
  نيما احمدپور
پروژه رضاخان در س�تيز با س�اختارهاي ديني 
و معتق�دات ديرپ�اي ايراني�ان، از آن روي ك�ه 
پديده اي ديكته شده و استعماري بود،هم اينك 
ني�ز ادام�ه دارد و در قالب ه�اي مضحكي چون 
تحميل »كوروش«به تاريخ ايران، خود را نش�ان 
مي دهد. از همين روي خوانش اين ايده بيگانه گرا 
همچنان مي تواند بهنگام و مفيد قلمداد ش�ود. 
مقالي ك�ه پيش روي شماس�ت، در تبيين همين 
مقوله نگارش يافته است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
رضاخان هرچند توس��ط دولت انگلس��تان كشف و 
بزرگ شد،اما فردي عامي و بيسواد بود و نمي توانست 
براي كشور، راهبرد فرهنگي و گفتماني تبيين كند. 
اين خأل را روشنفكراني پر كردند كه در مشروطيت 
نيز در پي ساختارش��كني دين��ي و فرهنگي بودند. 
روش��نفكران و فرنگ رفته هاي عص��ر رضاخان در 
پيگيري تجددخواهي، به ج��اي برنامه ريزي براي 
پيشرفت كشور، راه اندازي صنايع، تالش براي اعطاي 
آزادي مش��روع به طبقات مختلف مردم، حمايت از 
محرومان جامع��ه، تقويت بنيه هاي علمي اقش��ار 
جامعه، تالش در جهت آباداني و سازندگي شهرها و 
روستاها و صنعتي شدن ايران، تيشه به ريشه  مذهب 
زدند و آن را مانع رش��د و تعالي جامعه دانس��تند. 
رضاخان كه انديش��ه هاي غربي را عامل پيش��رفت 
ايران مي دانست در جمع دانشجويان اعزامي كشور 
به دانشگاه هاي اروپايي، اخالق غربي را مورد ستايش 

قرار داد و خطاب به آنان اظهار داشت:
»هدف اصلي م��ا در اعزام ش��ما به اروپا آن اس��ت 
كه آم��وزش اخالق��ي مي بينيد، چراك��ه مي بينيم 
كشورهاي غربي به مقام بلندي دست يافته اند، چون 
آموزش اخالقي كامل اعزام شما به خارج نداشتيم، 
مي توانستيم معلمان و استادان خارجي را استخدام 
كني��م... نمي خواهيم ايرانيان را به نس��خه  اروپايي 
تبديل كنيم. اين كار ضرورتي ندارد، چون سنت هاي 
قدرتمندي پشت س��ر آنها قرار دارند. مي خواهم از 

هموطنانم بهترين ايرانيان ممكن را بسازم. لزومي 
ندارد به طور اخص شرقي يا غربي باشند.« )1(
رضاخان پس از بازگشت از سفر تركيه گفت:

»ما رفته بوديم با مردم بسيار بزرگ مالقات كنيم. ما 
بايد ملت خودمان را همانطور به درجات رشد و ترقي 
برسانيم كه او ملت خودش��ان را رسانده است... من 
تصور نمي كردم ترك ها تا اين اندازه ترقي كرده و در 
اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند. حاال مي بينيم كه ما 
خيلي عقب هستيم، مخصوصاً در تربيت دختران و 
بانوان و فوراً بايد با تمام قوا به پيشرفت سريع مردم 

مخصوصاً زنان اقدام كنيد.« )2(
ايوانف، مورخ كمونيست و چپ گرا در رابطه با نتيجه  

عملكرد ضدديني دوران رضاخان مي نويسد:
»تعداد مدارس روحاني پيش از س��لطنت رضاشاه، 
282 باب و محصلين آن 5984 نفر بوده و در پايان 
سلطنت او به ترتيب به 206 باب و 784 نفر تقليل 

يافته است.«)3(
امام خميني)ره( نيز در اين رابطه فرموده اند:

»روحانيت را با تمام قوا كوبيدند، به طوري كه اين 
ح��وزه علميه اي كه آن وق��ت البته ه��زار و چند تا 
محصل داشت، رس��يد به يك چهارصد نفر، آن هم 
چهارصد نفري كه تو سري خورده، چهارصد نفري 
كه هيچ نتواند يك كلمه صحبت كند، تمام منابر را 
در سرتاس��ر ايران، تمام خطبا را در سرتاسر ايران، 

