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The aim of this study is to critically review and analyze the cultural policies of the 
first Pahlavi; The main issue of the article is to explain the cultural policies of the first 
Pahlavi and to critically analyze the government's approach from changing the indig-
enous and traditional culture to customary and western culture with a focus on the 
organization of thought development. The question of the article is that; how could the 
cultural policies of the first Pahlavi be analyzed in a phenomenological framework, 
and what role did the Thought Development Organization play in the project of trans-
forming the culture of that period? The hypothesis is that the first Pahlavi government 
considered the change of traditional culture as one of the strategies of modernity, 
therefore it intended to change the living world of the people with new standards. The 
article is based on the theoretical framework of cultural phenomenology and has been 
studied by a descriptive-analytical method based on historical evidence. The results 
of the article show; The first Pahlavi sought to change the ideas and perceptions of 
society. The achievement of the Cultural Renovation Project was when rethinking 
(a new definition of culture) became an intersubjective sharing throughout society; 
Due to the lack of acceptance and participation by the people, the policies of the first 
Pahlavi were not implemented and operational and failed.
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تحلیل انتقادی سیاست های فرهنگی پهلوی اول بر اساس نظريه پديدار شناختی
 فرهنگ:  نمونه پژوهی سازمان پرورش افکار

دریافت: 99/5/30 بهزاد قاسمی1      

پذیرش: 99/12/1 مهدی فرجی2       

چکیده

اول  پهلوی  فرهنگی  سیاست های  انتقادی  تحلیل  و  بررسی  باهدف  حاضر  پژوهش 
انتقادی  تحلیل  اول و  پهلوی  فرهنگی  تبیین سیاست های  مقاله  اصلی  انجام گرفته؛ مسئله 
رویکرد حکومت از تغییر فرهنگ بومی و سنتی به فرهنگ عرفی و غربی با تمرکز بر سازمان 
پرورش افکار است. سؤال مقاله این است که؛ سیاست های فرهنگی پهلوی اول در چارچوب 
پدیدار شناختی چگونه قابل تحلیل بوده و سازمان پرورش افکار چه نقشی در پروژه متحول 
سازِی فرهنگ آن دوره داشت؟ فرضیه این است که، حکومت پهلوی اول تغییر فرهنگ سنتی 
را یکی از راهبردهای تجدد می دانست، به همین منظور در نظر داشت جهان زیسته مردم را با 
معیارهای جدید تغییر دهد. مقاله بر اساس چارچوب نظری پدیدارشناسی فرهنگ و با روش 
توصیفی – تحلیلی مبتنی بر شواهد تاریخی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مقاله نشان 
می دهد؛ پهلوی اول درصدد تغییر انگاره ها و باور داشت های جامعه برآمد. دستاورد پروژه 
نوسازی فرهنگی زمانی بود که بازاندیشی )تعریف جدید از فرهنگ( به اشتراک بین االذهانی 
در سراسر جامعه مبدل شود؛ به علت عدم پذیرش و مشارکت از سوی مردم سیاست اعمالی 

پهلوی اول امکان اجرایی و عملیاتی نداشت و شکست خورد.

ایران، پهلوی اول، سازمان پرورش افکار، دولت  واژه های کليدی: سیاست فرهنگی، 
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مدرن، پدیدار شناختی.

مقدمه و بیان مسئله

دولت پهلوی اول، تالش زیادی برای پی  ریزی بنیان های جدید شئون مختلف حیات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران بر پایه تجدد انجام داد. حکومت پهلوی از آغاز 
تغییر  و  بازسازی، دگرگونی  پیش طراحی شده درصدد  از  برنامه  با  فعالیت سیاسی خود، 
فرهنگ بود. اجرای سیاست های فرهنگی، مستلزم فراهم کردن زمینه فکری و سازمان ها و 
به کارگیری ابزار جهت اجرایی ساختن آن بود. این رویکرد در چارچوب مشخص صورت 
می گرفت که در این مقاله یکی از مهم ترین سازمان ها »پرورش افکار« موردتوجه پهلوی اول، 

به عنوان مسئله اصلی پژوهش موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.

حکومت، برای افزایش نفوذ خود و ایجاد تمرکز، به دنبال ایجاد جامعه یکپارچه در 
همه ابعاد وزندگی مردم بود. هدف از یکسان سازی فرهنگی دولت پهلوی اول برای حل 
اختالفات، تفاوت های ظاهری اقوام، مذاهب، لهجه و زبان نبود؛ سعی در جهت دهی جامعه 
میهن،  ملت،  نظری چون  و  مفهومی  عناصر  به  نیاز  بود. حاکمیت  ملیت واحد  به سمت 
کشور، زبان، همبستگی، منافع ملی داشت. درنتیجه، پیگیری سیاست های دولت پهلوی و 
تأسیس سازمان های ویژه در این زمینه اجتناب ناپذیر بود. در این میان، سازمان پرورش افکار 
برای پشتیبانی نظری و اجرایی کردن سیاست پهلوی، نقش تبلیغ فرهنگ غربی و تخریب 
فرهنگ دینی را بر عهده داشت. تأسیس سازمان پرورش افکار در آن عصر، توجیه و کارکرد 
محسوسی داشت. زیرا پهلوی اول به شدت خود را نیازمند آن می دانست. با این وصف، 
بررسی و تحلیل سیاست های فرهنگی پهلوی اول، یعنی سال های 1304 تا 1320ه.ش به عنوان 
موضوع مقاله و مسئله اصلی موردتحقیق قرارگرفته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این 
است که سیاست های فرهنگی دولت پهلوی اول مبتنی بر رهیافت پدیدار شناختی چگونه 
قابل توصیف و تحلیل است. اهداف و برنامه سازمان پرورش افکار در راستای فرهنگ و 
سیاست گذاری پهلوی اول چه بود؟ فرضیه این است که، حکومت پهلوی اول تغییر فرهنگ 
سنتی را یکی از راهبردهای تجدد می دانست، به همین منظور در نظر داشت جهان زیسته مردم 

را با معیارهای جدید تغییر دهد.
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1- چارچوب نظری پژوهش: پديدار شناختی فرهنگ

