
  احمدرضا صدري
بازخواني كارنامه فرهنگي حاكميت رضاخان در 
زمره اولويت هاي تاريخ پژوهي معاصر به ش�مار 
مي آيد، چه اينكه اين بخ�ش از كاركرد وي محل 
چالش و برداشت هاي متنوع است. نويسنده مقالي 
كه در پي مي آيد، سعي كرده از اين دوره تصويري 
صحيح به دس�ت ده�د. اميد آنكه مقب�ول  آيد. 

    
در آغاز تذكار اين نكته ضروري اس��ت كه رضاخان 
در دوره اي از تاريخ ايران قدرت را در دس��ت گرفت 
كه كشور دستخوش هرج و مرج داخلي بود و عماًل 
حاكميت ملي مفهوم خود را از دس��ت داده بود. در 
چنين شرايطي وي با شعار »وحدت ملي« وارد عرصه 
شد و به همين جهت در ابتداي حكومتش توانست 
از حمايت بسياري از روشنفكران برخوردار شود. اما 
بعداً مشخص شد نگرش رضاخان به مسئله وحدت 
ملي دچار افراط گرايي نامعقول و بس��يار س��طحي 
است. حكومت او ريش��ه اختالفات موجود در ايران 
را در تفاوت هاي ظاهري بين اق��وام ايراني مي ديد. 
»ابراهيم صفاي��ي« در اين مورد مي نويس��د: »اين 
لباس هاي ناجور كه بيشترينش��ان يادگار نامبارك 
چيرگي اقوام بيگانه بر س��رزمين م��ا بود، قرن هاي 
متمادي باعث ايجاد اختالف و دشمني و برخوردهاي 
خونين ميان تيره هاي ايراني شده بود، چون تيره هاي 
مختلف ايراني هيچ گونه وجه تش��ابهي ميان خود با 
ديگر هموطنان خوي��ش نمي ديدند به خصوص كه 
گويش هاي مختلف و متفاوت نيز داشتند، رضاشاه 
پهل��وي كه مي خواس��ت تيره هاي مختل��ف ايراني 
به صورت يك ملت متحد و يگان��ه درآيد، از ديرباز 
متوجه ش��ده بود كه يك��ي از وس��ايل وحدت ملي 
اتحاد شكل مردم است. او بارها گفته بود بايد وحدت 
زبان و وحدت شكل در تمام كشور، به خصوص بين 
طوايف و ايالت برقرار ش��ود تا به اين وس��يله ريشه 
اختالفات از بين برود و هم��ه در لواي وحدت كلمه 
همكاري نمايند، از جدال اجتناب كنند و در راه ترقي 
و پيشرفت كشور قدم بردارند... هدف ديگر شاه اين 
بود كه با تغيير لباس، دس��ت كم امتياز ظاهري بين 

اروپايي و ايراني را از ميان بردارد«. 
  لباس متحدالشكل به ضرب چماق!

نخس��تين گام در راه وحدت در ش��كل و لباس، در 
مرداد 1306 برداشته شد و دولت در پانزدهم مرداد 
آن سال با تصويب بخشنامه اي، تمام كاركنان دولت 
و محصلي��ن را موظف به پوش��يدن كت و ش��لوار و 
كاله  لبه دار )پهلوي( ك��رد. همچنين مجلس هفتم 
ب��ا تصويب قانوني در شش��م دي 1306 پوش��يدن 
لباس متحدالش��كل را براي مردم اجب��اري كرد تا 
بس��تر مناس��ب براي وحدت ملي از منظر حكومت 
رضاش��اهي فراهم ش��ود. قانون مذكور كه به قانون 
اتحاد شكل معروف است در چهار ماده و به شرح ذيل 

به تصويب رسيد:
»ماده اول: كلي��ه اتباع ذك��ور ايران كه برحس��ب 
مش��اغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در 
داخل مملكت مكلف هس��تند كه ملب��س به لباس 
متحدالشكل شوند و كليه مس��تخدمين دولت اعم 
از قضايي و اداري مكلف هستند در موقع اشتغال به 
كار دولتي به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس 
ش��وند، در غير آن موقع بايد به لباس متحدالشكل 

