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چکیده
در مقاله تالش شده است با مطالعهی اندیشههها و رفتارههای نبباهان سياسهی -فرهناهی عصهر
رضاشاه پاسبی برای این پرسش بيابيم که آیا رضاشاه خود طراح سياستهای فرهنای حکومتش بود
و یا طراحان دیاری سياستهای فرهنای این عصر را تدوین میکردند .به همين منظور خالصههای
از شرح احوال و اقدامات چهرههای برجستهای ماننهد :محمهدعلی فرو هی اءکامالملهتی ،تيمورتهاش،
مببرالسّلطنه امهدیقلیخان هدایتی و عيسیصدیقاعلم بررسی میشود .این افراد که فقط گروهی-
از نبباان عصرند هر کدام به نوعی با سياستهای رضاشاهی وابستای و پيوستای یا همهاهنای و
تعامل فرهنای داشتهاند و میتوان آنها را نبباان سياسی -فرهنای یا فرهنای -سياسهی خوانهد .در
مقاله ،عملکرد فرهنای آنها به ویژه در برخورد با عرصةی فرهنگ دینی ،ملهی -باسهتانی و نيهز
فرهنگ ربی بررسی میشود .در این مقاله چند تن از نهامآورترین سياسهتمداران فرهناهی عصهر
رضاشاه که نقش مهمتر و بيشتری در سياستهای فرهنای داشتهاند و نمایندهی نبباان همسویشان
پنداشته میشدهاند برگزیده شدند.
کلیدواژهها :رضاشاه ،سياستمداران ،فرهنگ ،آموزش و پرورش ،دانشااه

