
درآمدی تحلیلی بر سیاست های

 فرهنگی – مذهبی پهلوی اول و دوم

هدف: هدف پژوهش بررسی سیاست های فرهنگی- مذهبی دوران 
پهلوی اول و دوم است. در پاسخ به این سؤال که عملکرد هریک 

در مواجهه با موضوعات فرهنگی- مذهبی چه بوده است. فرضیۀ 

پژوهش هم این است که اساساً ماهیت سیاست های هر دو دوره 

یکی است و تنها به دلیل رشایط زمانی، نوع اِعامل سیاست ها شدت 

و ضعف داشته است.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش پژوهش توصیفی  -
تبیینی با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام شده است.

یافته  ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست های 
فرهنگی- مذهبی دورۀ پهلوی اول متأّثر از چند عامل، روشنفکران را 

متقاعد کرد که تنها راه نجات ایران استقرار دیکتاتوری منور است. نتیجۀ 

آن، حکومت رضاشاه با شالودۀ سیاست تجدد غربی و دین عرفی بود. 

با رشد خودکامگی حکومت، ابزار رسکوب چون سانسور استفاده شد 

که در دورۀ پهلوی دوم، برای دوری از نتایج آن، درحالی که عرفی گرایی 

و غرب گرایی همچنان ستون فقرات سیاست های حکومت بودند، 

شیوۀ اعامل سیاست ها  تغییر کرد. اشغال ایران در جنگ دوم جهانی و 

قدرت یافنت حزب توده، حکومت را به نهاد روحانیت که از عرصه های 

سیاسی- فرهنگی دور بود نزدیک کرد؛ اما در دهۀ 40 و پس از فوت 

آیت الله بروجردی و اعالم رفراندوم انقالب سفید، وضعیت تغییر منود 

و در دهۀ 50، با چندبرابرشدن درآمدهای نفتی، شاه خود را بی نیاز از 

متحدان داخلی دید؛ بنابراین سیاست های فرهنگی– مذهبی خود را با 

جّدیت اجرا منود که وقایع منتهی به انقالب 1357، موفق نبودن این 

سیاست ها را نشان داد.

ڪلیدواژه ها 

سیاسِت فرهنگی، انقالب سفید، رضاشاه، محمدرضاشاه، سانسور

الهام ملک زاده  | محمد بقائی 

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بیستم و ششم، دفرت دوم، )تابستان 1395( ، 76-95

تاریخ پذیرش:  1394/12/2 تاریخ دریافت: 1394/2/9



77
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  102

 ژ

الهام ملک زاده1  | محمد بقائی2

درآمدی تحلیلی بر سیاست های 
فرهنگی – مذهبی پهلوی اول و دوم

1. استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی )نویسندۀ مسئول( 

malekzadeh.elham092@gmail.com

2. دانشجوی دكرتی تاریخ دانشگاه 

خوارزمی

baghaie4373@yahoo.com 

 مقدمه
سیاست های فرهنگی- مذهبی دوران پهلوی عموماً از دو منبع تجدد و نوسازی غربی و 
عرفی کردن جامعه الهام  می گرفت. ازاین رو رضاشاه با بهره گیری از سبک و شیوة غربی، 
به دنبال ایجاد هویتی جدید در عرصه های فرهنگی- مذهبی - با کوتاه کردن دست افراد 
متدیّن، همراه توجه زیاد به دوران ایران باستان- بود به گونه ای که جایی برای مذهب و 
سنت اسالمی جامعه وجود نداشت. رضاشاه با اعتقادی راسخ برای جدایی دین از سیاست، 
بر مسائلی تأکیدداشت که رهبری مقتدرانه کشور را یک ضرورت می شمرد و برای استقرار 
این حکومت باثبات، چاره ای جز برقراری نظم و قانون و ازمیان بردن مناسبات ایلی متصور 
نبود. در بازتاب این افکار، در نوشته هایی که در قالب بازدیدهای خود از خوزستان و 
مازندران به جا گذاشته و به نام سفرنامه های وی مشهور شده است، کسانی که در این راه 
پیش قدم شدند، یعنی پادشاهان سلسله های قدیمی تر ایرانی، را موردتکریم قرارداده است 
و آن ها را طالیه داران ایجاد ایران باثبات و مرفه برمی شمرد. کسانی چون شاه اسماعیل و 
شاه  عباس صفوی )پهلوی، رضا شاه، سفرنامه مازندران، 1355، ص53(، نادرشاه افشار 
و کریم خان زند )پهلوی، رضاشاه، سفرنامه خوزستان، 1355، ص70(؛ هرچند که ازنظر 
رضاشاه، توجه ویژة شاهان صفوی ازجمله شاه اسماعیل و شاه عباس به روحانیت شیعه، 
از نقاط ضعف آنان است. توجه شاه اسماعیل به شیعیان و احساسات تند شیعی، همچنین 
طرفداری شاه عباس از افرادی که اظهار تشیع می کردند، شدیداً مورد انتقاد وی قرارگرفته 
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و با عنوان »اشتباه غیرقابل عفو« از آن یادکرده است)پهلوی، رضاشاه، سفرنامه خوزستان 
)1303(، )چاپ جدید 1362(، ص70(. اشتباهی که به گمان رضاشاه، موجب اختالط 
دین با سیاست شده و اختالط این دو نه به صرفۀ مذهب و نه به صرفۀ سیاست بود. نتیجه 
آنکه  »هم مذهب سست و بالاثر می گردد و هم سیاست رو به پایانی و اضمحالل می رود« 
)پهلوی،رضاشاه، سفرنامه مازندران، 1355، ص 53(.  اما این روند در دورة محمدرضا 
تغییر یافت و احتماالً با توجه به تجربۀ دوران پدر، عنصر اسالمی آن هم از نوع سنتی آن، 
وارد سیاست فرهنگی- مذهبی حکومت گردید. با این هدف که احیاکننده همان رابطۀ 
سنتی دربار و نهاد روحانیت باشد. دو نهادی که همواره در حال تعادل با یکدیگر بودند 
و تعادل جامعه را هم حفظ می کردند. نهاد پادشاهی حدود و مرزهای نهاد روحانیت را 

محترم می داشت و نهاد روحانیت به مرزهای نهاد پادشاهی با دیده احترام می نگریست.
با تالش  امر  این  یافت،  ادامه   غربِي  فرهنگِی  پهلوی دوم سیاست هاِی  دوران  در 
در ترویج فرهنگ باستانی ایران و گسترش سبک و شیوة فرهنگ غربی با رویکردی 
متفاوت اجرا می شد. تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی، تکریم 
و بزرگداشت فرهنگ باستانی و افتخار به پادشاهان ایران باستان، برگزاری جشن های 
2500 ساله در تخت جمشید و جشن های تاج گذاری و برنامه های فرهنگی چون جشن 
هنر شیراز از نمونۀ سیاست های فرهنگی غیردینی محمدرضاشاه بود که مخالفت شدید 
روحانیت به رهبری آیت اهلل خمینی و همراهی مردمی را در پی داشت؛ اما در کنار این 
ویژگی ها باید اشاره نمود که بین سیاست های فرهنگی دو دوره تفاوت هایی هم دیده 

می شود.
در این مقاله با توجه به گسترة بحث، تنها به سه حوزة حجاب و لباس، سانسور 
کتاب و مطبوعات، و سیاست های فرهنگی- آموزشی، پرداخته می شود. جریانات منبعث 
از سیاست های فرهنگی- مذهبی دوران پهلوی اول و دوم، موردبررسی قرارگرفته است و 
موارد افتراق و اشتراک سیاست هایی که به نادیده گرفتن و حذف روحانیون در عرصه های 
حکومتی انجامید شناسایی و ارائه می شود. بدین منظور و بنا به ضرورت بحث جنبه های 

دیگری از سیاست گذاری های فرهنگی این دو دوره، ، مدنظر نبوده است.
سؤال پژوهش: سؤال پژوهش حاضر این است که روند عملکرد حکومت در ادوار 
پهلوی اول و دوم در روبروشدن با موضوعات فرهنگی- مذهبی چه بوده است؟ فرضیۀ 
ماهیت سیاست های حکومت در  این است  که  این سؤال  به  مربوط  پژوهش: فرضیۀ 
دوره های پهلوی اول و دوم در حوزة فرهنگی – مذهبی، مشابه بوده است و فقط به دلیل 

شرایط زمانی، نوع اِعمال سیاست ها با هم تفاوت داشته است.