ملبس گردند. 
ماده دوم: طبقات هش��ت گانه ذي��ل از مقررات اين 
قانون مس��تثني مي باش��ند: 1- مجتهدين مجاز از 
مراجع تقليد مسلم كه اشتغال به امور روحاني داشته 
باشند. 2- مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس از 
برآمدن از عهده امتحان معينه. 3- مفتيان اهل سنت 
و جماعت كه توس��ط دو نفر از مفتيان مس��لم اهل 
سنت اجازه فتوا داشته باشند. 4- پيش نمازان داراي 
مح��راب 5- محدثيني كه از ط��رف دو نفر مجتهد 
اجازه روايت داشته باش��ند. 6- طالب مشتغلين به 
فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآيند. 
7- مدرسين فقه، اصول و حكمت الهي8 - روحانيون 

ايرانيان غير مسلم. 
ماده س��وم: متخلفين از اين قان��ون در صورتي كه 
شهرنش��ين باش��ند، به جزاي نقدي از ي��ك تا پنج 
تومان يا ب��ه حبس از يك تا هف��ت روز و در صورتي 
كه شهرنشين نباشند به حبس از يك تا هفت روز به 
حكم محكمه محكوم خواهند گرديد. وجوه مأخوذ 
از جرائم اين ماده در هر محل توسط بلديه آن جا ]و[ 
مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي ساكنين آن 

محل خواهند بود. 
ماده چه��ارم: اين قانون در ش��هر و قصب��ات از اول 
فروردين 1308 و در خارج از شهرها در حدود امكان 
عملي ش��دن آن به ش��رطي كه از فروردين 1309 
تجاوز نكند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت 
مأمور تنظيم نظام نامه و اجراي اين قانون مي باشد«. 
نگ��رش ديكتاتورمآبانه همه جانب��ه رژيم رضاخان 
كاماًل در قانون فوق مشخص اس��ت. در 28 خرداد 
1314 بخشنامه اي از سوي وزارت داخله صادر شد 
كه ضمن متروك اعالم كردن استفاده از كاله پهلوي، 
اعالم شد كه كاله بين المللي جايگزين آن شده است. 
دولت براي اجراي اين برنامه ها نيز از اعمال خشونت 
ابا نداشت به طوري كه ش��ورش هاي مختلفي را در 
اين زمينه سركوب كرد و حتي در پايين ترين سطح 
نيز براي اجراي نيات خود با شدت برخورد مي كرد. 
»الوال ساتن« مي نويس��د: »اگر هم اكنون يك نفر 
دهاتي، با كاله نمدي گرد و قديم��ي پا از خانه و ده 
خود بيرون بگذارد، فوراً كاله را از سر او برمي دارند و 
در جلوي چشمش پاره مي كنند!« آنچه رضاخان و 
همفكرانش در حاكميت از مفهوم ملت- دولت و در 
نتيجه وحدت ملي در ذهن داشتند، از ساده ترين و 

بي اهميت ترين و ظاهري ترين مسئله، يعني اتحاد 
شكل و لباس ش��روع ش��ده بود، آن هم با استفاده 
از خش��ونت و به وجود آوردن جو وحشت و ارعاب. 
دخالت در ابتدايي ترين مسائل هر فرد و قائل نشدن 
حداقل حقوق انس��اني )نه حتي ش��هروندي( براي 

