
بود. مدرس��ه سپهس��االر، مهم ترين حوزه علمي تهران 
محسوب مي شد كه س��ال ها توليت آن به دست شهيد 
آيت اهلل سيدحسن مدرس بود و در سال 1309 به فرمان 
رضاش��اه، توليتش به وزارت معارف واگذار شد.)3( يكي 
از اهداف ظاهري تأس��يس دانش��كده معقول و منقول، 
تش��كيل مجمعي از فضال و علما به سبك ممالك غربي 
و طرح مباحث علمي و فلس��في بود، اما ه��دف واقعي 
رضاخان، سلب اختيار از حوزه هاي سنتي ديني و تسلط 
بر آموزش هاي دين��ي و تربيت افراد متج��دد و غربگرا 
بود. چنانكه در نام��ه وزارت داخله به رياس��ت وزرا، در 
خصوص چگونگي برخورد با پيش  نمازها و گردانندگان 
مجالس وع��ظ و خطابه آمده اس��ت: »راج��ع به رعايت 
س��ن آقايان پيش نمازها و ديگران كه از 35 سال بيشتر 
داشته باش��ند، اخيراً از وزارت معارف تقاضا شده است، 
چون براي تش��كيالت مجالس وعظ و خطابه، مدرس��ه 
مخصوصي در دانشكده معقول و منقول تأسيس خواهد 
شد و مي خواهند از وجود جوانان محدث در مدرسه مزبور 
استفاده نمايند، فعالً متعرض محدثيني كه كمتر از چهل 

سال دارند، نگردد تا تكليف آنان معين شود...«. )4(
در اين نامه از رياست وزرا تقاضا شده بود تا با جواز موقتي 
شش ماهه براي محدثين و پيش نمازها موافقت نمايد تا 
چنانكه هركدام از آنان در مدرسه مزبور پذيرفته نشدند، 
طبق امريه رياس��ت وزرا با آنان عمل شود! بدين ترتيب 
كساني كه در دانش��كده معقول و منقول درس نخوانده 
بودند، مجاز به برپايي مجالس وعظ و خطابه يا پيش نمازي 

نبوده و بايستي به لباس متحدالشكل درمي آمدند!
2ـ مؤسسه وعظ و خطابه

رضاخان در راستاي پياده كردن سياست هاي فرهنگي 
مد نظر خود، تجمعات مذهبي و فعالي��ت روحانيون را 
محدود كرد. او به ظاهر قصد نداشت تا همه مراكز مذهبي 
را تعطيل كند، بلكه مي خواست اين ابزار عظيم تبليغاتي 
را در جهت تحقق اه��داف فرهنگي خود ب��ه كار گيرد. 
او روحانيت اصيل باقيمان��ده را براي خود خطري بالقوه 
محس��وب مي كرد و در پي تربيت نيروهاي��ي بود كه با 
ظاهري مذهبي، سياست هاي تجددگرايانه او را تعقيب 
و توجيه كنند. با چنين انگي��زه اي، هيئت دولت در 19 
خرداد 1315، به منظور تربيت اكابر و روش��ن ساختن 
اذهان عموم و هدايت افكار طبق��ه جوان و دانش آموزان 
كشور و آشنا س��اختن عامه مردم، به اوضاع عصر جديد 
ايران، اساسنامه مربوط به تشكيل مؤسسه وعظ و خطابه 