الهام ملک زاده 
 محمد بقائی
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ازنظر بررسی پیشینۀ تحقیق، به لحاظ محتوایی، سابقۀ پژوهشِی مستقلی برای مقالۀ 
حاضر وجود ندارد و به این دلیل می توان گفت در چارچوب پژوهش های تاریخی برای 
نخستین بار است که این موضوع بررسی می شود؛ ازاین رو واضح است همان طورکه در 
عنوان مقاله هم بازتاب یافته، از آن به »درآمدی تحلیلی بر سیاست های فرهنگی– مذهبی 
پهلوی اول و دوم« یادشده است تا با هدف طرح بحث و فراهم آوردن زمینه های تحلیلی 
بیشتر، در این حوزه فتح بابی شود. با این توضیح، در تقسیم بندِی بررسِی مصادیِق انعکاِس 

سیاست های فرهنگی– مذهبی این دو دوره، موارد زیر ارائه می شود:

الف. حجاب و لباس
در دورة رضاشاه اجرای سیاست های فرهنگی غالباً آمرانه و با استفاده از نیروی زور و 
به صورت تحکم آمیز به پیش برده می شد. چند مورد از این سیاست ها که به منظور جداکردن 
جامعۀ ایران از پوشش سنتی و اجبار به استفاده از پوشش غربی و درنهایت نوگرایی و 
تجدد بود، تغییر لباس مردان )1307(، سیاست کشف حجاب زنان )1314( و تغییر کاله 
شاپو به کاله پهلوی )1314( بود. سیاست های اصالحی پوشاک در دورة رضاشاه، با 
بخشنامه  های دولتی و تصویب مجلس اجرا می شدند؛ اما از میانۀ دهۀ1310 که حکومت به 
خودکامگی کامل نزدیک شد، دیگر نه با تصویب قوانین که با صدور فرمان انجام می شد 
)کرونین، 1383، ص295(؛ اما در عمل و به دلیل مقابلۀ طیف وسیعی از جامعۀ ایران که 
هنوز سنتی بودند، با مقاومت های جدی روبرو شد؛ نتیجۀ آن مقاومت های مردمی در 
برابر اَعمال حکومتی بود که از آن جمله درگیری های مشهد بود که واقعۀ کشتار مسجد 
گوهرشاد را در پی داشت که نیروهای نظامی به سوی معترضان آتش گشودند )شوشتری، 
1379، صص57-58؛ کوهستانی نژاد، 1375، ص77؛ آوری، بی تا، ج2، صص72-70(. 
خشونتی که بروز نمود ازجمله سیاست های فرهنگی منفی دولت بود که به بیزاری اکثریت 
مردم از عملکرد حکومت و سرانجام به از بین رفتن محبوبیت رضاشاه در جامعه انجامید.
اما بعد از سقوط رضاشاه، محمدرضاشاه که از بازخوردِ منفِی سیاست هاِی آمرانۀ 
پدرش در سطح جامعۀ سنتی ایران آگاه شده بود و همچنین به دلیل شرایط خاص کشور 
که در اشغال بیگانگان بود و ضعف قدرت در ایران امری ملموس و علنی شده بود، برای 
جلب نظر و قلوب روحانیون و مردم، دستور الغای امریۀ کشف حجاب را صادر کرد. از 
آن زمان تا انقالب 1357، رژیم هیچ دخالتی در امر پوشش زنان نداشت )منظوراالجداد، 

1379، ص272(.
اما سیاست کشف حجاب به صورت نرم و از راه های دیگر پیگیری شد. ازجمله 

درآمدی تحلیلی بر سیاست های
 فرهنگی – مذهبی پهلوی اول و دوم
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با گسترش سینماها و استقبال مردم از آن ها و نمایش فیلم هایی که در آنان زنان بدون 
داشتن حجاب ظاهر می شدند، به امر ترویج بی حجابی در بین مردم مبادرت می کردند و 
درواقع سینما و فیلم به عنوان ابزاری تبلیغی در دستان متولیان فرهنگی رژیم عمل می کرد. 
از سوی دیگر تعدادی از افراد مذهبی یا تشکل های دینی برای جلوگیری از حضور زنان 
بی حجاب در اجتماع و فعالیت آن ها دست به کار شدند و کارهایی انجام دادند؛ چنانکه 
یکی از روحانیان که خود را به آیت اهلل قمی منتسب می کرد در خیابان شاپور تهران، 
متعرض زنان بی حجاب شده و با ناسزاگویی و کتک آنان را ترغیب به استفاده از چادر 

کرد )منظوراالجداد، 1379، صص290-289(.
همچنین پس از تأسیس سازمان زنان، یکی از وظایف اصلی آن سازمان، آگاه سازی 
زنان جامعه از مضرات حجاب و تشویق آن ها به کشف حجاب بود. در مدارس دولتی 
نیز، به بهانۀ پوشیدن یونیفورم هماهنگ برای دانش آموزان، دختران از داشتن حجاب منع  
می شدند. زنانی که در ادارات و وزارتخانه  ها و دیگر اماکن مانند بیمارستان ها و شرکت های 
هواپیمایی و... مشغول به کار بودند نیز از داشتن حجاب محروم بودند؛ اما اجرای این 
سیاست ها در این دوره، به صورت نرم و به  دور از هرگونه خشونتی بود )منظوراالجداد، 
1379، ص272(. به تعبیری دقیق تر داشتن یا نداشتن حجاب یک انتخاب شخصی اعالم 
اما عماًل یک طبقۀ »بورژوای پوشاکی«  شد و هرچند دولت موضع بی طرفی گرفت، 
ایجادشده بود که تا انقالب اسالمی در سال 1357، تأثیر غالبی بر فضای فرهنگی جامعه 

داشت.