اعضاي يك ملت براي ايجاد وحدت ملي!
سامان دهي اجتماعي و فرهنگي رضاشاه برخاسته 
از تفكرات ديكتاتوري آميخته با نوعي سرخوردگي 
و داش��تن موض��ع انفعال��ي در قبال غ��رب بود كه 
باعث مي ش��د رضاش��اه براي جبران عقب ماندگي 
كشور به اش��تباه به دنبال نزديكي ظاهري به غرب 
باش��د و بخواهد با توجه به امور ظاهري، بسترهاي 
فرهنگي مناس��ب براي وحدت ملي را ك��ه بعداً به 
عنوان مهم ترين هدف سازمان پرورش افكار مطرح 
مي ش��ود، به وجود آورد. در اين جا جالب اس��ت به 
گزارش كاردار س��فارت انگليس در شهريور 1307 
كه ط��ي نامه ش��ماره 401 به وزارت ام��ور خارجه 
انگليس نوشته شده، توجه شود: »1- براي من باعث 
افتخار است كه به اطالع برسانم در چند ماه گذشته 
گردانندگان اين كشور از شاه تا سطوح پايين فعاليت 
ش��ديدي را براي مدرن كردن ايران انجام مي دهند 
و كوشش مي نمايند كه اس��تاندارد زندگي روزانه را 
بر اس��اس ادراك ملي خود از تمدن غرب پايه ريزي 
نمايند. ]...[ 2- اثر تغيير در لباس مردان نيز مشهود 
است. شاه متحدالشكل شدن لباس را مرتباً ترغيب 
مي نمايد و اس��تفاده از كاله پهل��وي و كت فراك به 
سبك غربي را به جاي لباس هاي بلند چين دار طالب 
است. شاه كساني را كه با لباس هاي جديد به سبك 
غربي به مالق��ات وي مي روند، تش��ويق مي نمايد. 
3- در يك ش��نبه گذشته، ش��اه نمايندگان تجار را 
كه سابقاً با لباس و كاله مخصوص بازاريان شرفياب 
مي ش��دند، با كاله پهلوي و لباس هاي��ي كه گويي 
توس��ط خياط هاي خيابان بوند لندن دوخته شده 
است به حضور پذيرفتند و بسيار از اين متحدالشكل 
بودن لباس خوشحال ش��دند و در سخنان كوتاهي 
اظهار اميدواري نمودند كه اين اتحاد شكل به اتحاد 
در زندگي و سياس��ت هم تعميم يافته و از هر حيث 

متشكل و همانند باشند«. 
  تغيير لباس به قيمت كشتار!

يكي از مهم ترين تبعات امري��ه تغيير لباس، رويداد 
فجيع كش��تار معترضان به اين تصميم در مس��جد 
گوهرش��اد حرم رضوي)ع( بود. در اي��ن باره روايت 
شده است: دستورات آمرانه دولت محمدعلي فروغي 
كه به پش��توانه فكري و اجرايي ش��خص رضاخان 
اعالم مي شد طبيعي بود كه بر مردم گران آيد و در 
اين ميان، مشهدي ها پيش��تاز اعتراض شدند. علما 
و روحانيون مش��هد طي جلس��اتي پنهاني تصميم 
گرفتند با اين حركت مقابله كنن��د و حكومت را از 
اين كار بازدارند. در يكي از اين جلسات پيشنهاد شد 

س�امان دهي اجتماع�ي و فرهنگ�ي 
تفك�رات  از  برخاس�ته  رضاش�اه 
نوع�ي  ب�ا  آميخت�ه  ديكتات�وري 
سرخوردگي و داشتن موضع انفعالي در 
قبال غرب بود كه باعث مي شد رضاشاه 
براي جب�ران عقب ماندگي كش�ور به 
اش�تباه به دنبال نزديك�ي ظاهري به 
غرب باش�د و بخواهد با توجه به امور 
ظاهري، بس�ترهاي فرهنگي مناسب 
براي وح�دت مل�ي را به وج�ود آورد
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رضاخان و نگاه معيوب به هويت فرهنگي جامعه ايران