را تصويب كرد. )5(  مؤسسه وعظ و خطابه به عنوان بخشي 
از سيستم و كاركرد دولت عليه روحانيت، با برنامه هايي 
چون: صدور جواز عمامه و فعاليت در دانشكده معقول و 
منقول، در طول مدتي نسبتاً كوتاه، به فعاليت پرداخت. 
طبق مفاد تصويب نامه هيئت دولت، روحانيوني كه كمتر 
از 35 سال سن داش��تند، بايد حتماً در كالس هاي اين 
مؤسسه شركت مي كردند يا اينكه به لباس متحدالشكل 
درمي آمدند. )6( گرچه بعدها شركت روحانيون تا سنين 
45 سال اجباري شد، ولي با وجود سختگيري هاي دولت، 
استقبال چنداني از مؤسسه وعظ و خطابه صورت نگرفت! 
عدم استقبال روحانيت از طرح مزبور و عدم شركت آنان در 
كالس هاي مؤسسه، مهم ترين عامل انحالل اين مؤسسه، 
دو سال بعد از تأسيس آن يعني سال 1317 بوده است. 
با اين همه پس از برچيده شدن مؤسسه وعظ و خطابه، 
هنوز قوانين و مقررات آن، به اعتبار خود باقي بود. اين امر 
تنها به حربه اي در دست حكومت تبديل شده بود تا مانع 
فعاليت آزادانه روحانيون باش��د و با اهرم هاي مختلف بر 
آنان اعمال فشار نمايد تا به هر ترتيب وادار شوند، به لباس 
متحدالشكل درآيند! چنانكه در اسناد موجود مشاهده 
مي شود، حتي در سال هاي 1318 به بعد نيز حكومت از 
فعاليت آزادانه معمميني كه در كالس هاي وعظ و خطابه 
شركت نجس��ته و گواهينامه پايان دوره اين مؤسسه را 
نداشتند، جلوگيري به عمل مي آورد! با چنين شيوه هايي 
بود كه رژيم رضاشاه طي 16 سال حكومت خود، توانست 
سياست هاي حكومتي را در سطح جامعه اعمال نمايد. 
به خصوص آنكه سياس��ت غيرمذهبي دوران حكومت 
رضاشاه، مهم ترين شاخصه اين حكومت، در قياس با ساير 
حكومت هاي تاريخ ايران به شمار مي رفت. در اين دوره، 
حاكميت تفكر سكوالريسم و تز جدايي دين از سياست، 
عملي شد و روحانيون از شريك بودن در اموري كه ساليان 
متمادي، در حكومت ها با فراز و نشيب هايي از آن برخوردار 

بودند، به كلي كنار گذارده شدند!
3ـ سازمان پرورش افكار

مهم ترين ارگان تبليغي � تربيتي رژيم رضاشاه »سازمان 
پرورش افكار« بود. رضاشاه در طول حكومتش به انحاي 
مختلف سعي كرده بود تا تلفيقي از افكار تجددخواهانه و 
شاه دوستي را در جامعه رسوخ دهد. تمامي دستگاه هاي 
تبليغي مطبوعات، مدارس و ديگر نهادهاي آموزش��ي، 
در خدمت رواج اين انديش��ه بود. با وجود تمامي تالش 
تبليغاتي ك��ه صورت پذيرف��ت، باقي مان��دن مردم در 

سنت هاي مذهبي و بي عالقگي آنان به شعارهاي جديد 
رژيم، براي مجريان فرهنگي ملموس و آشكار بود. مقاومت 
مردم در قضيه كشف حجاب نيز آشكارا به تجددگرايان 
فهمانيد كه اجراي كشف حجاب توأم با خشونت، كاري 
اش��تباه بوده اس��ت. بنابراين رجال فرهنگي و سياسي 
كشور، بر آن شدند تا فكر، ذهن و انديشه ملت ايران را به 
سبك مورد نظر خود تربيت كنند. احمد متين دفتري، 
پيشنهاد تشكيل سازمان پرورش افكار را به منظور ايجاد 
مقدمه اي براي تشكيل يك حزب سياسي، مانند حزب 
خلق تركيه به رضاش��اه داد)7( و باالخره اساس��نامه اين 
س��ازمان، در دوازدهم دي ماه 1317، به تصويب هيئت 
وزيران رسيد. اين سازمان به تشكيل كالس هاي متعدد، 
جلسات س��خنراني، چاپ و مطبوعات و اقداماتي از اين 
قبيل، مبادرت ورزي��د و تا س��ال 1320، فعاليت هايي 
داش��ت. با اين همه به دنبال حوادث ش��هريور 1320 و 
سقوط رضاشاه، سازمان پرورش افكار نيز منحل شد. )8( 
يكي از اقدامات سازمان پرورش افكار، تأسيس راديو بود. 
برنامه هاي راديويي در ايران، از چهارم ارديبهشت سال 
1319 آغاز شد. پيتر آوري، برنامه هاي اصلي راديو تهران 
را در اين دوره، شامل آموزش و پرورش، امور بهداشتي و 
فرهنگي و اقتصادي مي داند كه در خط سياس��ت نظم 
نوين رضاشاهي تهيه مي شد. كميسيون راديوي سازمان 
پرورش افكار، مأمور ش��ده بود تا برنامه جامعي تنظيم  
كند و به تصويب دولت برس��اند كه براساس آن نطق ها، 
اخبار، موسيقي و برنامه هاي آموزش��ي، از راديو پخش 
شود. همچنين سازماني به نام اداره كل تبليغات داير شد. 
كميسيون نمايش هم براساس اساس��نامه آن سازمان، 
در خصوص اس��تفاده از نمايش، سينما و موسيقي براي 
ترويج اهداف دولت در س��ال 1318، هنرستان رسمي 
هنرپيشگي را در ايران داير كرد. )9( كميسيون موسيقي 
آن سازمان هم به منظور اصالح موسيقي كشور به راه افتاد 
كه در حقيقت وظيفه اصلي آن، تهيه آهنگ هاي مهيج 
و سرودهاي ميهني براي اجرا در مراسم رسمي و دولتي 
بود. در هر صورت فعاليت اين سازمان تا سال 1320 ادامه 
داش��ت و با پايان يافتن حكومت رضاش��اه، فعاليت آن 
نيز متوقف ش��د. )10( با نگاهي به سرنوشت اين سه نهاد، 
مي توان دريافت كه تكاپوي رضاخان براي بديل س��ازي 
براي نهاد روحانيت و نيز فرهنگ سازي از باال به شكست 