 -1دانشجوی دکتری تاریخ معاصر .واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،دانشااه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانrah_farid@yahoo.com .
 -2استاد تمام گروه تاریخ  ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،دانشااه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران نویسنده مسئولی r.shabani@yahoo.com
 -3استادیار گروه تاریخ  ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،دانشااه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانsinaforoozesh@gmail.com .
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مقدمه
در این مقاله چند تن از نامآورترین سياسهتمداران فرهناهی عصهر رضاشهاه کهه نقهش مهمتهر و
بيشتری در سياستهای فرهناهی داشهتهاند و نماینهدهی نبباهان همسویشهان پنداشهته میشهدهاند
برگزیده شدند ،تاکنون درباره این شبصيتها پژوهش شده است ولی در این مقاله تالش بر این است
که تا با مطالعهی اندیشهها و رفتار آنها به این نکته مهم پی برده شود که چاونه ایهن شبصهيتها،
که بدون تردید دانشمندان آگاه و آشنا به شرایط زمان خهود بودهانهد ،هماهی بهه خهدمت رضاشهاه و
سياستهای او در آمدند؟ فرض بر این است که رضاشاه توانسهت همزمهان از شبصهيّت سهنتگرایی
چون مببرالسلطنه یاری بايرد و همچنين از چهرههای کامالً تجددگرایی چون تيمور تهاش و عيسهی
صدیق اعلم نيز در عالیترین سطوح بهره ببرد و دیار ،فرو ی که تقریباً موضعی بهين آنهها و البتهه
شاید سنجيدهتر از دیاران اتباء کرده بود و در خدمت رضاشاه بود .در این پهژوهش از روش تهاریبی
استفاده شده است با مطالعهی شرح زندگی و اقدامات آنها :محمدعلی فرو هی اءکامالملهتی ،تيمهور
تاش ،مببرالسّلطنه امهدیقلیخان هدایتی و عيسی صدیق اعلم ،به دنبهال ایهن ههدس هسهتيم کهه
پژوهشی دربهارهی تهثیير نقهش شبصهيتهای برجسهته در طراحیههای فرهناهی عصهر رضاشهاه و
سياستگذاری و اجرای سياستهای فرهنای انجام شود و با تحليل موضع این سياستمداران نسهبت
به مثلث فرهنای ابومی -دینی ،باستانگرایی و ربگراییی ،بتوان کيفيهت و ماهيهت رشهد یها افهول
ببشی از فرهنهگ را بهتهر دریافهت ،کهه علهیر م یکسهان نبهودن اندیشههها ،آگاهیهها ،مواضهع و
رویکردهای آنان ،چاونه همه در ءیل یت سياست واحد عمل میکردند؛ اگر چه نه در فکر ،دسهتکم
در عمل ،در قلمرو یت حکومت تماميّتخواه حتهی در سهطن نبباهان خهود را نشهان دادنهد .در ایهن
پژوهش به تجزیه و تحليل عملکرد رضاشاه در مسائل فرهنای نيز پرداخته میشود.
رضاشاه یت فرد نظامی بود نه یت فرهنای ،ولی دخالت گسترده در سياسهتگذاریهای فرهناهی
داشت .به ر م آگاهی اندک وی از ماهيت و این مسئله ،موجب شد که به تدریج این سياستها دچهار
ناهمسازی و برخورد با ببشهایی از فرهنگ ایرانی جامعهه شهود؛ مثهل فرهنهگ بهومی -دینهی کهه
تضعيف و تحدید میشد و برعکس ،مبانی مليت ایرانی تقویت میشد و مورد توجه بود .ایهن سياسهت
فرهنای در فرآیند شکلگيری ،سرانجام منجر به تعارضاتی تندتر از آن چهه در دوران مشهروطه بهود،
گردید و به «بحران فرهنای» برای حکومت و جامعه تبدیل شد.
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درآمد
نیم نگاهی به تغییر سیاست انگلیسیها در ایران
نهضت مشروطهی ایران در سال  .6919ق ا .6161شی به پيروزی رسيد و توانست مدتی کوتاه به
استبداد مطلقه لاام زند .در آستانه فعاليت و اوایل نهضت ،رهبران بها سادهاندیشهی و بهرای کشهاندن
تودههای گرسنه به حمایت از انقالب ،افزون بر یاریجستن از شور مذهبی مردم ،بر فقهر و تهيدسهتی
ایشان هم اناشت گذاشتند و عامهی مردم را به خيزش عليه استبداد کشاندند .به روایت مببرالسلطنه
در « دعوت مشروطيت ،نان دو ءرع درازا و کباب یت وجب پهنا وعده به مردم میدادند»
اما علیر م تمام وعدهها ،سرانجام عمل به آنها ميسر نشد و نظام استبدادی در صهورت و شهکل
مشروطه و با ماهيت استبدادی بازگشت و نارضایتی موجود را بيش از پيش افزایش داد .این نارضایتی
داخلی از یت سو و از سوی دیار حضور آشکار و بیپروای قدرتهای روس و اناليس در ایران ،بویژه
پس از قرارداد  6396که یت سال پس از استقرار نظام مشروطه در ایران امضا شد و سهسس عهدنامهه
سری در  6361که منطقهی بیطرس را هم از ميان برد.

1

در سال  6366انقالب کمونيستی در روسهيه بهه پيهروزی رسهيد و بها فروپاشهی سهلطهی دیرپهای
امسراتوری تزارها بساط امسراتوری روسيه را برچيد .در همين زمان؛ چون شمال ایهران از قهوای تهزاری
تبليه شده بود ،اناليسیها که از یت قرن پيش آرزوی تسلط بر شمال ایران را هم داشهتند ،فرصهت
خوبی برای رسيدن به هدس به دست آوردند و بیدرنگ برای استحکام حضهور در شهمال و همینهين
ممانعت از تثبيت نظام سوسياليستی در روسيه ،نيروی ویژهی شمال 2را به قفقهاز فرسهتادند 3امها ایهن
نيروها موفقيتی به دست نياوردند و از قوای سرهنگ بيیراخف ،فرمانده ارتهش سهرب بهاکو ،شکسهت
خوردند و عقبنشينی کردند