زبانشان را بستند.« )4(
علماي ديني از زمان سقوط قاجاريه و روي كارآمدن 
رضاخان، در فرصت ه��اي مختل��ف او را به رعايت 
مسائل ديني سفارش كردند. وي در دوران حكومت 
خوي��ش سياس��ت هاي چندگان��ه اي را در ارتباط 
با مذه��ب پيش گرفت ك��ه مي توان برخ��ي از آنها 
را از ابتدا تا ش��هريور س��ال 1320 ش به شرح زير 
دسته بندي نمود. البته هدف اصلي وي در همه  اين 

سياست ها حذف دين و مبارزه با آن بود:
الف:گرايش به مذهب در سال هاي آغازين حكومت 

به صورت ظاهري و نه واقعي و حقيقي
ب: بي تفاوت شدن نسبت به مس��ائل ديني و حتي 

ترك رفتارهاي ظاهري خود
ج:مبارزه با دين و حذف برنامه هاي ارزشي و مذهبي 

در جامعه
د: س��ركوب نيروهاي مذهبي و به شهادت رساندن 

جمعي از آنان. 
  دوره كوتاه تظاهر به شعائر ديني

با تأمل در نوع سياست هاي رضاخان در حوزه  دين 
اين نتيجه به دس��ت خواهد آمد كه وي با آگاهي از 
تأثير دين در زندگي مردم ب��ه صورت زيركانه، آرام 
و مرموز با آن به مبارزه برخاست. در آغاز راه، شيوه  
كار وي به گونه اي بود كه با چند تن از علماي حوزه 
مذاكره كرد، در مس��اجد حضور يافت، علما را براي 
سفر به عتبات عاليه بدرقه كرد، به مجلس عزاداري 
س��االر ش��هيدان رفت و به ظاهر پيمان بست تا در 
راه اسالم و نشر حقايق اين بزرگ الهي گام بردارد. 
آيت اهلل حاج آقا نوراهلل نجف��ي اصفهاني، معروف به 
»ثقه االسالم« پس از برگزاري تاج گذاري رضاخان، 

يك جلد قرآن به او اهدا كرد و گفت: 
»اكنون كه پادش��اه مملكت اسالمي شده اي، قرآن 
كتاب آسماني و كالم رباني را به تو هديه مي كنم كه 
آن را نصب العين خود قرار داده و به دستوراتش عمل 

كني و در جهت خالف آن نروي.« )5(
رفتارهاي رضاخان در تظاهر ب��ه دينداري طوالني 
نبود و اگر گاه و بيگاه ب��راي عبور از برخي بحران ها 
به اين ش��يوه متوس��ل مي ش��د، در اواخر سلطنت 
خود و پس از س��ركوب مخالفانش، دست از تظاهر 
هم برداش��ت. تالش او در جهت دين زدايي شدت 
يافت و گسترده شد. محدود كردن علما، روحانيون، 
برنامه هاي دين��ي و رواج بي بندوب��اري در جامعه، 
سياس��ت بارزي بود كه رضاش��اه نه تنها در دوران 
حكومت خود بنيان آن را گذاشت، بلكه پس از خلع 
او از سلطنت، روند كمرنگ ش��دن دين در زندگي 
مردم، از س��وي محمدرضاش��اه نيز ب��ه عنوان يك 
استراتژي و اصل براي رس��اندن ملت مظلوم ايران 
به دروازه هاي پوشالي و نفرت انگيز تمدن بزرگ با 

سرعت ادامه يافت. 

آنچ�ه پ�س از ش�هريور20 از زي�ر 
پوس�ت جامعه ايراني بي�رون ريخت، 
نمايانگر آن اس�ت كه ناسيوناليس�م 
باس�تان گرا و افراطي رضاخاني تا چه 
ميزان توفيق داشته و چقدر توانسته 
اس�ت ذه�ن و دل جامع�ه مذهب�ي 
اي�ران را ب�ه خوي�ش مش�غول دارد
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نظري بر زمينه ها و پيامدهاي فرهنگ سازي مصنوعي رضاخان براي جامعه ايراني
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  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي »قبيله 
عالم��ان دين« ك��ه با 
محوريت يادمان زنده ياد 
آي��ت اهلل ح��اج ش��يخ 
مه��دي مجداالس��الم 
نجفي، به تشريح حاالت 
برخي عالمان عالي مقام 
خاندان نجفي پرداخته، 
ازجمله آث��ار مغتنم در 
شناخت اين تبار علمي 
است. آيت اهلل حاج ش��يخ هادي نجفي مؤلف اين اثر، 