انجاميده است. 
  پي نوشت ها، در سرويس تاريخ جوان موجودند. 

مهم ترين ارگان تبليغـيـ  تربيتي رژيم 
رضاشاه، »سازمان پرورش افكار« بود. چه 
اينكه با تمامي تبليغاتي كه صورت پذيرفت، 
باقي ماندن مردم در سنت هاي مذهبي و 
بي عالقگي آنان به شعارهاي رژيم او، براي 
مجريان فرهنگي ملموس و آشكار بود. از 
اين روي، رجال فرهنگي و سياسي كشور 
بر آن شـدند تا فكر و انديشـه ملت ايران 
را به سـبك مورد نظر خـود تربيت كنند!

مؤسسـه وعظ و خطابه، تنها بـه حربه اي 
در دسـت حكومـت تبديـل شـده بـود 
تا مانع فعاليـت آزادانه روحانيون باشـد 
و بـا اهرم هاي مختلـف آنهـا را وادار كند 
تا به لبـاس متحدالشـكل درآيند! حتي 
در سـال هاي 1318 بـه بعد نيـز حكومت 
از فعاليـت آزادانـه معممينـي كـه در 
كالس هاي وعظ و خطابه شـركت نجسته 
بودنـد، جلوگيـري بـه عمـل مـي آورد!
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نظري بر جايگزين سازي هاي رضاشاه براي حوزه هاي علميه و روحانيت

مؤسسه وعظ و خطابه
 اهرمي براي تغيير لباس!

  حجت االسـالم والمسلمين مصطفي 
پورمحمدي

قال اهلل تعالي: »ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدقوا ما 
عاَهُدوا اهللَ َعلَيِه َفِمنُهم َمن َقضي نَحَبُه َوِمنُهم 

َمن ينَتِظُر«
اول: در ايام نوجوان��ي و در اوايل دهه50 و 
شروع طلبگي، با روح اهلل حسينيان همكالس 
شديم. او چند سال بزرگ تر از من بود. جدي 
و كوش��ا. خوش برخورد و همپ��اي جمع و 
جماعت. درس خوان و پرش��ور و در رفاقت 

وفادار و صادق. 
دوم: مدرس��ه حقان��ي محيط��ي پ��ر از 
آگاه��ي، علم آم��وزي، انضب��اط، معنويت، 
مسئوليت شناسي و هوشياري، زمان شناسي، 
شور مبارزه و دفاع از اسالم و مقابله با ظلم و 
طاغوت بود. خان��واده اي صميمي و يكرنگ 
شكل گرفته بود: استادان و مربياني بزرگ و 
بزرگوار، فرهيخته و انديشمند، خودساخته، 
اس��توار در هدف و ج��دي در راهنمايي كه 
به تعلي��م و تربيت طالب اهتمام داش��تند. 
مدرس��ه حقاني پيش��گام در تحول فكري و 
فرهنگي، الگوي مكتبي، مديريت اس��المي 
و نمادي از بلوغ مكتب ش��يعي، براي ايجاد 
بناي نوين جامعه اس��المي و تم��دن فاخر 
اسالمي بود و كارگزاران آن از امناء، مديران، 
اس��اتيد، مربيان و محصالن در منظومه اين 