4

در جریان کنفرانس صلن ورسای ،آمریکا هم از یکّهتازی بریتانيا ناخشنود بود و بی آنکه سهم قابل
توجهی از نایم جنگ بردارد ،از ورسای خارج شد.
اما مهمتر از تمام این حوادث گوناگون ،وقوع انقالب بلشویکی در روسيهی تزاری بود که باعث شد
تا افزون بر ناخرسندی آمریکا و فرانسه اعتراض از سياستهای یکهتازی بریتانيا در صحنه جهانی بهه
خصوص آسيای ربی ،گروهی کوچهت از رهبهران ایهران ههم نسهبت بهه ادامهه حضهور اسهتعماری
اناليسیها در کشور اعتراض کردند و دولتمردان بریتانيا را به تغيير سياست حضور مستقيم استعماری
خود در ایران و تبدیل آن به سياست حضور نامرئی ،ناگزیر ساختند.
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آنیه در این ميان موجب شتاب دولتمردان بریتانيا برای تغيير سياست سنتی گشت ،شعارهای بسيار
تند رهبران بلشویت عليه امسراليسم بریتانيا بود .مهمترین عوامل موجبات و تغييهر ایهن سياسهت ،بهه
شرح زیر بودند:
 -6افزایش هزینههای جنگ در انالستان و اعتراض شدید مردم انالستان به این موضوع؛
 -1حمایت دو مجلس بریتانيها از درخواسهت خانوادهههای اناليسهی بهرای بازگردانهدن افسهران و
سربازان به کشور؛
 -9فقر و گرسنای گسترده و نااميدی مردم ایران از دولتههای بیکفایهت و آمهادگی آنهها بهرای
شنيدن پيامهای سوسياليستی؛
 -9اعتراض فزاینده در جامعهی ایران به حضور استعماری اناليسها در قالهب بهانهههای مبتلهف
مانند :پليس جنوب و تصرس شمال ایران توسط اناليسهیها پهس از پيهروزی انقهالب کمونيسهتی در
روسيه بود.
گام اول :برکشیدن سیدضیا و سرهنگ رضاخان
در شرایطی که اناليسیها برای ترک سریع ميدانهای جنگ تهالش میکردنهد ،بها تهدبير انهرال
آیرونساید ،سياست جدید انالستان در ایران از طریق گفتاو با رضاخان ميرپنج در "آقابابای" قهزوین
فراهم شد 5.و کودتای سياه با همراهکردن و اتحاد سيدضيامالدین طباطبایی و سرهنگ رضاخان شکل
گرفت 6و آیرونساید با خيالی آسوده و در حالی که رضاخان را به عنوان رهبر آینده میدید.
آیرون ساید از مالقات منظم خود با رضاخان یاد میکند و دربارهی او مینویسد :به طهور مهنظم از
بریااد قزاق در آقابابا بازدید میکردم رضاخان اینت سرهنگ دوم شده بود و بریاهاد بهه سهرعت بهه
مرحله کارآیی نزدیت میشد .مسئوليت تعيين تاریبی که آنها میبایست از حيطهی کنترل ما خهارج
شوند ،به عهده من واگذار شده بود و من در نظر داشتم که این کار را حدود یت مهاه پهيش از شهروع
عقب نشينی به سوی بغداد انجام دهم؛ از این رو ،دو مسئله را با رضهاخان در ميهان گذاشهتم کهه چهه
موقعی او را از حيطه کنترل خود خارج خواهم کرد و همینين از او خواسهتم قهول بدههد کهه در طهی
عقبنشينی ما ،به هيچ اقدام خصمانهای عليه ما دست نبواهد زد .به او اخطار کردم که اگر دست بهه
چنين عملی بزند من کار عقبنشينی را متوقف میکنم و بيرحمانه بهه سهوی او یهورش میبهرم ،و در
چنين صورتی وضع کشور او از هميشه بدتر خواهد شد .البته من نمی خواستم این کار را بکنم .از ایهن
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رو از او خواستم که نه خود دست به اقدام خشنی برای سرناون کردن شاه بزند و نهه اجهازهی چنهين
اقدامی را به دیاران بدهد.
در هر دو مورد او قاطعانه به من قول داد که طبق خواستههای من رفتار کند .او بسيار رک و راست
با من حرس زد و گفت از سياستمدارانی که به خاطر نفع شبصی خهود کنتهرل مجلهس را در دسهت
گرفته اند ،بيزار است .او یت سرباز بود و در خانواده یت سرباز پرورش یافته بود؛ از ایهن رو از سهبنان
بیپایان و بینتيجهی و سياستمداران تنفر داشت .از نظر من او مردی قوی بود که سر نترسی داشت
و قلباً خيرخواه کشور خود بود .ایران برای روزگار سبتی که پيش رو داشت ،به یت رهبر نيازمند بود و
او بیتردید مردی بود که فوقالعاده با ارزش به شمار میآمد.
آقابابا ،را به سوی ستاد مرکزی ارتش اناليس در بينالنهرین و سسس حرکت به سوی لنهدن تهرک
کرد و به این ترتيب ،حضور مستقيم استعماری بریتانيا خاتمه یافت .او در خاطرات خود یت بهار دیاهر
تثکيد کرد که:
«آنیه ایران به آن احتياج داشت ،یت رهبر بود .شاه جوان]احمدشاه[ ،تنبل و بزدل بهود و هميشهه
ترس جان خود را داشت .برخورد کوتاه من با او ،مرا وا داشت که فکر کنم هميشه در آستانهی اتّبهاء
این تصميم است که به اروپا باریزد و ملّتش را به حال خود رها کند .در آن سرزمين ،مهن تنهها یهت
مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت را داشت؛ او رضاخان بود؛ مردی که عنان اختيار تنهها نيهروی
مؤیر کشور را در دست داشت» آیا شاه آنقدر عاقل بود که به این مرد اعتماد کند؟