فرهنگ سازي به سبك قزاق!
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   شاهد توحيدي 
مرك��ز اس��ناد انق��الب 
اس��المي در بازشناسي 
سيره شهيد سيدمجتبي 
ن��واب صف��وي رهب��ر 
جمعيت فدائيان اسالم، 
تاكنون آث��اري متعدد 
منتش��ر س��اخته است. 
اث��ري ك��ه هم اين��ك 
در معرف��ي آن س��خن 
مي رود، »رهبري به نام نواب« ن��ام دارد و نمونه اي 
از اين دست يادمان هاست. ناشر در ديباچه اي، در 
توصيف موضوع كتاب و اهمي��ت تحقيقاتي از اين 
دست مي نويسد: »ايران به علت موقعيت استراتژيك 
خود همواره مورد توجه دول استعمارگر بوده است. 
زماني كه موج استعمار به سواحل ايران رسيد زمينه  
روي كار آمدن حكومت وابسته و تأمين كننده  منافع 
استعمارگران نيز فراهم شد. انقالب مشروطه كه در 
واقع واكنشي در مقابل اين شكست ها و دخالت ها 
بود ناكام ماند و در جريان جنگ  اول جهاني بيگانگان 
بر مملكت استيال يافتند. پس از جنگ، انگليسي ها 
رضاخان را بر سر كار آوردند و حكومت ديكتاتوري 
رضاشاه براي تحميل تجدد فرمايشي به ملت ايران 
به س��ختگيري بر علما و تعطيل مراس��م مذهبي و 
س��ركوبي هر گونه نداي آزادي خواه��ي پرداخت. 
حكومت رضاشاه دين را عامل عقب ماندگي جامعه 
معرفي مي كرد و به شدت با مظاهر ديني مي جنگيد. 
كش��تار مردم در واقعه گوهرشاد ش��اهدي بر اين 
مدعاست. پس از تبعيد رضاشاه از ايران، گروهي از 
تئوريسين هاي ضددين با حمايت حكومت هر روز 
بخش��ي از اعتقادات ديني را به چالش مي كشيدند 
كه اين امر براي علماي نجف، كه قطب ديني جهان 
اسالم بودند، قابل تحمل نبود. از اين رو، صدور فتوا 
براي قتل احمد كس��روي را بايد از اين منظر ديد. 
جمعي��ت فدائيان  اس��الم به رهب��ري نواب صفوي 
با دغدغ��ه مذهبي ش��كل گرفت و تح��ت رهبري 
خردمندانه ايش��ان با مظاهر اس��تبداد و استعمار 
جنگيد. قتل اشخاص وابسته اي همانند رزم آرا، هژير 

و... كه مانع اصلي بر سر راه ملي شدن صنعت نفت 
بودند، جزئي از كارنامه  درخشان فعاليت اين گروه 
مي باشد. آنان بدون شك در ملي شدن صنعت نفت 
سهم عمده اي داش��تند. اين كتاب درصدد است تا 
يك دهه مبارزه فدائيان اسالم را تحت رهبري نواب 

براي خواننده بازگو كند«. 
مهدی قيصری نويس��نده اين اثر در آغازين فصل 
آن درباره والدت و نشو و نماي رهبر فدائيان اسالم 
چنين آورده اس��ت: »در چنين روزگار مخوفي، در 
جنوبي ترين نقطه  شهر تهران، در محله خاني آباد، 
شكوه السادات، همسر سيدجواد ميرلوحي يك شب 
در خواب ديده بود خانه  كوچك محقرشان نورباران 
شده است. در ميان نور خيره كننده، خانمي محترم 
وارد شده و گفته است: من فّضه خدمتكار حضرت 
زهرا)س( هستم. از سوي ايشان براي شما هديه اي 
آورده ام. شكوه السادات هم بسته را گرفته و باز كرده 
بود. يك بُرد يماني در آن بود. روي آن هم يك خوشه 
انگور با دانه هاي درشت و زيبا قرار داشت. چندي بعد 
چشم پدر به ميالد سيدمجتبي روشن شد. سيدجواد 
ميرلوحي خود از روحانيون مخالف سياست رضاخان 
بود و پس از تصويب لباس متحدالشكل مجبور شد از 
لباس روحانيت خارج و به عنوان وكيل دادگستري 
در عدليه مشغول كار شود. در آن جا بود كه مشاجره  
سختي بين سيدجواد و علي اكبر داور - وزير عدليه 
رضاخان - درگرفت و س��يدجواد سيلي محكمي به 
او زد. پ��س از اين ماجرا، در س��ال 1314 يا 1315 
سيدجواد ميرلوحي به سه سال زندان محكوم شد. 
در همين ايام بود كه زن و فرزندان او بي سرپرست 
ماندند و سيدمحمود نواب صفوي كه برادر همسر او 
و مردي باكفايت و فضيلت بوده است، خانواده  او را 
تحت تكفل خود مي گيرد. سيدمجتبي در غياب پدر 
روز به روز بزرگ تر مي شد و تحت نظر مادر و دايي 
خود تحصيالت ابتدايي را در دبستان حكيم نظامي 
آغاز كرد اما طولي نكشيد كه پدرش اندكي پس از 
آزادي از دنيا رفت و سيدمجتبي آغوش گرم پدر را 
از دس��ت داد. س��يدمجتبي دوران دبيرستان را در 
مدرسه  صنعتي آلمان ها به پايان برد و اين در حالي 
بود كه او عالوه بر تحصيل كالس��يك، در مدرس��ه  
قندي خاني آباد و مدرسه مروي به تحصيل معارف 