دوران سازي نقش آفرين بودند. 
سوم: س��ال هاي س��خت اختناق دهه 50 
و بزرگداش��ت هاي 15 خ��رداد در فيضيه و 
بس��ته ش��دن آن و ش��هادت بزرگاني چون 
مرحوم غفاري، موجب اشتعال شور انقالبي 
س��ربازان خميني ش��د و اردوهاي آمادگي 
براي حادثه بزرگ ش��كل گرفت. تظاهرات 
پراكن��ده، شعارنويس��ي، پخ��ش اعالميه و 
س��خنراني و س��فرهاي تبليغي و ب��ه دنبال 

آن موج دستگيري ها، كانون هاي انقالبي را 
س��امان داد و انرژي متراكمي را فراهم كرد 
تا اينكه در شهادت مرحوم حاج آقا مصطفي 
خميني و 19 دي و روزهاي پس از آن تا 22 
بهم��ن، حادثه اي عظيم را رق��م زد. در همه 
اين لحظات و صحنه ها، حسينيان از مردان 
ميدان بود: مقاوم و صبور، آگاه و هوش��يار و 

پرتالش در علم و عمل و تبليغ. 
چهارم: ب��روز انقالب و اس��تقرار جمهوري 
اس��المي و روزه��اي س��خت و پرحادث��ه و 
اتفاقات پي در پي، از لحظ��ات به يادماندني 
است. مردان و زنان حماسه آفرين قهرمانانه 
ايس��تادند و تغييرات بنيادين در س��اختار 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي به وجود آوردند. 
ابتداي انق��الب تا پايان جن��گ تحميلي، از 
لحظات نادر و برجس��ته تاريخ ايران اس��ت. 
انسان هايي آگاه و مسئوليت شناس، پا به پاي 
ملت با همه سرمايه و توان و در اوج اخالص 
و وف��اداري، گردنه هاي س��ختي را پش��ت 
سرگذاشتند و دوران جديدي از تمدن ايراني 
اسالمي را خلق كردند. روح اهلل حسينيان، از 
ياران مصمم و همراهان ج��دي و تأثيرگذار 
اين دوران بود. ايجاد امنيت، مقابله با اشرار 
و حضور در مناطق پرخطر، اعمال حاكميت 
و تثبيت نظام انقالب��ي از دغدغه هاي اصلي 
او بود. تالش پيگير و بي وقف��ه او در دفاع از 
آرمان هاي اس��المي و انقالبي و حقوق مردم 
و مبارزه قاطع با مفاسد و مفسدين گواه اين 

مدعاست. 
پنجـم: فعالي��ت سياس��ي و ش��ركت در 
تشكل هاي سياسي و نقش آفريني در محيط 
اجتماعي، بخ��ش قابل توجه��ي از زندگي 
مرحوم حسينيان را تشكيل مي دهد. بدون 
شك همت بلند، جس��ارت در موضع گيري، 
اس��تقامت و قاطعي��ت و قوت روح��ي او در 
برخورد با ح��وادث و موضوعات سياس��ي و 

اجتماع��ي، او را ب��ه عنص��ري تأثيرگذار در 
عرصه عمومي تبديل كرده بود. مشاركت در 
تأسيس جمعيت دفاع از ارزش هاي انقالب 
اسالمي و جبهه پايداري و حضور در مجلس و 
مسئوليت هايي كه به عهده داشت، به خوبي 

بر اين نقش آفريني داللت مي كند. 
ششـم: فصل پربار ديگر از زندگي او، نشاط 
فرهنگي و علم��ي و حضور در مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي اس��ت. در س��ال 1373، با 
دع��وت ب��رادر بزرگوارمان حجت االس��الم 
والمس��لمين جن��اب س��يدحميد روحاني، 
براي عضويت در هيئت امنا دعوت ش��ديم. 
آقاي حسينيان ضمن حضور در هيئت امنا، 
مديريت مركز اس��ناد را به عهده گرفت. در 
25 سال مسئوليت مرحوم حسينيان، شاهد 
تحوالت فراوان و دستاوردهاي قابل توجهي 
بوديم. مركز اس��ناد هم اينك از همكاراني: 
عالم، آگاه، مجرب، دلسوز و پرتالش برخوردار 
اس��ت. خوش��بختانه امروز با انتشار نزديك 
يكهزار و 500 عنوان كتاب و وجود چند صد 
پژوهش آماده انتش��ار و جم��ع آوري حدود 
6ميليون سند و 500هزار عكس و مصاحبه 
با بيش از 3هزار و500 نفر از شخصيت هاي 
دوران انقالب و اندوخته ه��اي فراوان ديگر، 
شاهد انباشت سرمايه اي ارزشمند و ماندگار 
هس��تيم و نقش جن��اب حس��ينيان در اين 