پدیدار شناختی فرهنگ، چارچوب و رهیافت نظری است که توانایی تبیین سیاست گذاری 
در سطح کالن را دارد؛ به این دلیل که در این رهیافت ذهنیت و عینیت با تلفیق هم در اندیشه 
و هم در عمِل سوژه شکل می گیرد. نظریه پدیدار شناختی فرهنگ ظرفیت ها و داللت هایی را 
داراست که ضرورت انتخاب و اتخاذ در پژوهش را دارد. پدیدارشناسی قصد دارد از دریچه 
چشم و ذهن انسان، مسائل جهان را بشناسد و براین باور است که دانش مطمئن دانشی 
است که از طریق تجربه ذهن، فکر و احساس حاصل شود. پدیدارشناسی می تواند نوعی 
استراتژی تحقیق و پایه نوعی نگرش در چارچوب پژوهش مطرح شود )پل کینگ هورن، 
1989، رابورت وین رایت، 2006(. پدیدارشناسی رابطه حسی و ذهنی عوامل محیطی را بیان 
می کند. پدیدارشناسی مبتنی بر معرفت فلسفی و روش کیفی مستقل در پژوهش بکار گرفته 
می شود. »ادموند هوسرل« درصدد تبیین چگونگی شکل گیری و کنش گزاره ها در ذهن افراد 
جامعه بود )اسمیت، 1375: 47(. از منظر جهان زیسته، هوسرل معتقد بود که جهان از طریق 
اعمال هوشیارانه تجربه می شود )هوسرل، 1987: 38(. پدیدار شناختی با مقصود و هدف 
»روی آورندگی« در راستای برداشت معرفتی و تجربه حاصل از رخدادهای جهان در حال 
زمانه اشاره دارد )ایمان، 1388: 275(. یعنی جامعه محصول معرفت، آگاهی و تجربیاتی است 
که در زمان و دوره زندگی به دست آمده است. افراد و گروهی که در زمانه و عصر آن جهان 
زندگی می کنند و تجربیات تولیدشده و تبلیغ شده موردتوجه بوده و در آگاهی، بینش و روش 

مردم آن عصر تأثیر می گذارد.

در پدیدار شناختی که جهان زیسته حاصل تجربیات عصر وزندگی روزمره است، در 
انگاره ها، اندیشه ها و باور داشت های پیشین )سنت، قدیم و گذشته( بازنگری و یا انتقاد ایجاد 
می شود )ریترز، 1384: 327(. »لیوتارد« نظریه بازنگری پدیدار شناختی را در پژوهش های 
و  بازاندیشی   .)95  :1375 )لیوتارد،  می داند  فرهنگی  موضوعات  به  معطوف  و  اجتماعی 
بازنگری در مسائل اجتماعی و فرهنگی که درگذشته وجود داشته و در شرایط زندگی کنونی 
»جهان زیسته« باید بر اساس آن )معیارهای نو( بازسازی شود. درنتیجه باید بازاندیشی به 
مسئله »اشتراک بین االذهان« تبدیل شود )اسالمی تنها، 139: 32- 59(. منظور از بین االذهانی 
از دیدگاه هوسرل این است که جهان )جامعه( تجربه مشترک همه باشد )هوسرل، 1388: 
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229(. مقصود از جهان زیسته هوسرل ظرف تاریخی – اجتماعی است. جهان زندگی شامل 
باورها، سنن، آداب و مفاهیم را شامل می شود که بر فرهنگ داللت دارند.

پدیدارشناسی »شوتس« که فرهنگ را به مثابه جهان زیسته می داند، همان ادامه نظریه 
به چهار بخش، اخالف،  استاد خود، دسته بندی مقوالت  از  تمایز شوتس  هوسرل است. 
اسالف، معاشران و معاصران است. ازنظر وی انسان در قلمرو معاصران قرار دارد. ازنظر 
شوتس چارچوب فرهنگی از پیش تعیین شده بر افکار و کنش افراد مؤثر است. درنتیجه در این 
چارچوب، کنشگران در جهت قید و اعمال محدودیت هایی بر رفتار روزانه قرار دارند )ریترز، 
1384: 84(. پدیدارشناسی پس از شوتس »برگر، لوکمان و گارفینگل«، فرهنگ را به مثابه 
جهان زندگی روزمره می دانند، این رویکرد به خصیصه گشودگی تاریخ به روی رویدادهای 
جدید تأکیددارند )اسالمی تنها، 1394: 44-58(. نوع استدالل پدیدارشناسی در نظر این سه، 
فرایند دیالکتیکی دارد؛ یعنی بیرون، عینی و درون شدن است. درونی شدن عبارت است از 
تصرف مجدد و تبدیل آن به ساختارهای عینی جدید و سپس تبدیل ساختارها به آگاهی ذهنی 
)Berger,1967: 4( فرایند دیالکتیکی در پدیدارشناسی خالی کردن ذهن و افکار از احساس، 
ادراک، فرهنگ، باور و جایگزین کردن فرهنگ و افکار جدید است و تا جایی که در اذهان 

همه افراد جامعه یکسان شود.

تدبیرهای  که  است  شناختی  پدیدار  رهیافت  فرهنگی،  سیاست گذاری  ترتیب،  بدین 
دولت مردان و بازیگران سیاسی را در عرصه اقدامات و خط مشی قرار می دهند )شافرتیز و پی 
بریک، 1390: 24( اقدامات حاکمیت در عرصه فرهنگ محصول سازمان ها و سازوکارهایی 
است که به صورت آگاهانه توسط دولت تولید، توزیع و منتشر می شود. مواد و اجزاء آن مبانی 

معرفتی و معنایی دولت را شکل می دهد )مک گوییگان، 1388: 7(. 

نتیجه اینکه، در پدیدار شناختی فرهنگی از این منظر، ایدۀ »بازاندیشی در سیاست فرهنگی« 
در دولت های خودکامه، اقتدارگرا، سوسیالیست، لیبرال و مطلقه پذیرفته شده است. برای نمونه 
نازی ها در آلمان و جوامع سوسیالیستی در نهاد و سازمان خود، استفاده کرده اند. همچنین 
مؤسسات و سازمان های واسطه گر همچون بی بی سی )B.B.C( نمونه روشن آن در اروپا 
است )اسالمی تنها، 1394: 50(. با این وصف، نظریه پدیدار شناختی فرهنگ به عنوان یک 
چارچوب تحلیلی در این پژوهش انتخاب شده است. دولت پهلوی اول از یک سو درصدد 
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پیاده سازی آن دست به  هدایت جامعه به سبک غربی و اروپایی بوده و از طرفی جهت 
تضعیف و تغییر فرهنگ دینی - ارزشی زد که در اینجا به صورت مسئله اصلی در چارچوب 

نظری مزبور تحلیل و نقد شده است.