اسالمي نيز پرداخت...«

نظري بر انتشار اثر تاريخي- روايي 
»رهبري به نام نواب«

خروش بر وابستگي

آيت اهلل حاج آقا حسين قمي به تهران برود و در 
مرحله اول با رضاخان مذاكره نمايد تا شايد بتواند 
او را از اجراي تصميماتش بازدارد. وقتي آيت اهلل 
قمي به تهران آمد، بالفاصله از س��وي حكومت 
دستگير و ممنوع المالقات شد. ساير روحانيون 
نيز در مس��اجد و مجالس، ب��ه آگاه كردن مردم 
پرداختند. مسجد گوهرشاد از جمله مكان هاي 
تجمع مردم بود. اجتماعات مردم در اين مسجد 
هر روز بيشتر مي شد و شهر حالت عادي خود را 
از دست مي داد و س��خنرانان نيز به ايراد بيانات 
آتش��ين مي پرداختند. صبح روز جمعه 20 تير 
1314 نظاميان مس��تقر در مشهد براي متفرق 
س��اختن مردم وارد عمل ش��دند و به روي آنان 
آتش گشودند و تعداد زيادي را كشتند و زخمي 
كردند ولي مردم مقاومت كرده و سربازان نيز بنا 
به دستوري كه به آنها رسيده، مراجعت كردند. 
به دنبال اين حادثه مردم اطراف مشهد با بيل و 
داس و... به سوي مسجد حركت كردند. فرداي 
آن روز عده زي��ادي از مردم مش��هد تظاهرات 
پرجمعيتي عليه اجباري ش��دن كاله ش��اپو و 
يكسان س��ازي لباس برگزار كردند و به مسجد 
گوهرشاد آمدند. سران نظامي و انتظامي مشهد 
اين بار بنا به دستور رضاخان با تجهيزات كامل 
و افراد فراوان در نقاط حس��اس مستقر شدند و 
تفنگ ها، س��الح هاي خودكار و حتي توپ ها را 
به منظور س��ركوب مردم به مي��دان آوردند. در 
اجتماع مردم مشهد در گوهرشاد، مرحوم شيخ 
محمدتقي بهلول سخنان تندي عليه دولت ايراد 
كرد و خواهان مقاومت مردم شد. پاسخ حكومت 
به اين اعتراض آرام و مدني مردم مشهد، كشتار 
معترضين ب��ود. در حوالي ظهر مأمورين نظامي 
و انتظامي از هر س��و به مردم هجوم آورده و در 
داخل مس��جد به كش��تار آنان پرداختند. طبق 
گفته مناب��ع تاريخي، حدود 2ه��زار نفر در اين 