مجموعه، بسيار پررنگ است. 
هفتم: فعاليت هاي پژوهشي و علمي مرحوم 
حسينيان چشمگير و قابل توجه است. او در 
اين مقطع ب��ه لطف همت، پش��تكار و ذهن 
محققانه و تحليلي و قوت فكري و علمي خود، 
آثار ب��ا ارزش و مفيدي را برجاي گذاش��ت. 
مجموعه كتاب ه��اي او در تفس��ير، تاريخ، 
حكمراني، حقوق و اس��الم شناس��ي، قابل 
توجه و بسيار مورد اس��تفاده است. بي شك 

اين بخش از زندگي او نيز شايس��ته تجليل 
و تقدير است. 

هشتم: مرحوم حس��ينيان با اين پيشينه و 
انبوهي از تجربه و آگاهي، مي توانست منشأ 
آثار و بركات فراوان ديگري باش��د كه تقدير 
الهي به گون��ه اي ديگر رقم خ��ورد و وي به 
سراي باقي شتافت. اما بدون ترديد مي توان 
شهادت داد كه او پنج دهه عمرش را سراسر 
در كوشش و پژوهش و خدمت و انجام وظيفه 
و رس��الت مداري و ايفاي تعه��دات الهي و 
انس��اني س��پري مي كرد. ُطوبي لَُه َو ُحسُن 

َمآٍب. 
مرحوم حجت االسالم والمسلمين حسينيان 
اين»روحاني مجاهد« را براي همه تالش ها، 
فداكاري ها و خدمات شخصي و جمعي، آثار 
قلمي و جايگاه اجتماعي و مديريتي اش بايد 
ستود. او آزاده بود و مقاوم، مردانگي و يكرنگي 
مرامش بود و در دفاع از آرمان ها و باورهايش 
لحظه اي درنگ نداش��ت. او دغدغه مند بود 
و مسئوليت ش��ناس، واليتم��دار و انقالب��ي 
و از مؤمن��ان صادق و اس��تواري كه مصداق 
اين آي��ه كريمه بود: ِم��َن الُموِمني��َن ِرجاٌل 
َصَدقوا ما عاَهُدو اهللَ َعلَيِه. . . و مش��مول اين 
ِِّذي��نَ َقالُوا َربَُّن��ا اهلُل ثُمِّ  وعده الهي كه: إِنِّ ال
ُل َعلَيِهُم الَماَلئِكُه أاَلِّ تََخاُفوا َواَل  اسَتَقاُموا تََتَنزِّ
ِِّتي كنُتم تُوَعُدوَن. .  تَحَزنُوا َوأَبِشُروا بِالَجنِِّه ال
. و چنين باد. اميدواريم خداوند منان و غفار، 
تالش هاي صادقان��ه او را به بهترين ش��كل 
قبول و بهترين پاداش را به او عنايت كند و از 
لغزش هاي همه ما درگذرد و ما را در ادامه اين 
راه سخت، پرفراز و نشيب و البته افتخارآفرين 
و تحول زاي انقالب اسالمي، موفق بدارد و ما 
را پاس��دار راه پيش��گامان صادق و شهيدان 
سرافراز و امام خوبي ها خميني بزرگ )رحمه 
اهلل عليه( قرار دهد و ب��ه آنان ملحق و با آنان 

محشور گرداند. آمين رب العالمين. 