بین  براین رهیافت فرهنگی می کوشید رابطه حسی و ذهنی  دولت پهلوی اول مبتنی 
فرهنگ جدید »تأسیسی«1 و جامعه ایرانی پدید بیاورد. سیاست های فرهنگی پهلوی اول بر 
اساس رویکرد نظری پدیدار شناختی فرهنگ تحلیل شده و عالوه بر مصادیق مختلف در این 
زمینه، سازمان »پرورش افکار« به عنوان مهم ترین نهاد متولی تغییر »جهان زیسته« موردتوجه 

و ارزیابی قرارگرفته است.

2- ابزارها و سازوکارهای سیاست های فرهنگی پهلوی اول 

مردم  باورهای  سنتی،  عناصر  فرهنگی،  چارچوب های  به  فرهنگی  سیاست گذاری 
و زمینه های مساعد برای جاگیر شدن فرهنگ می گویند؛ دولت پهلوی درصدد کنار زدن 
ابزار و مواد نوسازی و درونی کردن آن  بومی و عینی کردن  سنت های اصیل و فرهنگ 
بود. بسترسازی سیاست فرهنگی توسط حاکمیت و محافل فرهنگی وابسته به قدرت در 
جهت تغییرات در زندگی مردم و توجیه گر اذهان عمومی انجام می شد. سیاست گذاری یعنی 
برنامه هایی که در قلمرو سرزمینی »جهان زیسته« یک کشور جا انداخته شود. به دلیل اهمیت 
موضوع، ابزارها و سازوکارهای سیاست گذاری دولت پهلوی، برخی از اقدامات نظری و 

اجرایی به صورت مختصر اشاره می شوند.

2-1- متحدالشكل کردن لباس: رضاشاه تنوع فرهنگی ایران را عامل تفرقه و عقب ماندگی 
می دانست )ناهید، 1307: 3(. شاه فرهنگ غربی را برتر عنوان می کرد و درصدد القا آن بود. 
هدف شاه از میان برداشتن چندگانگی و ایجاد وحدت نبود؛ بلکه در راستای سیاست گذاری 

فرهنگی کالن و تلفیق ذهن و عین با تغییر سبک پوشش وزندگی بود. 

بانوان« در 17  با جنبش اجتماعی »نهضت نسوان« و »جنبش  2-2- کشف حجاب: 
دی 1314ه.ش دستور کشف حجاب صادر شد. در سال 1315 گردهمایی عده ای از زنان 
و دختران تحصیل کرده در »کانون بانوان« به ریاست شمس، دختر شاه تشکیل شد. صدیقه 
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دولت آبادی از فعاالن کشف حجاب بود که در راستای سیاست پهلوی اقدامات و فعالیت های 
اوج دخالت دولت در  نقطه  داد )دولت آبادی، 1361: 168(. کشف حجاب  انجام  زیادی 
فرهنگ عمومی مردم و تغییر اجباری و همراه با خشونت در عرصه فرهنگی و سبک زندگی 

مردم بود.

2-3-ترویج ناسيوناليسم: شاه پرستی در شعار »خدا، شاه، میهن« خالصه می شد. دین 
زرتشتی به عنوان کامل ترین ادیان و زبان فارسی به عنوان رکن اصلی ملیت به حساب می آمد 
قالب  در  را  پهلوی  ایدئولوژی  رضاشاه  تاج گذاری  در  فروغی   .)439  :1303 )کاظم زاده، 
»شوونیسم2 شاهنشاهی« و »باستان گرایی« جهت ملت واحد دانست )فروغی، 1354: 236(. 

2-4-اسالم ستيزی: تضعیف و به حاشیه راندن عناصر دینی و شعائر مذهبی ریشه در 
که  نمونه »روضه خوانی  برای  داشت.  اول  پهلوی  افراطی  ناسیونالیسم  و  ایرانیت  سیاست 
می شد، روزی فرمودند [رضاشاه]: به سیدالشهدا خیلی ارادت دارم اما این اندازه گریه و 
زاری چه لزومی دارد؟ فروغی گفت می شود کم کرد« )هدایت، 1363: 384(. در راستای 
اسالم ستیزی حضور اعراب در ایران خوی وحشی گری، غصب و از بین بردن آداب ورسوم 

ملی قلمداد می شد )کاظم زاده ایرانشهر، 1303، ش12: 80(. 

زبان  به  آموزش رسمی  اسفند 1299نظام  کودتای سوم  با  زبانی:  2-5-یكسان سازی 
فارسی تغییر کرده و آموزش به زبان سایر اقوام ایرانی ممنوع شد. در راستای یکسان سازی 
زبانی در سال 1313ه.ش کلیه تابلوهای فروشگاه ها و مغازه ها و اصطالحات پزشکی از زبان 

و خط غیرفارسی به فارسی شدند )ایرانشهر، 1302: 74(.

2-6-آموزش و متون درسی: آموزش دروس تاریخ ابزار مهمی در راستای عرفی کردن 
سیاست بود، پهلوی اول آموزش را از دست روحانیت خارج ساخته و به سمت آموزش نوین 
غربی سوق داد. اعزام دانشجو به خارج از ابزار رواج الگوی زندگی غربی در میان جوانان 
بود )Banani,1961: 102(. درواقع آموزش وپرورش و مؤسسات علمی و آموزشی حکومت 
در جهت تحقق آرمان و برنامه های دولت پهلوی طراحی شده بود )دوورژه، 1376: 276(. 
سیاست آموزشی تنها بخشی از برنامه ها به حساب می آمد. در عرصه تعلیم و تربیت و نظارت 
بر آموزش، بازرسان زن از طرف وزارت فرهنگ به مدارس و مراکز آموزشی دخترانه می رفتند 

و به تدریج دانش آموزان را برای ترک لباس و حجاب فراهم کنند.
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2-7-باستان گرایی: سراسر دوره پهلوی اول، تبلیغ فروهر یعنی خدای زرتشت رواج 
داشت. نشریه ایرانشهر و نامه فرنگستان، ازجمله مهم ترین نشریه های ترویج و تبلیغ کننده 
باستان گرایی بود )ایرانشهر، 1303؛ فرنگستان، 1924(. در راستای باستان گرایی، »تدریس 
شرعیات و قرآن در مدرسه ممنوع شد، اعتمادالدوله یحیي قره گزلو بر سر این کار استعفا کرد« 

)آصف، 1384: 250(. 