فاجعه ملي كشته و زخمي شدند. 
  آزادي اجباري زنان

در ادامه برنامه هاي حكومت رضاخان و با همان 
روند حاكم بر كل ساختار نظام حكومتي مذكور، 
زنان هر روز بيشتر از گذشته تشويق مي شدند تا 
مشاركت بيشتري در امور اجتماعي داشته باشند. 
روزنامه ها و نشريات مرتباً در بهبود وضعيت زنان 
قلم فرس��ايي مي كردن��د و هر روز درب��اره زنان 
ورزشكار، دانشجو، هنرپيشه، خلبان و... از اقصي 
نقاط جهان مي نوشتند؛ يعني به زعم حكومت، 
بسترهاي مناس��ب آزادي زنان و بهبود وضعيت 
فرهنگي و اجتماعي آنها فراهم مي شد و حكومت 
رضاخان مصمم بود كه به اين مهم دس��ت يابد. 
نطق وي در هفده��م دي  1314 )روز كش��ف 
حجاب( در دانشسراي عالي گوياي اين موضوع 
است: »من بي اندازه خوشحالم زناني را در اينجا 
مي بينم كه در نتيجه تحصيل و آموختن دانش، 
آمده اند وضع و موقعيت حقيقي خود را ببينند و 

حقوق و منافع خودشان را بفهمند«. 
روش��نفكراني مانند ملك الش��عراي بهار، رشيد 
ياسمي، سعيد نفيس��ي و محمد حجازي ضمن 
حماي��ت از برنامه ه��اي دولت درب��اره زنان، به 
حماي��ت از آن از طريق نش��ر مق��االت و ايراد 
سخنراني پرداختند. در سال 1311 خورشيدي 
»كنگره بانوان شرق« در تهران تشكيل شد كه 
رياست آن برعهده دختر بزرگ رضاخان بود. از 
اين زمان به بعد با رشد سازمان هاي زنان روبه رو 
هس��تيم. در مهرم��اه 1314 »كان��ون بانوان«، 
مهم ترين س��ازمان زن��ان اي��ران در آن مقطع 
تاريخي، به رياست صديقه دولت آبادي در تهران 
فعاليت خود را آغاز كرد و با تش��كيل اجتماعات 
متعددي در جهت آنچ��ه »آزادي زنان« خوانده 
مي شد، گام برمي داشت. اين كانون بعدها فعاليت 
خود را به شهرستان ها نيز گسترش داد. پس از 
ديدار رضاخان از تركيه، برنامه هاي دولت درباره 
زنان روند س��ريع تري به خود گرفت و تا حدود 
زيادي از نظ��ر ظاهر تغيير ش��كل داد. مدارس 
ابتدايي مختلط تش��كيل ش��ده و پيش��اهنگي 
دختران گسترش يافت اما از حاكميت رضاشاهي 
كه روح��ي خودكام��ه و ديكتات��ور و قيم مآبانه 
داشت، نمي شد انتظار داشت اجازه دهد جامعه، 
سير طبيعي رشد خود را طي كند. رضاخان در 
دي ماه 1314 دستور كشف حجاب داد و علناً پس 
از گذراندن قانون اتحاد شكل، نه تنها به مبارزه با 
حقوق اوليه هر انسان در سطح جامعه پرداخت، 
بلكه به نبرد با يكي از مظاهر مذهبي برخاست كه 
موجب نارضايتي ها و اعتراض هاي گس��ترده اي 
ش��د. در هفدهم دي 1314 با حضور رضاخان 
و خاندان سلطنتي بدون حجاب، در دانشسراي 
عالي، كشف حجاب رسماً اعالم شد و پوشيدن 
چادر- مظهر حجاب- ممنوع شد و با متخلفين 
برخورد شديدي صورت مي گرفت. اخبار فراواني 

در اين موارد وجود دارد كه اگر مقامات عالي رتبه 
با همس��ران بدون حجاب خود در مهماني هاي 
رس��مي حضور نمي يافتند، با مؤاخ��ذه روبه رو 
مي شدند يا حتي در س��طح پايين نيز مجازات 