هشتگانه اي در باب زمانه و كارنامه
 زنده ياد حجت االسالم والمسلمين روح اهلل حسينيان

يادهاويادمانهايي
از»روحانيمجاهد«

  حجت االسالم والمسلمين روح اهلل حسينيان، در حاشيه پياده روي اربعين
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  داود اميني
تـالش بـراي برانـدازي و تضعيـف نهـاد روحانيـت و 
نيـز حوزه هـاي علميـه شـيعه در ايـران و همچنيـن 
جايگزين سازي حكومتي براي آن، در زمره شاخص ترين 
رويكردهاي رضاشـاه در دوران حاكميت وي به شـمار 
مـي رود. از اين روي در آسـتانه هشـتادمين سـالگرد 
خلع وي از حكومـت، مروري بر فرازهـاي گوناگون اين 
سياسـت، بهنگام به نظر مي رسـد. در مقـال پي آمده، 
سـازمان هايي كه رضاخان به گونـه اي آمرانـه و از باال 
سعي داشت تا آنها را بديل مدارس علوم ديني گرداند، 
بـه اجمال معرفي شـده اند. اميـد آنكـه تاريخ پژوهان 
معاصر و عمـوم عالقه منـدان را مفيـد و مقبـول  آيد. 

  
بدون شك در دوره رضاش��اه، عمده مخالفت ها و قيام هايي 
كه در برابر حكومت وي صورت گرفت و نسبت به طرح هاي 
تجددگرايانه او زبان به اعتراض گشوده شد، همان فريادهاي 
دفاع از دي��ن و روحانيت و حوزه هاي ديني بود كه توس��ط 
روحانيون اصولگرا برخاس��ت. امام خميني)ره( نيز يكي از 
برجس��ته ترين مخالفين حكومت رضاش��اه و تجددطلبي 
عصر وي بود كه تقبيح چارچوب حكومتي و سياس��ت هاي 
ضدديني اعمال شده آن حكومت و نيز رد نظريه هاي انحرافي 
انديش��ه هاي منحرف كه با عنوان اصالحات ديني صورت 

مي گرفت، در كتاب كشف االسرار وي مشهود است. 
 چالش روحانيت با رضاشاه، آغاز و انجام

برخي بر اين نظريه تأكيد دارند كه تجددگرايي و نوس��ازي 
ايران در عصر پهل��وي اول، امري اجتناب ناپذي��ر و در روند 
تحوالت اجتماعي كش��ور، ص��ورت گرفت��ه و روحانيت و 
حوزه هاي علميه، مقاومت فعاالنه اي مقابل آن بروز نداده اند! 
در حالي كه پيشگامي روحانيت شيعه و علماي ديني كشور، 
در مبارزات ضداستعماري و ضداستبدادي سده اخير ايران، 
حتي هيچ گاه از ديدگان دش��منان اين مرز و بوم هم پنهان 
نمانده اس��ت، چنانكه به اعتراف آنان زمان��ي كه پايه هاي 
حكومت وابسته رضاشاه مستحكم شد، بر آن شد تا به مقابله 
با اين نيروي س��ترگ كه نزد مردم ايران از حرمت و اعتبار 
فراواني برخوردار بود، بپردازد كه سياس��تمداران آن رژيم 
نيز عمده ترين س��د مقابل خود را در اجراي سياس��ت هاي 
تجددگرايانه، همين قش��ر روحاني و پايگاه هاي ديني آنان 
مي دانستند. از اين رو، فشار رضاشاه بر روحانيت، در شرايطي 
انجام مي شد كه در جريان روي كار آمدنش به دليل تظاهر 
به مذهب و سوگند اجراي شريعت، از سوي برخي روحانيون 
حمايت ش��ده بود تا جايي كه حمايت اوليه اين دس��ته از 
روحاني��ون، موجبات خرده گي��ري برخي روش��نفكران و 
نويسندگان را نيز فراهم آورده است. گرچه آنان چندي بعد، 
با تصميم جمهوريت رضاخان به مخالفت برخاستند و سپس 
به علت آش��كار ش��دن وعده هاي دروغين جاري ساختن 
احكام شريعت و آوردن رفاه و پيشرفت براي مردم، از طريق 
شكل دهي چارچوب حكومتي ديكتاتورمآبانه و متكي به فرد 
و نفي هرگونه مظاهر دين��ي و جايگزيني همه گونه مظاهر 
تمدن غرب و مرعوب بيگانگان ش��دن، با برپايي حركت ها 
و قيام هايي، به چالش و مقابله با حكومت وي برخاس��تند. 
در اين دوره حتي اصالحاتي كه در ظاهر، به نام پيش��رفت 
و ترقي ايران صورت مي گرفت هم تنها در راس��تاي كسب 
قدرت بيش��تر براي دولت مركزي و ش��خص ش��اه بود تا با 
قدرتمند ش��دن دولت مركزي، اهداف اس��تعماري دولت 
انگلستان در ايران، با س��ركوب جنبش هاي آزاديخواهانه و 