2-8-تجدد و نوسازی: نشر و ترجمه کتاب های فرنگی از لوازم تجدد بود )کاوه، ش12، 
1920: 1 ؛ کاوه، ش11، 1921: 1-2(. نوسازی پهلوی دو وجه داشت که چنین نقل شده است؛ 
».. یکي تظاهرات در بولوارها، یکي تمدن ناشي از البراتوارها تمدني که مفید است و قابل 
تقلید، تمدن ناشي از البراتوارها و کتابخانه هاست. آثاري که بیشتر ظاهر شد تمدن بولوارها 

بود که به کار الله زار مي خورد« )هدایت، 1363: 383(.

2-9-همراهی با روشنفكران: رضاشاه، از روشنفکران و نخبگان نظیر علی اکبر داور، 
ایرانشهر، اردشیر جی، علی اصغر حکمت، احمد  محمدعلی فروغی، تقی زاده، کاظم زاده 
استفاده می کرد.  بود،  پهلوی الزم  افراد بسیاری که در راستای سیاست دولت  کسروی و 
علیه  را  دین  داد، کسروی  انجام  پهلوی  برای  شایانی  دین ستیزی کمک  درزمینه  کسروی 
وحدت و کیش بدکاران می شمرد )کسروی، 1346: 228(. همسویی روشنفکران و تئوری 
سازان دولت پهلوی از روی اکراه و مصلحت نبود؛ بلکه نقطه اتصال آن ها با یکدیگر از حیث 

غایت و هدف یکی بود.

2-10- نقش کشورهای خارجی: دیپلماسی فرهنگی فرانسه در سیاست گذاری رضاشاه 
در ایران تأثیر بسزایی داشت، اولین تمایالت فکری غرب در کتاب »ادیان و فلسفه های آسیای 
مرکزی« از »کنت دوگوبینو« آمده است. برای نمونه اصول آموزشی دانشگاه تهران برگرفته 
از اصول آموزش عالی فرانسه بود ناسیونالیسم خاستگاه فرانسوی داشته و از جهت گرایش، 
صفت و شیوه مدیریتی مبتنی بر الگوی آلمانی بود )لنچافسکی، 1352: 195(. هدف از تأسیس 
دانشگاه تهران نیز در راستای سیاست گذاری فرهنگی صورت گرفت »دانشگاه در مرکز این 
سیستم قرار داشت، ...هدف وي از تأسیس این دانشگاه ترویج فرهنگ غربي بود« )سولیوان، 
1373: 107(. کشورهای خارجی و به خصوص فرانسه، آلمان و انگلیس در تغییر فکر و ذهن 

جامعه به منظور بسترسازی تالش زیادی کرده و خدمات فراوانی ارائه دادند.



گ
هن

فر
ی 

خت
شنا

ار 
يد

پد
يه 

ظر
س ن

سا
ر ا

ل ب
 او

ی
لو

 په
ی

نگ
ره

ی ف
ها

ت 
اس

سی
ی 

اد
نتق

ل ا
حلی

ت

265

در علت »روی آورندگی« پهلوی اول به تغییر و بازاندیشی فرهنگ گفتنی است که، 
رضاشاه از روی اضطرار و استیصال به موضوع فرهنگ واردشده و روی آورد. ازاین جهت 
که از مهم ترین الزامات »دولت مطلقه مدرن«، ایجاد بستر و سازوکار آن یعنی فرهنگ است. 
پهلوی اول وقتی سیاست های فرهنگی را دنبال می کرد، بحران و ضعف مشروعیت داشته 
و در ضعف قدرت استبدادی نبود. گفتنی است که، پهلوی اول ، از زمان تأسیس رسمی 
)1304( و به خصوص 1305 تا 1312 ویژگی بارز حکومت »شبه مدرن« را داشته و بین سال 
1312 تا 1320 که با حمله متفقین شیرازه حکومت از هم پاشید، ویژگی های حکومت »مطلقه 

خودکامه« را دارا بود.

3- سازمان ها: سازمان پرورش افکار

عالوه بر سازوکار و اقدامات بیان شده در باال، تأسیس مراکز و مؤسسات جهت ایجاد 
نگرش مدنظر پهلوی، اقتدار سیاسی شاه و ایجاد اشتراک عقیده »بین االذهانی« برای راهبردهای 
اصلی ضروری بود. دولت پهلوی عالوه بر مدارس، مراکز آموزش عمومی و عالی، مراکز 
با  را  نوجوانان و جوانان و همه جامعه  فرهنگی،  پادگان ها، مؤسسات  و  نظامی  آموزشی 

ابزارهای متعدد در جهت احساس مشترک و تفکر مشترک درزمینه ملیت بسیج می کرد.

همه آموزش ها در راستای تقویت جایگاه شاه به مثابه معلم و پدر ملت ایران بود. از 
مهم ترین این مؤسسات و مراکز؛ دانشکده معقول و منقول، وعظ و خطابه، سازمان پیشاهنگی 
و سازمان پرورش افکار بودند. هدف از تأسیس سازمان پرورش افکار، مقابله با حوزه علمیه 
بود که هیچ تعهدی به جامعه و دین نداشته باشد. سخنرانی و تبلیغ از طریق مراسم و مناسبات 
موضوع ملیت، وطن و زبان و تاریخ باستان و ترویج سبک غربی بود. هدف آن ایجاد حس 
وطن دوستی، القا ارزش ها و شاه پرستی را آموزش می داد. مهم ترین آن ها در این زمینه سازمان 

»پرورش افکار« بود.