جريمه و تنبيه در انتظار متخلفين بود. 
مسئله مشاركت زنان در عرصه اجتماعي و بهبود 
وضعيت آنان در جامعه كه با عقالنيت مي توانست 
همراه باش��د و نتايج خوبي به بار آورد، ناگهان با 
اعمال فش��ار از س��وي دولت و اصرار بر تسريع 
غيرطبيعي روند آن، كه مبتني بر عدم شناخت 
و آگاهي كافي از پيامده��اي آن بود، به حركتي 
ضدفرهنگي تبديل ش��د. حكومت رضاشاه كه 
در توج��ه به ظواه��ر و عدم توجه ب��ه زيربناها و 
زيرس��اخت ها در امور اجتماع��ي و فرهنگي، از 
پديده هاي جالب تاريخ ايران اس��ت، با ساختار 
خودكامه اش، با اصرار بر كش��ف حجاب، س��اير 
حركت ه��اي خود در امر مش��اركت زن��ان و در 
نتيجه باال بردن سطح آگاهي عمومي كه از اهداف 
مهم س��ازمان پرورش افكار در پي شكست هاي 
پياپي حكومت رضاشاه در اين زمينه نيز بود، را 
تحت الشعاع قرار داد و در واقع، جامعه را نه تنها 
به »وحدت« نزديك نكرد، بلك��ه باعث جدايي 
بس��ياري از حاميان برنامه هاي خ��ود در ميان 
نيروهاي اجتماعي ش��د و به رويارويي نمادين 
با جامعه آن روز ايران رفت كه به تقويت و دامن 
زدن به نوعي گسست اجتماعي و جدايي بيش از 
پيش توده هاي مردم از حكومت- در ش��رايطي 
كه حكوم��ت رضاش��اه تكيه گاه س��ازمان يافته 
مشخصي در بين روش��نفكران يا طبقه اشراف 

ايران نداشت- كمك كرد. 
  بازي با حكيم طوس!

وقتي ب��ه خاط��رات رجال فرهنگي و سياس��ي 
دوره رضاخان مي نگريم، يك��ي از نكات مهمي 
كه آنها در خاطرات خود بدان اش��اره مي كنند، 
جشن بين المللي كنگره هزاره كنگره فردوسي 
و نيز گش��ايش آرامگاه مجلل اوست كه توسط 
انجمن آثار ملي در توس س��اخته شد. تجليل از 
فردوسي و بازسازي آرامگاه وي در سال 1303 
در هيئت وزي��ران به نخس��ت وزيري رضاخان 
مطرح شد و در جلسه يازدهم اسفند همان سال، 
دولت به نوس��ازي آرامگاه فردوسي و با استفاده 
از كمك هاي مالي غيرمس��تقيم مردمي )مانند 
فروش تمبر( رأي داد و مجلس ش��وراي ملي در 
پانزدهم اس��فند 1303 آن را به تصويب رساند. 
جش��ن بين المللي هزاره و كنگره فردوس��ي در 
دوازدهم مهر 1313 با حضور اش��خاص داخلي 
و ايران شناس��ان خارج��ي در تاالر دبيرس��تان 
دارالفنون گشايش يافت. در بيستم مهر 1313 
نيز در توس، مدفن حكيم ابوالقاس��م فردوسي، 
آرامگاه وي با حضور رضاشاه افتتاح شد. رضاخان 
در اين مراس��م، طي س��خناني گفت: »بس��يار 
مس��روريم از اينكه به واسطه جش��ن هزار ساله 
فردوسي موفق مي شويم كه وسايل انجام يكي از 
آرزوهاي ديرين ملي را فراهم آوريم و با ايجاد اين 
بنا درجه قدرداني خود و حق شناسي ملت ايران را 
ابراز نماييم. رنجي را كه فردوسي در احياي تاريخ 
و زبان اين مملكت برده است، ملت ايران همواره 
منظور داشته و از اينكه حق آن مرد به درستي ادا 
نشده، متأسف و ملول بوده است. اگر چه ايرانيان 
با عالقه مندي كه به مصنف شاهنامه دارند، قلوب 
خود را آرامگاه او قرار داده ان��د و ليكن الزم بود 
اقدامي به عمل آيد و بنايي آراس��ته گردد كه به 
صورت ظاهر هم نماينده حق شناسي عموم ملت 
باشد. به همين نظر بود كه امر داديم در احداث 
اين يادگار تاريخي بذل مس��اعي ب��ه عمل  آيد. 
صاحب شاهنامه به افراشتن كاخي بلند كه از باد 
و باران حوادث گزند نمي يابد نام خود را جاويدان 
س��اخته و از اين مراس��م و آثار بي نياز مي باشد 
وليكن قدرداني از خدمتگزاران، وظيفه اخالقي 