ب. سانسور کتاب و مطبوعات
رضاشاه با ایجاد و تأسیس نهادی در دل تشکیالت نظمیه تحت نام »پلیس سیاسی« به امر 
نظارت و سانسور کتاب و مطبوعات مبادرت ورزید.1 در این دوره هر نشریه اعم از کتاب 
یا روزنامه، مجله، صفحه گرامافون و ... می بایست قبل از انتشار و در چاپخانه، مجوز انتشار 
را از مأمورانی که برای این کار در نظر گرفته شده بود، کسب می کرد؛ در غیر این صورت، 
از چاپ آن  جلوگیری می شد )ساکما، 98/293/6578؛ آبراهامیان، 1377، ص126(. این 
نظارت و سانسور تنها مربوط به مطبوعات داخلی نبود، بلکه کلیۀ نشریات و جرایدی 
که در خارج از کشور هم تولید و به ایران وارد می شدند تحت نظارت دقیق قرار داشتند 
)سلیمانی، 1388، ص98(. با وجود شعارهای حکومت که بر افتخارات ملی تأکید داشت، 
در شرایطی که مراحل ممیزی و دریافت صالحیت نشر از سوی مأمورین حکومتی طی 
نمی شد و مجوزهای الزم اخذ نمی گردید، حتی پس از انتشار مطالب، حکم به معدوم 

1. برای اطالعات بیشرت ر.ک: بیات، کاوه؛ 

مسعود کوهستانی نژاد)1372(. اسناد 

ـ1320(. تهران: انتشارات  مطبوعات )1286ـ
سازمان اسناد ملی ایران.

الهام ملک زاده 
 محمد بقائی
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کردن آن ها داده می شد. از آن جمله می توان به جمع آوری  م ج لۀ  ت ع ل یم  و تربیت  به دلیل  
درج  مقالۀ  جنبش مّلی ادبی اشاره کرد که در سال1314، توقیف و جمع آوری شد )ساکما، 

297/17212؛ ساکما، 297/37141(.
اما بعد از روی کار آمدن پهلوی دوم تا سال1332، مطبوعات و نشریات در ایران 
از آزادی نسبی برخوردار بودند و نه تنها کمترین سانسور و نظارتی اعمال می شد، بلکه 
گاهی مطبوعات آن قدر احساس آزادی می کردند که گاهی با چاپ مطالب و یا کشیدن 
کاریکاتورهای آزاردهنده به شخص شاه و یا نخست وزیر حمله می کردند و آن ها را به باد 
انتقاد می گرفتند. این رویه به ویژه در بحبوحۀ اشغال ایران که عماًل محمدرضا پهلوی فاقد 
هرگونه قدرتی بود، توسط متفقین اعمال می شد؛ چنانکه در سال1324، از سوی متفقین، 
سانسور ن ام ه ه ا، کتب و مطبوعات ملغی گردید )ساکما،240/21544(.  این سیاست گرچه 
موردنظر و رضایت محمدرضاشاه نبود، اما شرایط سیاسی جامعه به نحوی بود که به وی 
قدرت برخورد با مطبوعات مستقل را نمی داد؛ ازاین رو شخصاً دست به تأسیس روزنامۀ 
کیهان زد تا بدین وسیله بتواند صدای خود را در سطح جامعه به گوش مردم برساند؛ اما 
بعد از کودتای 28مرداد1332 و به وجود آمدن جو خفقان و سرکوب نیروهای فعال 
سیاسی جامعه و بعد از آن تأسیس ساواک، مطبوعات و نشریات کشور به محاق سانسور 
گرفتار شدند و همان سیاست دورة رضاشاه دوباره برقرار گردید و مطبوعات و نشریات 
می بایست قبل از انتشار حتماً مجوزهای الزم را کسب می کردند؛ ضمن اینکه فهرستی 
از اسامی روزنامه های مجاز و توقیف شده منتشر می گردید تا قابلیت پیگرد فعالیت آن ها 

توسط مأموران حکومتی میسر باشد )ساکما،97/364/747(.

ج.  سیاست های فرهنگی-آموزشی:
یکی دیگر از عرصه  های نوگرایی فرهنگی و عرفی کردن دین در دورة پهلوی، حوزة 
آموزش و برخورد با نفوذ روحانیت در این امر بود. تا قبل از دورة پهلوی عمدة فعالیت های 
آموزشی و ادارة دستگاه قضایی بر عهدة روحانیون قرار داشت. آن ها بودند که برای قرن ها 
این دو حوزه را در ایران اداره می کردند. رضاشاه روحانیت را از هر دو حوزه بیرون راند 
و آموزش و دادگستری را به سمت آموزش  های نوین غربی و عرفی شدن سوق داد. 
اصالحات رضاشاه در امر آموزش همگانی و مدرن باعث گردید از سال 1304تا1320 
ثبت نام در مدارس نوین به طور متوسط سالی12درصد رشد کند. مدارس دولتی در سراسر 
کشور گسترش یافت و هرچه به تعداد دانش آموزان مدارس دولتی که با شیوة نوین 
آموزش می دیدند افزوده می شد، از تعداد دانش آموزان مدارس دینی کاسته می گردید؛ 
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به طوری که این تعداد که در سال 1304 چیزی در حدود 5984 نفر در سال بود، در 
سال1320 به کمتر از 875 نفر رسید )آبراهامیان، 1377، ص132(.

همچنین رضاشاه در سال1307 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را از تصویب 
مجلس گذراند. بر اساس آماری که در سال1319 منتشرگردید، از سال1301تا1317 در 
حدود 396 نفر از دانشجویان اعزامی به خارج از کشور به ایران بازگشتند و452 نفر 
دیگر هنوز در اروپا مشغول اتمام تحصیالت خود بودند )Banani,1961, p102(. نقش این 
دانشجویان بازگشته از اروپا در رواج الگوی زندگی غربی در میان جوانان داخل کشور 
تأثیر چشمگیری داشت. اکثریت دانش آموختگان دبیرستان ها و دانشگاه ها به عنوان کارمند، 
تکنسین ماهر، مدیر عمومی، معلم، قاضی، پزشک و استاد دانشگاه وارد خدمات دولتی 
می شدند. آن ها به صورت یک طبقۀ جدید و بااهمیت درآمدند که افرادش نگرش های 
مثبت و مشترکی به اقدامات فرهنگی رضاشاه داشتند و به عنوان طبقۀ اجتماعی جدیدی که 

از رژیم حمایت می کردند درآمدند )آبراهامیان، 1377، ص133(.
گسترش فرهنگ و آموزش در دورة محمدرضاشاه و همگام با رشد بودجۀ عمومی 
کشور سخت پیگیری شد. تقریباً در تمام روستاهایی که قابل دسترس بود مدارس دولتی 
ایجاد شد. در اغلب شهرها کودکانی که به سن تعلیم می رسیدند از امکان تحصیل برخوردار 
بودند. کتابخانه  های سیّار عشایری برای کودکان عشایر که با سیستم مدارس عشایری 
آموزش دیده بودند، کتاب می بردند. دانشگاه هایی مانند دانشگاه صنعتی آریامهر که از روی 
الگوی دانشگاه ام آی تی آمریکا تأسیس شده بود و دانشگاه پهلوی شیراز که آن هم بر اساس 
الگوی دانشگاه پنسیلوانیا تأسیس شده بود به جذب دانشجو اقدام می کردند. دانشگاه تبریز، 
فردوسی مشهد و ملی تهران نیز در همین سال ها به بهره برداری رسیدند. با بهترشدن وضع 
اقتصادی دولت و شهروندان ایرانی، روند اعزام دانشجویان از طریق بورس دولتی و یا از 
طریق خود خانواده ها، برای تحصیل به خارج از کشور روند صعودی داشت؛ این روند تا 

انقالب 1357 ادامه داشت.