تأسیس سازمان پرورش افکار در دی ماه 1317 ه.ش به عنوان برآیند نهایی حرکت فرهنگی 
دولت به حساب می آمد، که حدود دو سال فعالیت کرد. این سازمان با توجه به حجم و 
گستردگی فعالیت هایش در نوع خود بی سابقه بود. عیسی صدیق از فعاالن فرهنگی سازمان 
پرورش افکار، هدف ایجاد سازمان را تقویت حس غرور ملی و میهن پرستی می دانست 
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)صدیق، 1347: 374(. احمد متین دفتری مؤسس اصلی سازمان پرورش افکار بود )عاقلی، 
1371: 164(. متین دفتری تأسیس سازمان را به معنای بازگشت به آگاهی ملی می دانست. 
گفتنی است که زمینه و ریشه تشکیل سازمان پرورش افکار به هوشیاری ملی بازنمی گشت و 
در جهت وحدت ملی نبود؛ بلکه سازمان پرورش افکار ریشه در وابستگی فرهنگی رضاشاه 
و از ابزارهای پیاده سازی فرهنگ غربی و مواجه بافرهنگ اسالمی و ارزش های بومی ایران 
معاصر بود. آنچه مؤسس سازمان مبارزه معنوی برای تقویت روح ملی و مردمی نام برده در 
جهت تغییر اذهان عمومی جامعه بود. پدیدار شناختی فرهنگی اغلب از سوی دولت مردان 
و حاکمیت اجرا و عملی می شد. دولت پهلوی می کوشید در فرهنگ مردم و جامعه ایرانی با 
ایجاد نهادهای فرهنگی بیگانه، شبهه، انتقاد، تشویش و جایگزینی، بازنگری و بازاندیشی ایجاد 

کرده و درصدد تلفیق ذهنیت و عینیت و القاء آن به اندیشه و افکار سوژه )مردم ایران( بود.

سازمان با سازمان دهی اعضاء، گروه ها و عناصر در راستای تقویت قدرت مطلقه پهلوی 
و مخالفت با هرگونه حرکت سیاسی و غیردولتی که در راستای هویت سازی بود )دلفانی، 
دفتری مسئول سازمان،  متین  احمد  که،  بود  این صورت  به  1375: 71(. ساختار سازمان 
اسماعیل مرآت، مظفر اعلم، رشید یاسمی، بدیع الزمان فروزان فر، قاسم غنی، علی شایگان، 
امیر خسروی، صدیق اعلم و ادیب از اعضای اصلی آن بودند )صدیق، 1345: 189- 219(. 
سازمان پرورش افکار از شش کمیسیون اصلی تشکیل شده بود. هریک از کمیسیون ها در 
حوزه تخصصی خود فعالیت می کردند. سازمان پرورش افکار در تالش بود تا بر اساس 
ماهیت و برنامه های خود، ذهنیت، نگرش و رفتار افراد جامعه را تغییر بدهند. کمیسیون 
شش گانه؛ سخنرانی، رادیو، کتب آموزشی، نمایش، موسیقی و نشریات با برگزاری جلسه، 
سخنرانی، تولید متن و محتوای مرتبط با سازمان پرورش افکار، سعی می کردند ذهنیت و 

حس افراد جامعه را تغییر بدهد )مکی، 1362: 161؛ صدیق، 1345: 248- 269 (.

هدف تأسیس سازمان ازنظر مورخ رسمی دولت پهلوی اول چنین آمده است »...وظیفه 
مهم دیگر این راهنمایان[سازمان پرورش افکار] این است که افکار و آمال و آرزوهای افراد 
را چنان یکسان کنند که اتحاد و اتفاق کلمه واقعی در میان ایشان فراهم شود تا در میان افراد 
تحصیل کرده به هیچ اندک اختالف و دوگانگی از حیث افکار و آمال و آرزوی انسانی پیش 
نیاید« )نفیسی، 1345: 18(. اساسنامه سازمان پرورش افکار، در زمان تأسیس، همان دی ماه 
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1317 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان از ابتدا وظیفه و برنامه های خود را بین کمیسیون ها 
و افراد تقسیم کرد. اهداف، وظایف و برنامه ها چنین اعالم شد؛ هدایت و راهنمایی افکار 
عمومی مردم، متشکل از یک هسته و هیئت مرکزی در تهران و شاخه هایی در شهرهای 
مختلف ایران، همچنین مقرر شد؛ سازمان پرورش افکار جهت پیشبرد اهداف و برنامه های 
خود از مواد و عناصر مختلف از قبیل؛ نشریات، مجله، روزنامه، کتاب، سخنرانی، نمایش 
فیلم، موسیقی، فیلم، شعر و سرود استفاده کند. هسته مرکزی سازمان پرورش افکار در تهران 
مستقر بود و سایر وظایف در ذیل کمیسیون تخصصی موردنظر از طرف وزارت فرهنگ 

تعیین می شد )دلفانی، 1375: 3-1(.

هیئت وزیران  تصویب نامه  افکار  پرورش  اساسنامه  به  راجع  هیئت وزیران  تصویب نامه 
راجع به اساسنامه پرورش افکار مصوب 1317.10.12 اساسنامه سازمان پرورش افکار که در 
جلسه دوازدهم دی ماه 1317 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود )اساسنامه سازمان پرورش 
افکار، 1317(. با بررسی اساسنامه »سازمان پرورش افکار« در قالب پدیدار شناختی فرهنگی، 
سیاست گذاری فرهنگی پهلوی و رویکرد رضاشاه به موضوع فرهنگ آشکار می شود. جهان 
زیسته عصر پهلوی شامل باورها، سنن، آداب، فرهنگ، هنجارها و ارزش های دینی، مذهبی، 
قومی، ملی، زبانی و سایر عناصر را در برمی گرفت که ریشه در تاریخ سرزمینی و فرهنگ 
دینی - مذهبی داشت. رضاشاه و متولیان فرهنگی رژیم پهلوی به صورت آگاهانه و از طریق 
دولت و با تکیه بر ابزار و مواد موردنیاز درصدد بازاندیشی و تغییر در این عناصر و تفکرات 

جهان زیسته مردم برآمدند.