7

مشاوران برجسته رضاشاه
دولت کودتا تنها سه ماه ااز سوم اسفند  6133تا سهوم خهرداد 6999ی دوام آورد و سيدضهيا سهقوط
کرد 8و ایران را برای ساليان دراز ترک کرد .اما رضاخان که لقب سردار سسه را از احمدشاه گرفته بود،

9

افزون بر قشون و امور نظامی ،در صحنهی سياسی ایران ماند و در تمام کابينههای بعهدی بهه عنهوان
وزیر جنگ باقی ماند 10،تا سرانجام به ریاست الوزرایی رسيد و وزارت جنگ را به امير لشکر طهماسبی
سسرد 11.و کمی بعد در سال  6999با تغيير قانون اساسی ،سلسلهی قاجاریه را برانداخت و خود را شهاه
ایران ناميد.
یحيی دولت آبادی در "حيات یحيی" نوشته است که سردارسسه در حضور مستوفیالممالت ،ميهرزا
حسن مشيرالدوله ،دکتر مصدق ،تقیزاده ،عال و دو تن از وزرای دولت یعنهی مببرالسهلطنه و فرو هی
اظهار داشته :مثالً خود مرا اناليسیها روی کار آوردند؛ ولی وقتی روی کهار آمهدم بهه وطهنم خهدمت
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کردم .همين مطلب را هم دکتر مصدق با کمی اختالس بدین عبارت گفته است ...:به خهاطر دارم کهه
سردارسسه نبست وزیر ،در منزل من با حضور مرحومان مشيرالدوله و مسهتوفیالممالت و حهاج ميهرزا
یحيی دولت آبادی و آقایان مببرالسلطنه و تقیزاده و عالم اظهار کرد ،مهرا اناليسهیها آوردنهد ولهی
ندانستند با چه کسی سروکار دارند.