د. سیاست های فرهنگی- مذهبی:
یکی دیگر از عرصه  های فرهنگی رژیم پهلوی، حوزة دین و روحانیت بود. رضاشاه بر 
اساس طرحی که روشنفکران ایرانی ارائه داده بودند درصدد تحدید اختیارات و حوزة 

عمل روحانیون برآمد. در این رابطه اردشیر جی به وی چنین توصیه کرد:
»من به تفصیل برایش شرح دادم که طبقۀ علما و آخوندها و مالها چگونه در گذشته 
نه چندان دور آماده حتی وطن فروشی بودند. آن ها رسماً استدالل می کردند که بلشویزم 

الهام ملک زاده 
 محمد بقائی



83
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  102

یعنی اسالم! و البته در ازای این تفسیر پاداش مالی دریافت می کردند ... علما به طورکلی 
می خواستند جیبشان پر شود و سلطنتشان بر مردم پایدار بماند«)شهبازی،1390، ج2، 

ص152(.
رضاشاه با تأسیس سازمان وعظ و خطابه و نظارت بر عملکرد روحانیون، آن ها را از 
دخالت در هر امری بازداشت. حتی ادارة اوقاف را از دست آن ها خارج نمود و به دولت 
منتقل کرد؛ اما برخالف باور عمومی که رضاشاه را فردی غیرمذهبی و دشمن دین و 
مذهب می شمرد، گزارش هایی که موجود است تا حدی این تصور را مخدوش می سازد.

به طور نمونه رضاشاه در سال1303 و هنگامی که نخست وزیر بود در بیانیه  ای که 
به مناسبت الغای جمهوریت صادر کرد، خطاب به ملت گفت: »من و کلیۀ آحاد و افراد 
قشون از روز نخستین، محافظت و صیانت اُبهت اسالم را یکی از بزرگ ترین وظایف و 
نصب خود قرارداده، همواره درصدد آن بوده  ایم که اسالم روزبه روز]رو به[ ترقی و تعالی 
گذاشته و احترام مقام روحانیت کاماًل رعایت و ملحوظ گردد. لهذا ... چنین مقتضی دانستم 
که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم 
خود را مصروف سازند که موانع اصالحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته، در 
منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقالل مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و 

مساعدت نمایند«)مکی، 1376، ص36(.
مخبر السلطنه هدایت در سال 1308 در خاطراتش در رابطه با مذهبی بودن رضاشاه 
می نویسد: »روضه خوانی که در وزارت جنگ پهلوی در قزاقخانه می شد، از اول سلطنت 
در تکیه دولت می شود فقط روزهاست و نه با آن طمطراق که در زمان ناصرالدین شاه 
باغ، قدری مکث می شد. روزی  تکیه، طرف  اتمام مجلس جلوی در  از  می شد. پس 
فرمودند: به سیدالشهداء خیلی ارادت دارم اما این اندازه گریه و زاری چه لزومی دارد؟ 

فروغی گفت: می شود کم کرد« )هدایت، 1363، ص385(.
به تعبیری می توان گفت هدف رضاشاه از اقداماتش بر ضد روحانیون، مبارزه با 
با  می توانستند  استبداد حکومت رضاشاه،  روح  به  توجه  با  که  بود  مبارزی  روحانیِت 
آگاهی بخشی به مردم، پرده از سیاست های مستبدانۀ وی بردارند و درنتیجه حکومت 
او را دچار چالش اساسی کنند، ضمن این که مخالفت با سنت های واپسگرایانه  ای بود 
که با خرافات آمیخته  شده و به عنوان دین و مذهب در جامعه جاری بود. او با وجود 
دورنگه داشتن روحانیت از عرصۀ فرهنگ و سیاست؛ اما به بسیاری از نمادهای وابستگی 
فرهنگ کشور به اسالم پایبند ماند؛ ازجمله حفظ خط عربی برای نگارش )درست برخالف 
ترکیه(، نمازخواندن به زبان عربی، تدریس زبان عربی، قرآن و شرعیات در مدارس، اجرای 
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مراسم سنتی خطبه خوانی در عروسی  ها به زبان عربی، مستثنی کردن روحانیون از تغییر 
لباس سنتی و ... .

بعد از کناره گیری رضاشاه از سلطنت، فضا برای فعالیت و بازگشت مجدد روحانیون 
به عرصه  های ازدست رفته باز شد. از طرفی شرایط سیاسی آن روزگار به این امر کمک 
کرد. کشور در اشغال شوروی بود و حزب توده به طورجدی و با حمایت روس ها مشغول 
تبلیغ و فعالیت در کشور بود. تنها راه نجات از این وضعیت متزلزل و نگران کنندة سیاسی 
و اجتماعی، همسویی دربار و دولت با نهاد روحانیت بود تا از این رهگذر جلوی تحرکات 
روس ها گرفته شود. در همین دوران بود که محمدرضاشاه در اثر فشار روحانیت دستور 

داد اَمریه کشف حجاب ملغی گردد.
کسروی که شاهد بازگشت روحانیت به حوزه  های مذکور بود در نامه  ای مفصل 
به تاریخ سال1323 که برای مرتضی قلی  خان بیات نوشته، می نویسد: »راست است ما 
می بینیم دولت های ما با مالیان نیک ساخته  اند. در این سه سال دیدیم که چه پشتیبانی ها 
به مالیان می نمایند و چه نقشه  ها برای چیره گردانیدن آن ها می کشند. دیدیم که هنگامی که 
حاجی آقاحسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز او 
رفت و تو گفتی که قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد. راهپیمایی او را گام به گام آگاهی داد. 
دیدیم که دولت به او رسمیتی داد و پیشنهادهای او را دربارة چادر و چاقچور به رسمیت 
پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی سید ابوالحسن برای گردش به 
ایران آمد و آقای ساعد نخست وزیر آن زمان به همۀ فرمانداران و استانداران دستور فرستاد 
که پذیرایی های بسیار باشکوه از او کنند که رونویس نامه  ها در دست ماست. دیدیم در 
این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه مالیی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال 
و امسال روضه هم خواندند و اگر جلوگیری نشود هرآینه سال آینده نوحه نیز خواهند 
خواند و خانواده ها باید در پیرامون رادیوها دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و 
ترجیع های نوحه را خوانند. ولی این ها سازش های خائنانه  ای است. این ها سازش های آن 
دسته از وزیران است که بدخواهی آنان با توده و کشور از پرده بیرون افتاده ... .«)کسروی، 

1323، ص11(.
اما واقعیت این است که در کنار وضع سیاسی مملکت، روحیۀ شخص محمدرضا 
هم در ایجاد چنین اتحادی بی تأثیر نبوده است. محمدرضاشاه پیش از این که مذهبی باشد، 
فردی خرافاتی بود. در کتاب »مأموریت برای وطنم« دربارة الهامات روحانی که در دوران 
کودکی به وی می شده می نویسد: »کمی بعد از تاج گذاری پدرم دچار بیماری حصبه شدم 
و چند هفته با مرگ دست و گریبان بودم و این بیماری موجب مالل و رنج شدید پدر 
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مهربانم شده بود. در طی این بیماری سخت، پا به دایره عوالم روحانی خاصی گذاشتم 
که تا امروز آن را افشا نکرده ام. در یکی از شب های بحرانی کسالتم موالی متقیان، علی 
علیه السالم را به خواب دیدم، درحالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن و در 
کنار من نشسته و در دست مبارکش جامی بود. به من امر فرمود که مایعی را که در جام بود 
بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبودی 
رفت ... . ]چند وقت بعد[ در یکی از این سفرها ]به امامزاده داود[ که من جلوی زین اسب 
یکی از خویشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بودم، ناگهان پای اسب لغزیده 
و هر دو از اسب به زیر افتادیم. من که سبک تر بودم با سر به شدت روی سنگ سخت 
و ناهمواری پرت شدم و از حال رفتم. هنگامی که ] به[ خود آمدم همراهان من از اینکه 
هیچ گونه صدمه  ای ندیده بودم فوق العاده تعجب کردند. ناچار برای آن ها فاش کردم که 
در حین فروافتادن از اسب، حضرت ابوالفضل علیه السالم فرزند برومند علی علیه السالم 
ظاهرشده و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت. وقتی که این 
حادثه روی داد پدرم حضور نداشت، ولی هنگامی که ماجرا را برای او نقل کردم، حکایت 
مرا جدی تلقی نکرد و من نیز با توجه به روحیۀ وی نخواستم با او به جدل برخیزم. ولی 
خود هرگز کوچک ترین تردیدی در واقعیت امر و رؤیت حضرت عباس ابن علی )ع( 