 در راستای اهداف و برنامه های مصوب شده در سازمان، مراکزی در شهرهای مختلف 
تأسیس شده بود. اغلب مراکز توسط آموزگاران، دبیران و مؤسسات آموزشی در پرورش 
افکار دانش آموزان، فراگیران و دانشجویان نقش داشتند. حضور در کالس های آموزشی برای 
فرهنگیان ضروری بود و برنامه این آموزشگاه را هیئت مرکزی تعیین می کرد. در این مرکز 

می آموختند اطاعت از شاه الزامی است.

در دفاتر شهرستان، سازمان پرورش افکار اغلب نماینده ای از تهران حضور داشت یا 
توسط استاندار و یا فرماندار شهر اداره می شد و به صورت دوره ای گزارش فعالیت و عملکرد 
را به تهران ارسال می کردند. بیشتر فعالیت های سازمان پرورش افکار در تهران و شهرستان که 
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توسط مراکز آموزشی اجرا می شد، مبتنی بر ارائه شرح حال بزرگان تاریخ باستان، شرح حال 
آثار تاریخی، فرهنگ و تمدن باستانی، فنون سخنرانی و سخنوری و به خصوص دستاوردهای 
رضاشاه بعد از کودتای سوم اسفند 1299 و توضیح بحران اواخر قاجار بود. همه اقدامات در 
راستای نمایش توسعه ایران دوره رضاشاه، وحدت ملی، قدرت و عملکرد پهلوی )دلفانی، 
1375: 29( و از همه مهم تر فضاسازی برای دولت مطلقه مدرن و ملیت بود. همه این اقدامات 

و فعالیت ها از الزامات ملت سازی و نوسازی به شمار می رفت.

برای افرادی که دوره های سازمان پرورش افکار را با موفقیت سپری می کردند، در سطح 
مربیان و فراگیران گواهی و مدرک صادر می شد. طی کردن دوره در پروند علمی، اداری و 
حقوق مزایای شرکت کنندگان تأثیر مثبت داشت )سالنامه معارف، 1317: 201- 222(. سازمان 
دانشگاه ،  قبیل،  از  آموزشی  مراکز  در  دانشجویان  افکار  یکسان سازی  برای  افکار  پرورش 
دانشسرا و سایر مؤسسات آموزشی شورای مرتبط با موضوع تخصصی را تشکیل می داد. 
رئیس هر دانشکده موظف بود استادان دانشگاه را به رعایت دستورالعمل های خاص سازمان 
ملزم نماید. در رشته هایی چون تاریخ، جغرافیا، ادبیات فارسی، فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد 
دقت بیشتری صورت می گرفت. رئیس هر دانشکده در پایان هر ثلث تحصیلی گزارش کامل 
انجام شده را به هیئت مرکزی پرورش افکار می فرستادند )اساسنامه  اقدامات  سخنرانی و 
سازمان پرورش افکار، 1317(. عالوه بر تربیت و آموزش افراد و گروه های مختلف، سازمان 
پرورش افکار در راستای پیگیری اهداف و برنامه های خود کمیسیون های متعددی را شکل 
داده بود و همچنین در کنار کمیسیون ها مجله مستقلی برای تبلیغ ضد دینی، چاپ مطالب 
انتقادی از اسالم، مذهب شیعی و فرهنگ قومی و ترویج گفتمان پهلوی »شاه پرستی« و 

فرهنگ غربی استفاده می شد.

نشریه مستقل سازمان پرورش افکار، مجله ایران امروز اهداف و برنامه های سازمان را 
تبلیغ می کرد و ایران را با ظاهری غربی و تلفیقی از فرهنگ باستان و غربی نمایش می داد. 
سازمان پرورش افکار درصدد بود از طریق مجله ایران امروز برنامه های کمیسیون های مختلف 
سازمان را در مجله چاپ و به اطالع عموم برساند. هدف نشریه عالوه بر چاپ تصاویر و 
نمایش زمان، مکان و محتوای برنامه های سازمان پرورش افکار، دستاوردهای ظاهری، مدرن و 
تقلیدی پهلوی از غرب را نیز با غلو زیادی چاپ کرده و نشر می داد. از سوی دیگر از اهداف 
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نشریه ایران امروز تجلیل از شاه، مقدس نشان دادن پهلوی اول، تبلیغ در خصوص فعالیت های 
مختلف رژیم و منجی نامیدن شاه برای ایران پسا مشروطه بود )ایران امروز، ش2، 1319: 27(. 

کمیسیون کتب کالسیک وظیفه داشت کتاب های درسی دبستان و دبیرستان ها را اصالح 
کند و افکار میهن دوستی و شاه پرستی را در مندرجات آن ها بگنجاند. در اغلب متون درسی که 
توسط کمیسیون کالسیک موردبازنگری قرارگرفته بود تضاد و تنش بین آموزش در مدارس 
و خانواده پیش می آمد )حجتی، 1377: 159(. هرسال روز چهارم اردیبهشت مراسم برگزار 
می شد که جوایزی به بهترین نویسنده متون کالسیک اهداء می شد. رئیس کمیسیون معتقد 
بود کتاب های تألیف شده حس غرور ملی و کشور دوستی و شاه پرستی را در اثر بازنگری 
کتاب های تاریخی و جغرافیا تغییر و ارتقا داده است )ایران امروز، ش3، 1319: 11(. همین 
کمیسیون در دوره های بعد نیز در تحوالت نظام آموزش ایران نقش بیشتری داشت به این 
دلیل که کارگزاران و متولیان فرهنگی مبتنی بر نظریه پدیدار شناختی فرهنگ با تغییر عناصر 

فرهنگی و متون آموزشی از طریق تجربه درصدد ایجاد تغییر در گزاره های فرهنگی بودند.

کمیسیون مطبوعات که بر عهده محمد حجازی )مطیع الدوله( بود و مجله ایران امروز را 
نیز سرپرستی می کرد. این مجله در چاپخانه مجلس منتشر می شد و سازمان های دولتی موظف 
به خرید آن بودند. برای نشر مقاالت در سازمان و گسترش اهداف یکسان سازی، کالس های 
روزنامه نگاری تشکیل می شد و نویسندگان مخصوص جهت روزنامه نگاری تربیت می شدند.