درديباچه خود برآن چنين آورده است:
»هرگز گمان نمي كردم بر رس��اله اي مقدمه بنويسم 
كه به عنوان يادنامه آيت اهلل والد )طاب ثراه( منتش��ر 
مي گردد، ولكن دس��ت تقدير در اين گردون بازي ها 
دارد و انسان همواره بايد به تكليف خود عمل نمايد. 
در هر صورت به پيش��نهاد برخي از دوس��تان بنا شد 
مجموعه اي فراهم آيد از شرح حال معظم له و نياكانشان 
قدس سرهم البته به اختصار و ايجاز تمام و بعد از چند 
ماه تالش و جمع آوري اس��ناد و مدارك و نس��خ اين 
مجموعه فراهم آمد و به نام» قبيله عالمان دين« ناميده 

شد. اين كتاب در هشت فصل عرضه مي شود:
1 - شرح حال آيت اهلل العظمي آقاي شيخ محمدتقي 
رازي نجفي اصفهان��ي) ح��دود 1185-1248( 
صاحب»هدايه المسترش��دين في شرح اصول معالم 

الدين« سر دودمان خاندان. 
2 - ش��رح ح��ال آيت  اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
محمدباقر نجفي اصفهاني)1301-1235ق( معروف 
به ش��يخ كبير صاحب» ش��رح حجي��ه المنظنه من 
هدايه المسترشدين« مؤس��س و باني و واقف مسجد 

نو بازار اصفهان. 
3 - ش��رح ح��ال آيت اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
محمدحس��ين نجفي اصفهان��ي)1308-1266ق( 

صاحب»مجد البيان في تفسير القرآن«. 
4 - ش��رح حال آيت اهلل العظمي آقاي ابوالمجد عالمه 
ش��يخ محمدرضا نجفي اصفهاني)  1362-1287ق( 

صاحب »وقايه االذهان« و استاد مراجع معظم تقليد. 
5 - ش��رح ح��ال آيت اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
مجدالدين العماءنجفي اصفهاني) 1422-1326ق( 
صاحب» اليواقيت الحسان في تفسير سوره الرحمن«. 
6 - ش��رح حال آيت اهلل والد آقاي حاج ش��يخ مهدي 
غياث الدين مجداالس��الم نجفي) 1422- 1356ق( 

قدس اهلل اسرارهم. 
7 - فيض الباري الي قره عيني الهادي. 

اجازه مفصلي است كه آيت اهلل والد طاب ثراه براي حقير 
مرقوم فرمود اند. 

8 - فهرس مخطوطات مكتب��ه آيت اهلل النجفي كه به 
خامه كتابشناس بزرگ شيعه عالمه محقق حضرت 
حجت  االس��الم والمس��لمين آقاي حاج سيداحمد 
حسيني اشكوري دامت بركاته تنظيم شده است و به 
درخواست حقير براي درج در اين دفتر بزرگوارانه آن 

را ارسال فرمودند.« 
همانگونه كه اش��ارت رفت، فصلي از اي��ن اثر به بيان 
حاالت آيت اهلل حاج شيخ مهدي مجداالسالم نجفي 
اختصاص يافته است. در بخش��ي از اين يادمان آمده 