نداشتم« )محمدرضا، ماموریت برای وطنم، تهران، 1355 ، صص 88-87(.
شاه بعدها حتی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی از بازگویی این الهامات ابایی 
نداشت و آن را نشانه ای دال بر حمایت و پشتیبانی خداوند از وی و نهاد سلطنت قلمداد 
می کرد )فاالچی، 1358، ج2، صص5-6(. او بارها در مناسبت های گوناگون خود را به 
شکل فردی شبه پیغمبر که از طرف خداوند مأموریت دارد تا سرنوشت ایران و ایرانی را 

در دست بگیرد و این کشور را به ساحل امن و آسایش برساند معرفی می کرد.
او در کتاب دیگرش به نام »به سوی تمدن بزرگ« می نویسد: »من به عنوان ناخدای 
کشتی سرنوشت کشورم در اقیانوس متالطم جهان امروز، اتکا به عنایات الهی اساس و 
بنیاد همۀ تصمیم  ها و تالش  ها]ی من[ است. می دانم تا وقتی که راه من راهی باشد که 
خواسته اوست، پیشرفت در این راه حتمی خواهد بود. احساس قلبی من این است که 
مشیت کاملۀ خداوندی مرا )که اگر چنین نبود قدرتی جز قدرت عادی یک فرد انسانی 
نداشتم( به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت ساز امروز جهان، مأمور ایفای این 
رسالت فرموده است. تا وقتی که او بخواهد نه تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی 
بلکه حتی هیچ عامل غیرقابل پیش بینی فردی و خصوصی نیز نخواهد توانست مانع انجام 
این رسالت شود ... رویدادهای گوناگون و شگرف زندگی من، برایم تردید نگذاشته است 
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که یک نیروی مافوق بشری سرنوشت مرا و ملتم را، در راهی که خود مقدر و معین فرموده 
است هدایت می کند و همۀ آنچه انجام می دهم از آن نیرویی الهام می گیرد که تاکنون ضامن 

موفقیت این رهبری و جهت دهندة آن بوده است« )پهلوی، 1356، صص14-13(.
در سال 1332 آیت اهلل بروجردی تصمیم گرفت مبارزه بر ضد فرقۀ بهاییت را که از 

اوایل دهۀ 20 آغاز کرده بود به سرانجامی معنادار برساند.
در این زمینه حجت االسالم فلسفی در خاطراتش می گوید: »به آیت اهلل بروجردی 
عرض کردم که آیا موافق هستید مسئله بهایی  ها را در سخنرانی  های مسجِد شاه که به طور 
مستقیم از رادیو پخش می شود، تعقیب کنم؟ ایشان قدری فکر کردند و بعد فرمودند: اگر 
بگویید خوب است، حاال که مقامات گوش نمی کنند، اقاًل بهایی  ها در برابر افکار عمومی 
کوبیده شوند. ایشان گفتند الزم است قباًل این را به شاه بگویید که بعداً مستمسک به 
دست او نیاید که کارشکنی بکند و پخش سخنرانی از رادیو قطع گردد، زیرا این مطالب بر 
مسلمانان خیلی گران خواهد بود و باعث تجری هر چه بیشتر بهایی  ها می شود ... به دفتر 
شاه تلفن کردم و وقت مالقات خواستم. در مالقات به او گفتم: آیت اهلل بروجردی نظر 
موافق دارند که مسئله بهاییانی که موجب نگرانی مسلمانان شده است در سخنرانی  های ماه 
رمضان که از رادیو پخش می شود موردبحث قرارگیرد. آیا اعلیحضرت هم موافق هستند؟ 

شاه لحظه  ای سکوت کرد و بعد گفت: بروید بگویید« )فلسفی، 1376، صص191-190(.
سرتیپ آیروملو دراین باره می نویسد: »یک روز صبح تیمسارباتمانقلیج رئیس ستاد 
ارتش و تیمساربختیار فرماندار نظامی، روی بام حضیره  القدس، باشگاه مذهبی بهاییان 
رفته، کلنگ به دست گرفتند و به ویران کردن گنبد آن پرداختند. صبح روز بعد وابستۀ 
نظامی آمریکا به دفتر من آمد و با چهره  ای برافروخته گفت: این چه کاری بود که از رئیس 
ستاد ارتش سر زد؟ چرا باید یک رئیس ستاد ارتش کلنگ به دست بگیرد و جلوی چشم 
همگان ساختمانی را خراب کند؟ آن هم ساختمانی که موردعالقه و احترام شماری از مردم 
کشور شماست؟ کشور من به ایران کمک می کند تا به تعمیر خرابی  ها بپردازد، آن وقت شما 
جاهای آباد را خراب می کنید؟... چند ساعت بعد باتمانقلیج من را خواست و بی صبرانه 
پرسید که وابستگان نظامی دربارة رخداد دیروز چه می گویند؟ ... ]از وی[ پرسیدم تیمسار 
به راستی انگیزه شما در این کار چه بوده است؟ ایشان سر بلند کرده و گفتند که من 
انگیزه  ای نداشتم، این دستور ارباب بود و مقصودشان محمدرضاشاه بود«)معتضد، 1388، 

صص294-293(.
اما این روابط حسنه بین شاه و روحانیت دوام زیادی نیاورد و با آغاز دهۀ40 بحران 
بین روابط آن ها آغاز شد. دو عامل مشخص دلیل به هم خوردن این پیوند بود. یکی فوت 
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آیت اهلل بروجردی در فروردین ماه 1340 دیگری اجرای برنامۀ اصالحات گستردة شاه که 
به نام انقالب سفید شهرت پیداکرد.

فوت آیت اهلل بروجردی این امکان را به روحانیون داد تا مخالفت علنی خود را 
نشان دهند. مهم ترین این اشخاص آیت اهلل خمینی بود. دلیل مخالفت هم تصویب الیحۀ 
انجمن های ایالتی و والیتی بود که همانند  مقدمه  ای بر انقالب سفید تلقی می شد. دولت 
در این الیحه ضمن تأکید بر اجرای اصالحات همه جانبه، اعالم کرد ازاین پس زنان نیز حق 
رأی دادن دارند و قید قسم خوردن به قرآن نیز از قوانین انتخاباتی لغو گردید. در اعتراض 
به این عمل دولت، آیت اهلل خمینی در  یک سخنرانی اعالم کرد که اقدام دولت علم در 
تصویب این الیحه، تالش برای از رسمیت انداختن قرآن است )خمینی، 1370، ص43(. 
علم در پاسخ به امام خمینی گفت: »چرخ زمانه به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه 