ملت است و از اداي حق نبايد فروگذار شود«. 
هدف از توجه به فردوس��ي به عن��وان مصنف 
ش��اهنامه و به تعبير رضاخان »احياگر تاريخ و 
زبان ملت ايران« تنه��ا در اداي وظيفه اخالقي 
ملت براي »قدردان��ي از خدمتگزاران« خالصه 
نمي شود. رضاخان پيش��نهاد بازسازي آرامگاه 
فردوس��ي را قبل از س��لطنت خود و درست در 
اوج تالش خود براي حفظ يكپارچگي كش��ور 
اي��ران اراده مي دهد و اين زماني اس��ت كه  بايد 
با تمس��ك به نمادهاي ملي، به تهسيل اين امر 
كمك كن��د. »ابراهي��م صفاي��ي« در اين مورد 
مي نويسد: »رضاشاه پهلوي شاهنامه را يكي از 
پايه هاي وحدت ملي و يكي از جلوه هاي فرهنگي 
ملي مي دانست و از اين  رو در سال 1302 در اين 
انديشه افتاد كه از فردوسي تجليل و شاهنامه را 
ترويج كند و از اين طري��ق، فرهنگ ملي و روح 
ملي��ت را در ايرانيان تقويت نماي��د.« بعدها در 
سازمان پرورش افكار يكي از مهم ترين اهداف، 
همين هدفي اعالم مي شود كه از طريق»ترويج 
شاهنامه« و »تجليل از فردوسي« دنبال مي شود 
و اين نشان دهنده فرآيند مشخص فرهنگي در 
اين زمينه، در دوره رضاشاهي است كه ريشه هاي 
تاريخي مشخصي نيز دارد. »عيسي صديق« در 
خاطرات خود مي نويسد: »يكي از نتايج برگزاري 
جشن هزاره و كنگره فردوسي، برانگيخته شدن 
حس مليت و غرور مل��ي در مردم ب��ه ويژه در 
جوانان بود«. ش��ايد تا اينجا خوانن��ده تيزفهم 
در خالل كالم مقص��ود رضاخ��ان را از بازي با 
حكيم طوس دريافته باش��د. آري در اين فقره 
اوالً سوءاس��تفاده از جايگاه حكيم طوس براي 
نيل به مطامع حكومتي و ثانياً ترويج برداش��ت 
صرفاً ناسيوناليس��تي و كاماًل منف��ك از دين از 
شعر و انديشه آن بزرگ، مطمح نظر كارگزاران 

حكومتي رضاخان بوده است.
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 در 28 خ�رداد 1314 بخش�نامه اي 
از سوي وزارت داخله صادر شد كه 
ضمن متروک اعالم كردن استفاده 
از كاله پهل�وي، اعالم ش�د كه كاله 
بين المللي جايگزين آن شده است. 
دول�ت براي اج�راي اي�ن برنامه ها 
نيز از اعمال خش�ونت ابا نداشت به 
طوري كه ش�ورش هاي مختلفي را 
در اين زمينه س�ركوب كرد و حتي 
در پايين ترين سطح نيز براي اجراي 
نيات خود با شدت برخورد مي كرد