کمیسیون سخنرانی در مدارس، شهرداری ها، باشگاه ها، دانشگاه ها به فعالیت و سخنرانی 
می پرداختند برخی مواقع سخنرانی مفید نبود. اغلب سخنرانی های کمیسیون ترویج افکار 
شاه دوستی بود )مستوفی، 1386: 319(. سخنرانی ها درصدد مقایسه ایران با قبل و بعد از 
کودتا بود تا از این طریق رابطه حسی و ذهنی بین مردم و حاکمیت ایجاد کند. موضوعات 
مهم کمیسیون سخنرانی سازمان پیرامون »وحدت  ملی و اصول ملیت«، »آداب معاشرت«، 
»وطن پرستی و شاه پرستی«، »نهضت صنعتی کشور«، »تربیت نسوان« و موضوعاتی از این قبیل 
را دربرمی گرفت )دلفانی، 1375: 57(. در هر سخنرانی تمرکز بر توضیح کلی از عملکرد رژیم 
رضاشاه ارائه می شد و با ایجاد زمینه تفکرات فرهنگی را به مخاطب القاء می کرد. هدف از 
سخنرانی ها توسط سازمان افکار تضعیف فرهنگ دینی و تقویت و جایگزینی فرهنگ غربی 

بود که با این ابزار سعی در جذب جوانان و نخبگان می کردند.
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کمیسیون موسیقی درصدد اصالح موسیقی کشور و ترویج موسیقی ملی و میهنی بود. 
آهنگ های مهیج و سرودهای میهنی در مراسم رسمی و دولتی آماده سازی می شدند )سازمان 
اسناد ملی ایران، 1319، پاکت 3268، 3259، 3262، ش 808011(. در مراسم مختلف خواننده 
و گروه موسیقی تربیت می کردند و در شهرستان های مختلف ساختن قطعات موسیقی و 
سرود و تألیف کتاب موسیقی و متداول نمودن آن با روش های موسیقی، علمی و ادبی غربی 

از وظایف کلی آن بود )ایران امروز، ش9، 1319: 2(.

کمیسیون رادیویی فعالیت خود را کمتر از دو سال بعد از تأسیس سازمان در سال 1319 
آغاز کرد، وظیفه اصلی رادیوپخش نطق ها، اخبار، موسیقی و برنامه های آموزشی بود )دربیگی، 
1382: 279(. به منظور گسترش فعالیت های نوسازی اولین رادیو از طرف آلمان ها در سال 
اندیشه های نظم نوین و وطن دوستی و  تبلیغات درباره  1306 ه.ش به رضاشاه داده شد. 
ستایش و تمجید از شاه و عناصر اصلی برنامه  های رادیویی سازمان را شکل می داد )آوری، 
1376: 111(. رادیو اغلب موسیقي غربي پخش می کرد و گفتار و سخنان مذهبی را پخش 
نمی کرد. هدف کمیسیون رادیویی با آماده سازی اذهان و ایجاد حس مشترک در جامعه عصر 
پهلوی گفتمان بازاندیشی فرهنگی را از طریق پدیدار شناختی فرهنگ و در »اشتراک بین 

االذهان« توسط رادیو دنبال می کرد. 

کمیسیون نمایش باهدف نمایش سینما و موسیقی شکل گرفت. هنرستان هنرپیشگی در 
راستای برنامه های کمیسیون نمایش بود. اجرای تصنیف های سیاسی به صورت نمایش، اجرای 
نمایشنامه در فاصله پرده و جلو پرده نمایش خوانده می شد که بنام پیش پرده شهرت داشت. 
نمایش هایی در سطح شهر و سه شنبه هر هفته در تهران و به خصوص خیابان الله زار برگزار 
می شد )دلفانی، 1375: 71- 75(. کمیسیون باهدف عمومی سازی نمایش، گریم، چهره پردازی 

و ورزش های موزون و رقص برنامه اجرا می کرد )پور حسن، 1378: 15(.

بر اساس پدیدار شناختی فرهنگ، آگاهی و تجربه محصول زمان/حال و دوره زندگی 
تغییر در سیاست فرهنگی و تالش در  ایجاد  پهلوی  این وصف، رویکرد رژیم  با  است. 
سیاست گذاری جدید فرهنگی بود. شخص رضاشاه و کارگزاران حکومتی درصدد تغییر 
عناصر و گزاره های فرهنگی برآمدند. برای ایجاد تغییر و جایگزینی فرهنگ غیر/دگر در 
جامعه ایران نیازمند عناصر، مواد و ابزارهای متعدد بودند که تجربیات جدید را تولید، تبلیغ 
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و پیگیری کنند. درنتیجه سازمان پرورش افکار این وظیفه را انجام می داد که در راستای 
تغییر بینش و روش در زندگی و افکار مردم ایران را دنبال می کرد. حاکمیت پهلوی جهت 
دستیابی به مقصود خود و در راستای نیازهای حکومت سازمان پرورش افکار را تأسیس 
کرد. بنابراین با توجه به پیش زمینه های فکری و بسترهای سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی و 
حکومت آمرانه رضاشاه، یکسان سازی فرهنگی قائم به شخص شاه و افکار او بود. از سوی 
دیگر تشکیل این سازمان برای توجیه سیاست های حکومت رضاشاه ضروری بود و می توان 
سازمان را ابزاری دوسویه تلقی کرد. همچون شمشیر دو لبه که یک سوی آن برای نابودی 
و تضعیف فرهنگ اسالمی، مذهبی و ارزشی بهره می گرفت و از لبه تیز دیگر برای تأسیس 
فرهنگ جدید و فرهنگ غربی و پیشبرد آن استفاده می کرد که بافرهنگ و باورهای سنتی و 

بومی جامعه انطباق نداشت. 