است: 
»معظم له پس از فوت مرحوم والدش��ان آيت اهلل مجد 
العلماء نجفي)قدس س��رهما( از مرحوم عالمه محقق 
اس��تاد س��يدمصلح الدين مهدوي رحمه اهلل خواستار 
شدند كه ش��رح حالي از پدر و جدشان يعني مرحوم 
آيت اهلل ابوالمجد شيخ محمدرضا نجفي قدس سرهم 
مرقوم فرمايند تا به چاپ برس��د. دست تقدير چنين 
خواست كه اين كار قدري به تأخير بيفتد و براي مراسم 
اوليه آماده نگردد، ولي آيت اهلل نجفي طاب ثراه، اين بار 
از مرحوم مهدوي خواستند دامنه تأليف را توسعه دهند 
و از مرحوم جد اّمي اعاليش��ان آيت اهلل العظمي آقاي 
حاج شيخ جعفر نجفي كاشف الغطاءقدس سرهم شرح 
حال و تراجم نويسي را آغاز نمايند و به صاحب »هدايه 
 المسترشدين« و همه فرزندان ، نوادگان و وابستگان به 
بيت صاحب الهدايه بپردازند، به خوبي حقير كه واسطه 
بين مرحوم پدر و مرحوم مهدوي بودم مي ديدم كه طي 
تالشي چند ساله كتابي جامع و كامل فراهم آمد كه در 
نوع خود بي نظير است و يكي از كتب مهم و مرجع شرح 
حال نويسي ، تراجم نگاري و تاريخ علمي در ايران بلكه 
در مذهب شيعه اس��ت. در اين كتاب استاد مهدوي با 
تالشي بي نظير تمام زواياي تراجم ، شرح حال و تاريخ 
بيت صاحب هدايه المسترش��دين را به شرح و بسط 
نشسته است و نام كتاب را نيز» بيان سبل الهدايه في 
ذكر أعقاب صاحب الهدايه يا تاريخ علمي و اجتماعي 

اصفهان در دو قرن اخير« گذاشت...«

 نظري بر يادمان زنده ياد آيت اهلل 
حاج شيخ مهدي مجداالسالم نجفي

ديداري با»قبيله عالمان دين«

    آيت اهلل حاج شيخ مهدی نجفی در كنار 
حجت االسالم حاج شيخ مهدی مظاهری

باستانگرايي
دربرابراسالمگرايي

  هويت سازي و باستان گرايي
فرآيند شبه ترقي غربگرا در دوره  پهلوي با تأكيد 
بر الگوي باستان گرايي استمرار يافت. از اين حيث 
فرآيند هويت خواهي اي��ن دوره با دوره  قاجاريه 
و روند وابس��تگي به غرب، آميزه اي از سه محور 
باس��تان گرايي، تجددگرايي و مذهب زدايي بود. 
به طور كل��ي اقدامات فرهنگي رضاخان بر س��ه 
محور ناسيوناليسم باستان گرايي، تجددگرايي و 

مذهب زدايي قرار داشت. 
در محور نخست مي توان بدين اقدامات اشاره كرد: 
ترويج باس��تان گرايي افراطي با تأكيد بر يكتايي 
نژاد آرياي��ي، پرداختن به تاريخ ش��اهان قديم و 
نشان دادن عظمت آنان و همچنين بازسازي آثار 
باستاني كه به رغم شاه، سيماي درخشان تمدن 

پرشكوه ايران كهن بود. 
تجددگرايي و تضعيف ارزش هاي ديني، بخشي 
از برنامه هاي نوس��ازي فرهنگي دولت رضاش��اه 
به شمار مي آمد؛چراكه از نظر او، ريشه دار بودن 
تفكر ديني و مباني ارزشي حاكم بر جامعه  ايراني، 
مانعي جدي براي فرآيند غربي سازي ايران بود؛ از 
اين رو دولتمردان رژيم سلطنتي با رواج بي قيدي 
و تحقير نهادهاي ديني و سنت هاي ملي، مبارزه  
خود را با مذهب آغاز كردند. حضور ميسيون هاي 
مذهبي، تأسيس مدارس جديد به سبك اروپايي، 
تأسيس كانون ها و انجمن هاي روشنفكري، ترويج 
بي حيايي در ميان زنان، كشف حجاب بانوان و نيز 
تغيير نظام آموزشي، از جمله فعاليت هايي بود كه 

در اين زمينه اهتمام جدي انجام شد. 
جملگي اين اقدام��ات و اصطالح��ات فرهنگي 
براي ايجاد هويت ص��ورت مي گرفت كه جوهره  
اصلي آنها نيز تأكيد بر ناسيوناليسم)ملي گرايي( 
بود. در واقع درك دولت نوگ��را از تمدن جديد، 
سلوك و رفتار تجددمآبانه و تغيير در ظواهر بود، 
نه شكوفايي انديشه و فرهنگ. بي شك در همين 
راس��تا بود كه همسان س��ازي فرهنگي و رؤياي 
رس��يدن به تمدن اروپايي، نخبگان غربزده را بر 
آن داشت تا به تغيير در پوشاك و كشف حجاب 