اصالحی که در دست دارد عقب نشینی نمی کند«)رجبی، 1378، ص235(.
بدین ترتیب نشانه های اولین تنش بین روحانیت شیعه و رژیم شاه نمایان گردید. 
در پی این مخالفت ها شاه تصمیم گرفت مفاد منشور انقالب خود را به رفراندوم بگذارد. 
این کار با مقدماتی از یک سال قبل شروع شده بود، به طوری که شاه در فروردین1341 
به آمریکا مسافرت کرد )کدی، 1369، ص338( و در آن سفر نظر موافق آمریکایی  ها را 
جهت برکناری علی امینی از نخست وزیری جلب کرد )مدنی، 1362، ج 1، ص253(. در 
طی روزهای بعدازاین مسافرت، امینی هم بهانۀ مناسب را به دست شاه برای برکناری  اش 
داد. امینی سخت در فکر کم کردن بودجۀ ارتش بود و به شاه فشار وارد می  کرد که برای 
صرفه جویی در بودجۀ کشور الزم است که حتماً بودجۀ وزارت جنگ کاهش یابد؛ اما شاه 
جداً با این درخواست او مخالفت می  کرد. گفتگوهای شاه و امینی درنهایت به بن بست 
کشید و امینی در اواخر تیرماه1341 از نخست وزیری استعفا داد.1 شاه که منتظر چنین 
فرصتی بود، بی درنگ استعفای وی را پذیرفت و در 28تیرماه1341 حکم نخست وزیری 
امیر اسداهلل علم را صادرکرد. اسداهلل علم فرزند مالک بزرگ بیرجندی شوکت الملک علم 
بود )نجمی، 1373، ص273(. با روی کار آمدن علم، شاه با قدرت بیشتری به سمت 
اجرایی کردن اصالحات موردنظر آمریکایی  ها پیش رفت. یکی از این اصالحات، اصالِح  

بندی از قانون اساسی بود که به قانون انجمن  های ایالتی و والیتی معروف بود.
الیحۀ انجمن های ایالتی ]و[ والیتی در 16مهرماه1341 به تصویب هیأت دولت رسید 
)مقصودی، 1388، ص 356(. حق رأی زنان نیز یکی از مواد »طرح6 ماده ای« شاه بود که 
درواقع ترفندی برای حفظ ظاهر بود که به عنوان ضرورتی سیاسی برای بقای سلطنت به 
مورداجرا درآمد )ساناساریان، 1384، ص127( و بر اساس آن مقرر شد ازاین پس زنان 
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مانند مردان در انتخابات شرکت کنند، قید اسالم هم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب 
شوندگان برداشته شد و به جای قسم به قرآن مجید، قسم به کتاب آسمانی ذکر شده بود 

)اطالعات، دوشنبه16مهر1341، ص2(.
علما این فرمان را حرکتی در مقابل اسالم اعالم و با آن به شدت مخالفت کردند. این 
فشارها به قدری شدید بود که سبب شد نخست وزیر این فرمان را پس بگیرد )ساناساریان، 
1384، ص128(. در رفراندوم 6 بهمن زنان رأی های خود را در صندوق های جداگانه ای 
که در مراکز انتخاباتی برایشان تدارک دیده  شده بود ریختند. در 8اسفندماه1341 به زنان 

ایران حق رأی و حق انتخاب شدن داده شد.
و  مترقی  نیک  خواه،  مقتدر،  رهبری  به عنوان  شاه  معرفی  هدف  با  سفید  انقالب 
روشنفکر به جهانیان طراحی شد. در همین راستا با انعکاس سخنان شاه این گونه القا 
شد که: »تشخیص دادم ایران نیازمند انقالبی عمیق و بنیادی است و درعین حال الزم 
است تمامی نابرابری های اجتماعی و تمامی عوامل بی عدالتی، ستم و بهره کشی و تمامی 
جنبه های ارتجاع که مانع پیشرفت می شود و جامعه را عقب نگه  می دارد، از میان برداشته 
شود« )پهلوی، 1345، ص23(. همچنین در کتاب انقالب سفید می نویسد: »رادمردی ]پدر 
خود را می گوید[ قد علم کرد تا دست بیگانگان را از مملکت کوتاه کند ملوک الطوایفی را 
براندازد و در مملکت امنیت برقرار سازد، اما جنگ جهانی دوم پیش آمد و همۀ برنامه ها 
ناتمام ماند و اینک ادامه آن برنامه به عهدة من است تا کاری کنم تا مردم روستاها که 
اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند از تنگ دستی رهایی یابند...اکثریت شبها را بیدار 

می ماندم تا نقشۀ انقالب سفید را طرح کنم« )پهلوی، 1345، ص11(.
کشاورزان ساده  دل و حق  شناس نیز تا مدتی به پشتیبانی از وی برخاسته و مالکان و 
محافظه  کاران منتقد چندی از سر راه برداشته شدند و قشرهای متوسط جامعه، بازاریان، 
کسبه به ویژه پیشوایان مذهبی و نیروهای مخالف رژیم را سر جایشان   نشاندند )نجاتی، 

1371، ج2، صص203-202(.
 نهایتاً شاه با افزودن مواد دیگری به طرح اصالحات ارضِی امینی، چهره  اصالح  طلبانه  ای 
به خود گرفت و چنانکه اشاره شد طرح انقالب سفید را که به انقالب شاه و ملت مشهور 

شد، در روز 19دی1341 شامل6 اصل اعالم نمود: )روحانی، 1360، ج 1، ص318(.
1. الغای رژیم ارباب ورعیتی با تصویب اصالحات ارضی بر اساس الیحۀ اصالحی 

قانون اصالحات ارضی، مصوب 19دی ماه1340 و ملحقات آن؛
2. تصویب الیحۀ قانون ملی  کردن جنگل  ها در سراسر کشور؛

3. تصویب الیحۀ قانونی فروش سهام به کارگران و شراکت آنها در منافع کارگاه  های 

1. برای آگاهی بیشرت رک: مهدی نیا، 

جعفر)1368(.  زندگی سیاسی علی 

امینی)چ1(، تهران: پاسارگاد.
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تولیدی و صنعتی؛
4. الیحۀ اصالحی قانون انتخابات؛

5. الیحۀ ایجاد سپاه دانش برای تسهیِل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری؛
6. دادن حق رأی به زنان و برابری حقوق سیاسی آنان )پهلوی، 1371، ص 169(.

همان شبی که روزنامۀ اطالعات خبر مربوط به الیحۀ انجمن  های ایالتی و والیتی 
را منتشر کرد، تعدادی از روحانیون ازجمله آیت اهلل خمینی، گلپایگانی و شریعتمداری در 
منزل شیخ عبدالکریم حائری در قم گردآمدند و ضمن بررسی اوضاع کشور بیانیۀ زیر 
توسط آیت اهلل خمینی منتشر شد: »دولت به زن  ها حق رأی می  دهد، نوامیس مسلمین در 
شرف هتک است، می  خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و 
پسر در آغوش هم کشتی می  گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها 
درس می  خوانند، مردم از گرسنگی تلف می  شوند و آن ها برای استقبال از اربابان خود 
سیصد هزار تومان گل از هلند می  آورند. قرآن، اسالم در خطر است، اسرائیل نمی  خواهد 
در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسالم کمتر از خطر بنی امیه نیست. اهل منبر را 
تهدید می  کنند. اسرائیل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است، دولت روز ننگین 17دی 
را جشن می  گیرد. به فرقۀ ضاله ]بهاییت[ همراهی می  کند. مطبوعات به روحانیون اهانت 