پیاده سازی  درصدد  متعدد  کمیسیون های  تأسیس  با  افکار  پرورش  سازمان  درمجموع 
برنامه های جدید اجتماعی و فراهم ساختن زمینه های فرهنگی تغییر بود. هدف اصلی سازمان 
پرورش افکار این بود که، از طریق بازاندیشی و بازنگری در مسائل اجتماعی و فرهنگی 
اصیل، سنتی، بومی و تاریخی مردم، تغییرات را ایجاد کند. هدف دولت پهلوی این بود، با 
ایجاد تغییر در فرهنگ زندگی جدید »جهان زیسته« آن را به یک موضوع مشترک بین عموم 
مردم تبدیل کند که در پدیدار شناختی فرهنگ »اشتراک بین االذهانی« نام دارد که تحوالت 
و رخدادهای بعدی تاریخ ایران ناکامی آن را نشان می دهد. سازمان پرورش افکار در خدمت 
دولت و »ترویج فرهنگ غربی، تلفیق باستان گرایی و غرب گرایی« بود. شاه در تالش بود به 

کمک این نهاد بحران مشروعیت خود را ترمیم نموده و دولت مطلقه مدرن را شکل دهد. 

نتیجه گیري

مسئله اصلی مقاله بر پایه این سؤال مهم شکل گرفت که؛ سیاست های فرهنگِی دولِت 
پهلوی اول مبتنی بر رهیافت پدیدار شناختی چگونه قابل تبیین است. دیگر اینکه اهداف و 
برنامه سازمان پرورش افکار در راستای فرهنگ و سیاست گذاری پهلوی اول چه بود. این 
پرسش دوبخشی با استفاده از نظریه پدیدار شناختی فرهنگ، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
یافته های توصیفی – تحلیلی مقاله بر پایه منابع و شواهد تاریخی نشان می دهد، رضاشاه برای 
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پیشبرد سیاست های کالن خود در جهت دولت مدرن و تقویت راهبرد نوسازی، از مکانیسم 
و ابزارهای متنوع و مختلفی بهره جست. 

تحلیل تحوالت فرهنگی دولِت پهلوی اول بر اساس رهیافت پدیدار شناختی فرهنگ، 
نشانگر آن است که هدف از متحدالشکل کردن لباس، کشف حجاب و جنبش نسوان، ترویج 
ناسیونالیسم، اسالم ستیزی، یکسان سازی زبانی، تغییر و دست کاری در متون درسی مدارس، 
باستان گرایی، تجدد و مدرنیسم و اقبال گزینشی نسبت به روشنفکران و همه این سنخ از 
اقدامات درصدد تلفیق تجربه، ذهن، فکر و احساس )هدف عجین کردن سرشت جامعه 
وزندگی مردم با برنامه دولت پهلوی اول( بود که با عادی سازی اقدامات خود، جهان زیسته 
حاصل از تجربیات وزندگی روزمره را به یک گفتمان غالب تغییر دهد. فرایند دیالکتیکی 
سیاست فرهنگِی دولِت پهلوی اول درزمینه فرهنگ، ابتدا درصدد خالی کردن ذهن از فرهنگ 
جهان زیسته، تهی کردن ارزش های دینی و بعد عادی سازی و پذیرش فرهنگ جدید التاسیس 
بود. مبادرت دولت رضاشاه به مهندسی فرهنگ جدید و شاخص های پیوستی آن، از روی 
اضطرار و استیصال دولت مطلقه جدید بود، درنتیجه جهان زیسته دولِت پهلوی ملزم به 
اجرای آآن بود تا از طریق تبلیغ فرهنگ جدید به جهان زیسته مشترک دست یابد. آنچه 
»شوتس« از فرهنگ نام می برد جهان زیسته است، اگر جهان زیسته تغییر کند فرهنگ تغییر 
خواهد کرد. دولت پهلوی اول به دنبال اجرای فرایند دیالکتیکی فرهنگی بود که تغییر جهان 
بیرون، عینی شدن توسط مردم و ایجاد تغییر و درونی شدن بود. درواقع خالی شدن ذهن و 

افکار جامعه ازآنچه بود به آنچه که باید باشد.

اقدامات دولِت پهلوی اول درزمینه مزبور، ریشه در چند علت اساسی داشت؛ نخست 
شکست مشروطه ایران در دست یابی به اصالحات و شکست راهبردهای نوسازی پیش از 
مشروطه، جنگ جهانی اول و در پی آن آشنایی ایرانیان با تفکرات عرفی دین در اروپا و 
همچنین ایده ملیت و ایرانیت، مهم اینکه استیصال پهلوی اول، در تأسیس دولت مطلقه مدرن 

بود که؛ تنها راه رسیدن به این هدف را تخریب فرهنگ دینی و بومی می پنداشت.

هدف سیاست فرهنگی پهلوی اول منطبق با راهبردهای نوسازی حکومت بود، سازمان 
و  دینی  و  اسالمی  سنتی،  فرهنگ  تغییر  باهدف  مهم  سازمان های  از  یکی  افکار  پرورش 
جایگزینی بافرهنگ مدرن غربی از یکسو و احیاء فرهنگ ایران باستان در مبارزه با تاریخ، 
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فرهنگ و تمدن اسالمی به شمار می  آمد. حاکمیت با ایجاد شبهه در باورها، سنن، فرهنگ و 
هنجارها را دنبال می کرد. سیاست فرهنگی پهلوی اول آگاهانه، با برنامه و طرحی جدی برای 
تضعیف فرهنگ دینی، ارزشی و تمرکز قدرت در شخص شاه بود. هدف انتقاد از انگارها، 
باورها و اندیشه ها، بازنگری در جهان زیسته فرهنگی ایرانی – اسالمی به جهان مشترک بین 
االذهانی باستانی  –غربی بود که آن را با رو آوردن/روی آورندگی به تجربه جدید »فرهنگ 
جدید التاسیس« دنبال می کرد. درنتیجه با حمله متفقین به ایران و وجود شکاف عمیق بین 

مردم و دولت در شهریور 1320 اتفاقات دیگری رخ نمود.

يادداشت ها

 ماهیـت فرهنگ جدید تأسیسـی پهلـوی مبتنی بر مکتب غربی، سکوالریسـم و جذب مظاهر تمدنی . 1
اروپایی استوار بوده و در مقابل تضعیف فرهنگ ایرانی – اسالمی و انتقاد ارزش ها و هنجارهای محلی 

و قومی را به همراه داشت.
شوونیسم به فرانسوی ”Chauvinisme“ و به معنای میهن شیفتگی و میهن پرستی افراطی و ستیزه جو . 2

است.
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