زنان روي آورند. 
گام بع��دي در راس��تاي ايج��اد دگرگون��ي در 
صورت بندي ه��اي اجتماع��ي، تح��ول در نظام 
آموزشي كشور بود. از سوي شوراي عالي معارف، 
)6( نظام آموزشي مدارس فرانسه به عنوان الگوي 

م��دارس ايران��ي پذيرفته ش��د و بدي��ن ترتيب 
آموزش��گاه هاي جديد، هنرستان هاي صنعتي و 
دانشس��راهاي مقدماتي و عالي،  همراه معلمان 
اروپايي به شكلي مختلط تأسيس گرديد. به طور 
كلي سازمان گرايي مذكور به سه منظور پي ريزي 
شد: اول آماده سازي اذهان عمومي براي پذيرش 
تغييرات سياسي و اجتماعي و همسوشدن با آن 
و سعي در القاي برخي مفاهيم مانند شاه پرستي 
و ميهن دوس��تي؛ دوم ارائ��ه تحليل هايي براي 
توجيه عملك��رد نهادهاي حكومتي و س��وم نيز 
ايجاد يكپارچگ��ي فكري در ميان م��ردم و نفي 

فرهنگ بومي. 
يكي از ش��يوه هاي تروي��ج تلويح��ي آيين هاي 
غيراسالمي و نيز اش��اعه آموزه هاي غيرديني در 
قالب زرتشتي گري بود؛ از جمله اقبال به اقوال و 
انديشه هاي سخنوران و شاعراني چون عارف يك 
انديشه غير ديني است و اوضاع زمانه وي را به راهي 
كشانده كه ديگر جايي در انديشه وي براي مذهب 
نمانده بود. »انديشه هاي شوونيستي دوره رضاشاه 
و اقداماتي كه در جهت يكسان سازي زباني و نژادي 

قوميت ها در ايران صورت گرفت.«  )7(
  موج باستان گرايي

جريان باستان گرايي، از زمان قاجار در شعر و نثر 
كس��اني چون»يغماي جندقي« آغاز ش��ده بود. 
يكي ديگر از باستان گرايان س��ره نويس مشهور 
ميرزامحمد نصيرالحس��ين ش��يرازي ملقب به 
فرصت الدوله و مشهور به فرصت شيرازي)8( بود. 
اين جريان تدريج��اً در عال��م روزنامه نگاري نيز 
تسري يافت و در باستان گرايي و باستان پرستي 
كساني چون سيدحسن تقي زاده)9( بروز پيدا كرد. 
نمونه اي از باستان گرايي، در شعر اديب الممالك 
فراهاني نيز وجود دارد. وي شعري سرود كه بعدها 
كلنل علينقي وزيري بر آن آهنگي س��اخت و به 
سرود ملي ايران در زمان پهلوي اول تبديل شد كه 

به عنوان »پيام به سيروس« معروف شده است. 
ز راه كرم  اي نسيم سحرگاه

سوي پرسا گرد و بگذر از اين راه
به سيروس از ماد بگوي  اي شهنشاه

چرا گشتي از حال ملك غافل؟)10(
  ناسيوناليسم رمانتيك

رضاخان وقتي پاي اصالت،ريشه و افتخار به ميان 
مي آمد، به جاي ديانت، از مليت و استخوان هاي 
پوسيده نظام هاي قبل از اسالم سخن مي گفت. او 
خود را نجات دهنده  »وطن داريوش« از اضمحالل 
مي دانس��ت )11( چنانكه راديو بي بي س��ي گفته 
بود:»رضاشاه در ايران نويني كه مي خواست بسازد، 
به تشويق مشاورانش از طرفي از »ايران باستان« و 
از طرفي از »غرب« الهام مي گرفت. از همين رو، او 