ديني به نتيجه برسد. 
   طرح ايجاد نهادهاي علميـ  فرهنگي، در حكومت 

رضاشاه
س��ال هاي 1304 تا 1320 در تاريخ معاصر ايران، در زمره 
بحراني ترين و با اهميت ترين س��ال ها محسوب مي شوند، 
زيرا ساختارهاي فرهنگي - اجتماعي، به شدت و به سرعت 
دگرگون و تالش هاي همه جانبه اي در جهت تغيير نهادهاي 
فرهنگي - اجتماعي و تثبيت حاكميت سياسي رژيم پهلوي 
انجام ش��دند. ناديده گرفتن ارزش هاي ديني و اس��المي، 
ترويج باس��تان گرايي، اس��تقرار اس��تبداد و ديكتاتوري و 
ترويج فرهن��گ غرب��ي، اصلي ترين ويژگي هاي سياس��ت 
فرهنگي رضاخان بودند كه با توسل به قدرت سرنيزه و زور 
اجرا شدند. براي دس��تيابي س��ريع به اين اهداف، نهادها و 
مراكز گوناگوني تأسيس و قوانين مختلفي تصويب شدند. 
اصلي ترين محورهاي تغييرات و تحوالت، به ويژه اصالحات 
سياس��ي و اجتماعي در دوره رضاخان، تثبيت نظام مطلقه 
سياسي، ترويج ناسيوناليسم باستان گرايانه و تأكيد بر برتر 
بودن و يگانه بودن نژاد آريايي و تجددطلبي به شيوه غربي 
بود. عناصر تجددطلبي مورد نظر رضاخان و پذيرش سبك 

زندگي غربي، عبارت بودند از: 
1- كنار گذاشتن قوانين شرعي و تصويب قوانين غيرشرعي و 

بازسازي دادگستري )عدليه(
2- رواج پوشاك اروپايي و متحدالشكل كردن لباس 

3- تصويب و اجراي قانون كشف حجاب 
4- ايجاد نظام آموزشي نوين 

يكي از ويژگي هاي نظام آموزشي نوين، تأسيس فرهنگستان 
زبان فارسي، براي پيرايش اين زبان از واژه هاي عربي، تأسيس 
سازمان پرورش افكار، تغيير تقويم هجري، ترويج گرايشات 
ناسيوناليستي در كشور و تجليل افراطي از تمدن باستاني 
ايران بود. )1( در اين بخش از مقال، به طور اجمال به تشريح 
عملكرد و اهداف س��ه نهاد آموزش��ي دوره رضاشاه، شامل 
دانشكده معقول و منقول، مؤسسه وعظ و خطابه و سازمان 

پرورش افكار خواهيم پرداخت. 
1ـ دانشكده معقول و منقول

با اجراي طرح مج��وز طلبگي، رضاخان ب��راي از بين بردن 
كامل نفوذ روحانيت، با ارائه طرح تأسيس دانشكده معقول 
و منقول - ك��ه در اول بهمن م��اه 1314، به تصويب هيئت 
وزرا رسيد- مركزي را براي س��اماندهي و تربيت روحانيون 
درباري، راه اندازي كرد. براساس اين مصوبه، به منظور اعطاي 
مجوز طلبگي، نحوه برگزاري امتحانات در دانشكده معقول 
و منقول مشخص شد. در ماده ششم مصوبه مذكور، چنين 
آمده بود: »وزارت معارف به كس��اني ك��ه ازعهده امتحانات 
نهايي دانشكده معقول و منقول برآيند، برحسب پيشنهاد 
اداره دانشكده، تصديق مدرسي اعطا خواهد كرد...«. در ماده 
هفتم اين مصوبه هم تأكيد شده بود كه تنها به كساني اجازه 
محدثي داده خواهد ش��د كه اجازه روايت آنان و تشخيص 

صالحيتشان، مورد تأييد وزارت معارف قرار گيرد. )2(
محل دانشكده معقول و منقول هم همان مدرسه سپهساالر 