می  کنند ...«)ساکما، 280/3784 ؛ ساکما، 280/3829؛ دهنوی،1360، ص35(.
با وجود مخالفت گسترده روحانیون به رهبری آیت اهلل خمینی، دولت روز6 بهمن را 
برای رأی گیری دربارة مفاد انقالب سفید تعیین کرد. به دنبال اعالم رفراندوم از طرف شاه، 
مطبوعات و خبرگزاری های غرب فوراً بدون پایه و اساس اعالم نمودند که اکثریت قاطعی 

در رفراندوم به آن رأی مثبت می دهند )اطالعات، 20دی1341، ص2(.
 اما علما و مراجع تقلید که هدف شاه را دریافته بودند قاطعانه در مقابل حرکت جدید 
رژیم شاه ایستادگی کردند. در اول بهمن اعالمیه های مخالفت آمیز مراجع منتشر شد که 
در آن رفراندوم را تحریم کرده بودند. آیت اهلل خمینی در بخشی از اعالمیۀ خود این چنین 
به تحریم رفراندوم پرداخته است: »این رفراندوم اجباری، مقدمه برای از بین بردن مواد 

مربوطه به مذهب است«)خمینی، 1370، ج1، ص24(.
شاه در مقابل مخالفت های علما و مراجع تقلید در اجرای رفراندوم به طور صریح 
بیان کرد: »اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم؛ 
زیرا اگر نکنم از بین می روم و کسانی روی کار می آیند و به این کارها دست می زنند که 
نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند. بلکه مساجد را بر سر شما خراب 
خواهند کرد و شما را از بین خواهند برد ...«. همچنین شاه اعالم کرد ما رفراندوم نمی کنیم 
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بلکه تصویب ملی می خواهیم انجام دهیم )روحانی، 1379، ص224(.
آیت اهلل خمینی در روز دوم بهمن ماه در اعالمیۀ مفصلی دالیل پنج گانۀ مخالفت 
رفراندوم با قانون اساسی و شرایط اجرایی آن را برشمرد و آن را در برابر احکام اسالمی 
بی اعتبار دانست و اعالم کرد »رفراندوم با پذیرش عمومی در اسالم الزاماً معتبر نیست...
رأی دهندگان می بایست از علم و اطالع کافی برای فهم آنچه بدان رأی می دهند برخوردار 
باشند و درنتیجه اکثریت )مردم ایران( حق رأی دادن به رفراندوم را ندارند« )روحانی، 

1379، ص151(.
در پی واکنش مخالفت آمیز علما، تظاهرات خیابانی و تجمعات اعتراض آمیز سیاسی 
در شهرهای مختلف ازجمله تهران و قم به راه افتاد. بازار تهران تعطیل شد و شعارهایی 
علیه خفقان حاکم و مباینت رفراندوم و برنامه های شاه با اصول اسالم سر داده شد که 
در بسیاری از تجمعات پلیس مداخله نمود و جمعی را بازداشت کرد. در این روز بنا بر 
آمارهای رسمی 5598711 نفر مرد و 271179 نفر زن به این طرح  ها رأی مثبت دادند. 
دولت اعالم کرد قاطبۀ ملت ایران به این انقالب آری گفته  اند. پس از برگزاری رفراندوم 
و اعالم نتایج شمارش آرا، کندی رئیس جمهور وقت آمریکا و سفیر بریتانیا در تهران در 
تلگراف  های جداگانه این پیروزی را به شاه و علم تبریک گفتند )اطالعات، 7بهمن1341، 

ص2؛ هوشنگ مهدوی، 1373، ص304؛ بهتاش، 1351، ص17(.
با اعالمیه  ای که امام در 23 اسفند صادرکردند و تحریم عید، دولت به تکاپو افتاد 
تا زهرچشمی از روحانیون قم بگیرد. به همین دلیل در روز 2فروردین1342 و هم زمان 
با سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( تعدادی از طالب و دانشجویان حوزة علمیه در 
حجره  ها مشغول درس خواندن و بحث پیرامون مسائل روز بودند که ناگهان عده  ای که 
گویا لباس کارگران و کشاورزان را بر تن کرده بودند ولی درواقع نیروهای ویژة ساواک 
بودند، به درون مدرسۀ فیضیه حمله و با تیراندازی و ضرب و شتم شروع به آزار و اذیت 
طالب کردند. آن ها برای سرکوب علما و روحانیون چندین اتوبوس از افراد گارد جاویدان 
را با لباس مبدل روستایی و کارگر به قم اعزام نموده بودند تا عالوه بر اختالل در مراسم 

مدرسه، به ساحت علما و روحانیت درمألعام توهین نمایند )عراقی،1370، ص156(.
اخاللگران ابتدا به منزل امام رفتند و در سخنرانی که در منزل امام در حال اجرا بود، 
با فرستادن صلوات های نابهنگام اخالل کردند. عصر همان روز مراسم دیگری در مدرسۀ 
فیضیه برگزار بود که مجدداً اغتشاش گران با فرستادن صلوات های نابهنگام مانع سخنرانی 
شیخ انصاری )سخنران جلسه(  شدند. بعد از پایین آمدن وی از منبر، اخاللگران شروع به 
سردادن شعار جاوید شاه و ... کردند. امام خمینی در توصیف جنایت آن روز رژیم شاه 
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می  نویسد: »در ظرف یکی دو ساعت تمام مدرسۀ فیضیه را با وضع فجیعی در محضر20 
هزار مسلمان غارت نمودند و درهای تمام حجرات و شیشه ها را شکستند. طالب از ترس 
جان خود را از پشت بام به زمین انداختند. دست  ها و سرها شکسته شد، عمامۀ طالب و 
ساداِت ذریۀ پیغمبر را جمع نموده آتش زدند. بچه  های 16ساله را از پشت بام پرت کردند. 

کتاب  ها و قرآن  ها را پاره پاره کردند ...« )دهنوی، 1360، صص41-40(.
در روز 13خرداد1342 مصادف با روز عاشورا، امام در طی یک سخنرانی آتشین، شاه را 
مورد خطاب قرارداد )خمینی، 1370، ج 1، صص54-55(. صبح روز 15خرداد1342 مأموران 
ساواک با یورش به خانۀ امام در قم وی را دستگیر و تحت الحفظ به تهران منتقل و ایشان را 
در باشگاه افسران زندانی کردند. خبر دستگیری امام تقریباً از ساعت 9 صبح در تهران منتشر و 
متعاقب آن گروهی از دانشجویان با شعار »خمینی را آزاد کنید« به خیابان  ها ریختند. زدوخورد 
بین مردم و نیروهای ارتش در روز 16خرداد هم ادامه یافت و چون شهر در کنترل ارتش و 
نظامیان بود و از طرفی به آن ها اجازه شلیک داده بودند، مردم کم کم عقب نشستند ولی همچنان 
خواستار آزادی امام بودند. رژیم هم با شدت عمل کم سابقه ای شورش را سرکوب کرد و عده  ای 
کثیر از مردم روحانیون و بازاریان ازجمله شخص طیب را دستگیر و زندانی کرد. دولت درنهایت 
در روز 17خرداد به غائله خاتمه داد و مردم را به خانه  هایشان فرستاد. اسداهلل علم در سرکوب 
قیام 15خرداد نقشی برجسته و آشکار داشت. ویلیام شوکراس نویسنده و خبرنگار بریتانیایی 
در کتاب »آخرین سفر شاه« به نقل از جعفر بهبهانیان متصدی امور مالی شاه، مسئول کشتار قیام 