ديگر نيازي به علما احساس نمي كرد.« )12(
به م��وازات ب��روز چني��ن تلقي هاي��ي از رژيم 
رضاخان، تاريخ نگاري در دوره پهلوي نيز كاركرد 
ديگري پيدا ك��رد كه همان مشروعيت س��ازي 
براي نظام شاهنش��اهي پهلوي و اشاعه و ترويج 
ناسيوناليسم رسمي دربار در قالب شعار »خدا- 
شاه- ميهن« بود. در اين هدف نكات برجسته اي 
كه در سلسله هاي هخامنش��ي و ساساني وجود 
داش��ت غالباً به ش��كلی خام و افراط��ي بزرگ 
جلوه داده مي ش��د و به طرزي بي تناسب نيز در 
كتب درس��ي گنجانده مي شد. آراي چهره هايي 
چون مي��رزا فتحعلي آخوندزاده ك��ه در تحليل 
عقب ماندگي ايرانيان دي��ن و نهادهاي ديني را 

مقصر قلم��داد مي كرد و مي��رزا آقاخان كرماني 
ب��ا آن گرايش هاي ش��ديد به دوران باس��تان و 
صدور عبارات توهين آميز در باب »قرآن« منابع 
فكري نويسندگان رژيم رضاخاني يعني عبداهلل 
طهماس��بي، نوبخ��ت، جعفرش��اهيد و امثالهم 
بود. بهار را نيز مي توان يك��ي از تأكيدكنندگان 
باستان گرايي رضاشاه و اقدامات وي در اين راستا 
دانست. وي در ش��عرهايش همواره رضاخان را 
به احياي فرهنگ و آداب و تاريخ عصر باس��تان 
توصيه مي كند. روحيه ضد عربي بهار قوي است و 
پيوسته از اعراب به عنوان نابودگران علم و تمدن 

و فرهنگ ايراني انتقاد مي كند:
بست عرب دست عجم را به پشت 

هر چه توانست از آن قوم كشت
نصف زبان را عرب از بين برد

نيم دگر لهجه ي تركان سپرد
تاج كيان تا به تو خسرو رسيد

چهره  اين ملك چو گل بشكفيد
تازه شود عهد خوش باستان

نوبت پاكان رسد و راستان
نو شود اعياد و رسوم كهن

خلق به هر جشن كنند انجمن
گوي كه اعياد كهن نو كنند

ياد ز عهد جم و خسرو كنند )13(
خالصه آنكه در اين دوران، حكومت با اس��تفاده 
از قدرت عريان خود كوشيد تا عناصر باستاني و 
شبه غربي را تقويت كند و آن را در جامعه بگسترد 
و عنصر اسالمي را نيز هر چه بيشتر بزايد. اين در 
حالي بود كه جامعه  ايران برخ��الف اين جريان 
هيچ گاه حاضر نشد هويت ايراني باستان گرايانه را 
به جاي اسالم شيعي بپذيرد. اين تعارض در عصر 
پهلوي دوم نيز با شدت بيشتري ادامه يافت، اما 
شرايطي كه پهلوي دوم در آن روي كار آمد، از نظر 
بين المللي با گذشته تفاوت هايي داشت آنگونه كه 
با توجه به وابستگي فكري آن شبه ترقي غرب گرا 
با رويكرد جديد در ايران دنبال شد كه اين خود 
زمينه هاي وابس��تگي هرچه بيش��تر به غرب را 

فراهم نمود. )14(
  نهادهاي نو تأسيس براي دگرگوني فرهنگي

حاكميت اس��تبداد تجددگرا، براي رس��يدن به 
اهداف و تحقق سياست هاي خود قدم هاي نخست 
را دگرگوني در ساختار اجتماعي مي دانست. اين 
دگرگوني كه با رشد س��ريع نهادهاي جديد و با 
هدف از هم پاش��يدن نهادهاي سنتي به وسيله 
دولت همراه ب��ود، در جهت زدودن مظاهر ديني 
از جامعه اس��المي صورت مي گرفت. مهم ترين 
نهاده��اي فرهنگي - اجتماعي ك��ه در اين دوره 

