمة   سيف پورفاطمي در اصفهان چاپ مي به مديريتاخگرمجلة  .3
  . ترين شعار ناسيوناليسم افراطي دورة رضاشاه بود  درج شده بود كه مهم“خدا ـ شاه ـ ميهن”

پرتو .  كه محتواي آن ادبي و اجتماعي و تاريخي معرفي شده و دبير آن شآرمان ة مجل.4
كند كه در  داند و اضافه مي  را تربيت ملي ميترين عامل ترقي سعادت يك قوم است، مهم

  ...ايران باستان، تربيت ملي پايه محكم و متيني داشته است
يافت و   كه در اواخر دورة پهلوي اول با مديريت محمد حجازي انتشار ميايران امروزمجلة . 5

يغ و ترويج وابسته به سازمان پرورش افكار بود و به صورت بسيار اصولي و بنيادي در پي تبل
بيگدلو، (هاي فرهنگي و اجتماعي حكومت رضاشاه در بين اقشار مختلف جامعه بود  سياست

1380 :225.(  
شد، به حدي در دفاع از رضاخان و تفكر   به بعد منتشر مي1305كه از سال  سودمند ة نشري.6

د و همچون  تغيير داعصر پهلويوي پيشتاز بود كه نام مجله خود را مدتي پس از انتشار به 
زادگان،  عباس (زاده، معتقد بود ايرانيان بايد از ناخن پا تا فرق سر فرنگي شوند روايت تقي

1379 :42.(  
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  ... و

  گيري  نتيجه
 سال شاهنشاهي رضاشاه همراه با پنج سال نخست فعاليت وي در صحنه سياسي ايران را 15
. ساسي اين عصر بودسازي شاخص ا در اين ميان، دولت.  ناميد“عصر رضاشاه”توان  مي

ز پايتخت، حضور بسيار رضاشاه در كشوري به قدرت رسيد كه دولت آن در مناطق خارج ا
  ).127: 1389آبراهاميان، (ضعيفي داشت 

هـاي اوليـه يـا        به تعبير آبراهاميان، رضاشاه را بايد با پادشاهاني همانند تئودورهـا، بوربـون            
شـان در واقـع ايجـاد        قايـسه كنـيم كـه هـدف       پادشاهان سدة شانزدهم و خاندان هابـسبورگ م       

هاي مطلقـة اروپـايي،     از طرفي همانگونه كه دولت    ).128: همان (هايي متمركز بوده است     دولت
ـ پيش درآمد دولت  را با پادشاهي،  خودشدند، رضاشاه شخصيت هاي مدرن محسوب مي  ملت 

نبود مذهب را هم به نوعي بـه  ميل  او كه بي. پادشاهي را با دولت و دولت را با ملت تلفيق كرد        
اختيار خود در آورد، شعاري را براي دولت در نظر گرفت كه در بردارندة سه عنصر خدا، شـاه                   

  ).129: همان (و ميهن بود
حتي . اين ايدئولوژي، بيش از همه از سوي مطبوعات دوره پهلوي اول اشاعه و ترويج شد

نگاران بيشترين  ران، مطبوعات و روزنامهتوان گفت در اين دوره از عمر مطبوعات در اي مي
  .نقش را در ايدئولوژي پردازي مشخصي كه در خدمت سياست و حكومت باشد، ايفا كردند

بنابراين تمام تالش روشنفكران درباري، كارگزاران رسمي و نهادهاي تبليغاتي رژيم پهلوي 
 ايزدي  يتي مبتني بر فرهيافت، براي ايجاد مشروع كه در مطبوعات، نشريات و كتب انعكاس مي

و معرفي رضا شاه به عنوان تداوم بخش شاهنشاهي باستاني بود كه البته با جريان مقاومت 
نهايت در در ها و طيف وسيعي از روشنفكران و حتي برخي از مطبوعات ديگر مواجه و  مذهبي

 دشجر ش من .ه 1320گيري اجباري او در سال  پي شرايط خاص سياسي و جهاني به كناره
  ).179: 1380بيگدلو، (

   نوشت پي
  :توان به منابع ذيل مراجعه كرد در اين خصوص مي. 1

  .1372، ترجمه يعقوب آژند، نشر ني،  تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايرانآن لمبتن،. الف
  . 1373، انتشارات اميركبير، تاريخ ايران بعد از اسالمعبدالحسين زرين كوب، . ب
  . 1388، انتشارات اميركبير، انديشه ايرانشهري در عصر اسالميي، تقي رستم وند. ج
  .1376، انتشارات كوير، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايرانسيدجواد طباطبايي، . د

  منابع
  .1389، ترجمه كاظم فيروزمند و همكاران، نشر مركز، ايران بين دو انقالبآبراهاميان، يرواند، 

  .1389، ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، نشر ني،  تاريخ ايران مدرنواند،آبراهاميان، ير
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  .1357، تبريز، نشر احياء، الفباي جديد و مكتوباتآخوندزاده، فتحعلي، 
   .1349خوارزمي،  ،هاي ميرزافتحعلي آخوندزاده انديشهآدميت، فريدون، 
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