15خرداد را اسداهلل علم می داند )شوکراس، 1369، ص134(.
آنتونی پارسونز هم در خاطراتش با اشاره به قیام 15 خرداد و نقش علم در سرکوب 
آن می  نویسد: »علم شخصاً دستور تیراندازی به طرف مردم را صادر کرده بود و خود او 
در سال 1975 ضمن صحبت دربارة حوادث آن زمان ضمن اعتراف به این مطلب گفت: 
من چاره  ای جز این کار نداشتم ... اعلیحضرت خیلی رقیق القلب هستند و از خونریزی 

خوششان نمی  آید« )سولیوان، 1372، ص293(.
شاه در طول دهۀ40 و50 به تدریج بندهایی به منشور انقالب سفید افزود. یکی از این 
بندها ایجاد سپاه دین بود که در سال 1971 به منشور اضافه شد ولی ظاهراً هیچ گاه فرصت 
اجرای آن را نیافت. هدف از این طرح، جایگزین کردن فارغ التحصیالن جوان دانشگاه ها با 
روحانیون سنتی در روستاها بود تا از این طریق فضای سنتی و به شدت مذهبی روستاهای 
ایران را تغییر دهد و نوعی نوگرایی دینی- مذهبی در روستاها را موجب شود. این کار 
می توانست در صورت موفقیت، رژیم را در راه ایجاد تغییرات فرهنگی گسترده در روستاها 

که پایگاه اصلی روحانیون سنتی بود، یاری دهد )دیگار، 1377، صص 165-164(.
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بدیـن سـان سیاسـت گذاری های فرهنـگـی حکـومـت پهلــوی دوم در امتـداد 
سیاست گذاری های پهلوی اول و مبتنی بر تجدد فرهنگی که هم محافظه کار است و هم 
سمت وسوی باستانی و غربی دارد شکل می گیرد؛ اما برخالف دورة پهلوی اول که اساس 
سیاست فرهنگی- مذهبی کشور بر پایۀ توجه به عرفی کردن دین و کنارزدن احاطۀ دین بر 
اجتماع و درعین حال  تکیه بر مفاهیم ملی بود، در دورة پهلوی دوم استفاده از عناصر دینی 
)شیعه گرایی( و حتی سوسیالیسم در متون فرهنگی به چشم می آید. در دورة پهلوی اول و 
با توجه به روحیۀ شخص رضاشاه که اصوالً با دیدة شک و تنفر به بیگانگان می نگریست و 
درنتیجه ناسیونالیسمی که او بدان اعتقاد داشت، یک وجه شدیداً ضد خارجی و محافظه کار 
به خود گرفته بود؛ محمدرضاشاه ناسیونالیسم خود را ناسیونالیسم مثبت می نامید. منظور 
او از این ترکیب، آن بود که وی اعتقاد داشت یک فرد ایرانی درعین حالی که وطن پرست 
و معتقد به مبانی ملی است، می بایست با جهان خارج هم ارتباط دوستانه و عمیق برقرار 
کند. او این مدل از ناسیونالیسم را در برابر ناسیونالیسم پدر و بعدها دکتر مصدق که 
به ناسیونالیسم منفی اعتقاد داشت قرارداد و آن را مجرایی مناسب برای ورود و قبول 
تجددطلبی مثبت )پیوند با غرب( ارزیابی می کرد. محمدرضاشاه معتقد بود تنها بر اساس 
چنین سیاستی است که می توان بهترین اجزای فرهنگ ایرانی را با بهترین اجزای فرهنگ 

غربی پیوند داد و از دل این پیوند به سوی تمدن بزرگی که مدنظر داشت، گام برداشت.

نتیجه 
سیاست های فرهنگی مذهبی دورة پهلوی اول تحت تأثیر چند عامل قرار داشت. ابتدا 
شکست انقالب مشروطه و عدم توفیق در دستیابی به اهداف و آرمان های انقالب که باعث 
شد روشنفکران ایرانی در تفکر و اندیشه های خود تجدیدنظر کنند. همچنین وقوع جنگ 
جهانی اول در اروپا و سرایت آن به ایران و به دنبال آن، خرابی و ویرانی ارکان کشور از 
دیگر دالیل این تجدیدنظر بود. آشنایی ایرانیان با تفکر عرفی کردن دین در اروپا، امری مؤثر 
به شمار می رفت که در آن سال ها در میان محافل سیاسی و روشنفکرِی غرب رفته سرایت 
کرده بود. ازآنجایی که انقالب مشروطه بر بستری غیرآماده به وقوع پیوست، الجرم به 
اهدافش نرسید. روشنفکران ایرانی هم به این نتیجه رسیدند که بدون بستر آماده اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، پیروزی آرمان مشروطیت امکان پذیر نیست. ازاین رو تنها راه نجات 
ایران ایجاد یک دیکتاتوری منور و پیشرو تصور شد تا بتواند در سایۀ زور و اجبار و اقتدار 
با مدرنیزه کردن اقتصاد و فرهنگ جامعه، شرایط را برای پیاده کردن مرحلۀ نهایی مشروطه 
که توسعه سیاسی است فراهم کند، از دل این تفکر رژیم پهلوی اول بر سرکار آمد. 
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مهم ترین سیاست این حکومت، تجدد غربی و عرفی نمودن دین بود که بر همان اساس، 
شالودة سیاست های فرهنگی- مذهبی کشور را پی  ریزی کرد. سیاست هایی که به موازات 
ابزار سرکوب چون سانسور  را بدون هرگونه  رشد خودکامگی حکومت، استفاده از 

خالقیت فرهنگی ویژه در رأس برنامه های خود قرارداد.
با شروع پادشاهی پهلـوی دوم، چند عامـل در تجدیدنظـر رژیم در سیاست های 
فرهنگـی- مذهبـی کشـور تأثیر گذاشـت. عرفـی گـرایی و غرب گـرایی، ستون فقرات 
سیاست های فرهنگی- مذهبی هر دو دوره را تشکیل می داد و با تغییر شخص حاکم 
تغییر اساسی نکرد، فقط شیوة پیاده کردن سیاست ها کمی تغییرکرد. اشغال کشور در خالل 
جنگ جهانی دوم و درپی آن قدرت یافتن حزب توده، پهلوی دوم را برای مبارزه با آن ها 
به نهاد روحانیت نزدیک نمود. نهادی که در زمان پهلوی اول از عرصه های سیاسی و 
فرهنگی رانده شده بود. در ادامه، نهضت ملی شدن نفت و وجود سیاستمداری چون دکتر 
محمد مصدق و یارانش، باعث نزدیکی هرچه بیشتر پهلوی دوم و روحانیت گردید. این 
اتحاد حداقل در دو مقطع خود را نشان داد؛ ابتدا در جریان نهضت ملی شدن نفت و 
نخست وزیری مصدق و بعد در ماجرای سرکوب بهاییان؛ اما ازآنجاکه این اتحاد تاکتیکی 
بود، درنهایت در دهۀ40 شمسی و هم زمان با دو رویداد فوت آیت اهلل بروجردی و اعالم 
رفراندوم انقالب سفید، به پایان رسید. در دهۀ50 و هم زمان با چند برابر شدن درآمدهای 
نفتی، شاه بیش ازپیش خود را از داشتن متحدان قدرتمند داخلی بی نیاز دید. درنتیجه با 
جدیت و شدتی مضاعف سیاست های فرهنگی- مذهبی خود را اجرا نمود که وقایع منتهی 

به انقالب 1357، از موفق نبودن این سیاست ها در میان آحاد مردم حکایت داشت.
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