تأسيس گرديد، عبارتند از: 
1. ش��وراي عالي معارف: در اس��فند 1300 ش 
قانون ش��وراي عالي معارف ب��ه تصويب مجلس 
رسيد كه به موجب آن تمام امور اجرايي مدارس 
مانند برگزاري امتحانات، تهيه برنامه هاي درسي 
و آموزشي و تشخيص صالحيت علمي و اخالقي 
معلمان، به ش��وراي عالي معارف واگذار شد. به 
سفارش شوراي عالي معارف مقرر شد با بررسي 
نظام آموزش و پرورش كشورهاي اروپايي، الگويي 
براي نظام آموزش كشور انتخاب گردد. سرانجام 
سيستم آموزشي فرانسه به عنوان الگوي مدارس 
ايراني پذيرفته ش��د. اين نظام فاقد كارآيي الزم 
بود و نيازهاي جامعه ايران��ي را تأمين نمي كرد. 
دروس ارائه شده بسيار س��نگين و تعداد آن زياد 
بود و دانش آموزان موظف بودند مطالب متعدد را 

حفظ كنند. 
2. جمعيت نس��وان وطن خواه: اين جمعيت در 
سال 1302ش توسط محترم اسكندري و با كمك 
محرمانه دولت تشكيل ش��د. وي دختر شاهزاده 
محمدعلي اس��كندري از اعض��اي فعال»جامع 
آدميت«)15( بود كه بعدها انجمن حقوق را تشكيل 
دادند و در نشريه اي به نام مجله حقوق كه متعلق 
به اين انجمن ب��ود، مطالبي درب��اره زنان ايراني 
و موقعيت اجتماعي آنان چ��اپ كردند. انجمن 
حقوق پ��س از چندي تعطيل ش��د و مدتي بعد 
محترم اس��كندري همراه با چند نفر از بانوان كه 
در روزنامه هاي آن زمان مقاالتي درباره »آزادي 
زنان«مي نگاش��تند، بنياد اوليه جمعيت نسوان 
وطن خواه را نهادند. اين جمعي��ت از راه نگارش 
مقاالت در مجله»نسوان وطن خواه« و سخنراني 
در مجامع زنان و حتي ميهماني هاي خانوادگي و 
جشن هاي مدارس و اجراي نمايش ويژه بانوان به 
اجراي سياست هاي فرهنگي حكومت رضاخان 
مي پرداخت. بيش��تر بانوان عضو اين جمعيت، از 

تحصيلكردگان اروپا بودند. 
3. جمعيت تم��دن نس��وان: در 17 تير 1305 ش 
»جمعيت تمدن نسوان« تالش كرد  به بهانه »ترويج 
معارف و بسط افكار و تهذيب اخالقي و ترقي زنان« 
تئاتري با عنوان »تمدن نسوان« به نمايش بگذارد. 
البت��ه در لواي اين ش��عارها، عادي س��ازي حضور 
زنان در مجالس و سس��ت كردن اعتقادات آنان و 
به خصوص تحريك آنان ب��ه بي حجابي مورد نظر 
بود. به دنبال انتش��ار اين خبر، علماي سرشناس 
تهران از جمله آيت اهلل سيدحسن مدرس، آيت اهلل 
فيروزآبادي، آيت اهلل س��يدمحمدبهبهاني و ميرزا 
هاشم آش��تياني در نامه اي خطاب به رئيس الوزرا، 
مستوفي الممالك خواستار جلوگيري از اجراي اين 

نمايش شدند.)16(
با تمام آنچه بدان اش��ارت رفت، چيزي كه پس 
از شهريور20 از زير پوس��ت جامعه ايراني بيرون 
ريخ��ت، نمايانگ��ر آن اس��ت كه ناسيوناليس��م 
باستان گرا و افراطي رضاخاني تا چه ميزان توفيق 
داشته و چقدر توانسته اس��ت ذهن و دل جامعه 

مذهبي ايران را به خويش مشغول دارد. 
*پي نوشت ها در س�رويس تاريخ »جوان« 

موجود است.

تاريخ نگاري در دوره پهلوي، نسبت 
به ماقبل خود كارك�رد متفاوتی پيدا 
كرد كه همان مشروعيت سازي براي 
نظام شاهنش�اهي پهلوي و اشاعه و 
ترويج ناسيوناليسم رسمي دربار در 
قالب شعار »خدا- شاه- ميهن« بود. 
در اين هدف نكات برجسته اي كه در 
سلسله هاي هخامنش�ي و ساساني 
وجود داش�ت غالباً به ش�كلی خام و 
افراطي بزرگ جلوه داده مي شد و به 
طرزي بي تناسب نيز در كتب درسي 

گنجانده مي شد