12

اما اگر حمایتهای انالستان از سلطنت وی نادیده بايریم .باید گفت :کهه نمیتهوان پهذیرفت کهه
اقدامهای رضاشاه از آ از سلطنت به بعد با تدبير و اندیشهی خود او صورت پذیرفته باشد؛ زیرا واقعيت
این است که رضاشاه در آ از ،قزاقی سهاده بهود کهه از سهربازی بهه وزارت جنهگ و رئيسالهوزرایی و
سرانجام به سلطنت رسيد .رحيمزاده صفوی زیر عنوان «اناليسیها سردار سسه را چاونهه وجيهالملهه
میکردند »،در قالب گفتاو با احمدشاه در پاریس نوشته است که سهردار سهسه در مسهکو بها تبليغهات
گسترده ،بر آن است تا مانند یت قائد ملی وانمود کند که قصد دارد کشور را از ورطههی اسهتعمار و از
چناال ارتجاع نجات دهد .و ...اناليسیها پس از آن که سردار سسه تمام کشور را مطابق دلبواه آنهان
اداره کرد و دیدند که دیار به شيخ خزعل نيازی ندارند با نمایشی به نام لشکرکشهی سهردار سهسه بهه
جنوب ،به روسها وانمود کردند که سردار سسه عمال آنالوفيل را یکی پس از دیاری نابود میسازد.

13

بنابراین دشوار نيست که بسذیریم او ههيچ دانشهی دربهارة ادارهی کشهور ،امهور سياسهی ،اقتصهادی و
فرهنای نداشت و باید کسی یا کسانی وی را یاری میرساندند و مشورت میدادند .ایهن افهراد ،خهود،
بایست رجالی فرهيبته و مهمتر از آن ،برخوردار از انايزههای قوی میبودند تا بتواننهد شهاهی را کهه
فقط قدرت نظامی داشت ،یاری دهند.
از رجال صاحب نام و برخوردار از انايزه میتوان محمدعلی فرو ی ،عبدالحسهينخان تيمورتهاش و
مببرالسّلطنه امهدیقلیخان هدایتی و عيسی صدیقاعلم را یافت که هم فرهيبته و ههم بها انايهزه
بودند .اینها ،به ویژه فرو ی و تيمورتاش ،بيشترین و نزدیتترین روابط را از زمان وزارت جنهگ تها
سلطنت با رضاشاه داشتند و در تمام کابينههای پهس از کودتها ،در دولتههای عصهر فتهرت ا-6133
6991ی ،در کنار رضاشاه بودند.
فرو ی و تيمورتاش پس از اندک زمانی مهورد بهدگمانی و خشهم شهدید شهاه قهرار گرفتنهد؛ اولهی
خانهنشين شد و دومی به قتل رسيد.
اميراحمدی که از نزدیکان رضاشاه و از جمله کسانی بود که در کودتا با او و آیرونسهاید همکهاری
داشت و با جلب رضایت سردارهای قزاق از طریق سرلشکر توفيقی ،پدرزن خودش ،نقش بسيار زیادی
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در رسيدن سردار سسه به سلطنت داشت و چندی پهس از رسهيدن وی بهه شهاهی ،چنهان از سهومظن
رضاشاه ناران شد که به اندیشة خودکشی افتاد و به نوشتة خهودش بها عهالیترین مقهام ارتهش ،بهه
اصالحنژاد اسب مثمور شد.

14

اميراحمدی افزوده است :من وقتی کشف رمز را به سِرریدر بُوالرد دادم ...به سهراغ فرو هی کهه در
این زمان خانه نشين بود رفتم و به او گفتم که ماجرای قصد اشغال ایران توسط روس و اناليس را بهه
رضاشاه باوید .چون به سراغ فرو ی رفتم او گفت« :در حالی هستم که اگر سقف خانهام بر سرم فرود
آید و بميرم ،راضی هستم؛ زیرا از چناال این شاه خالص میشوم»

15

اما به ر م سرنوشت آنان بررسی پيشهينه و زنهدگی گذشهتهی اینهها نشهان میدههد کهه آنهان از
جنبههای مبتلف در ءهن شاه ایر گذاشتند و وی را به کارهایی که باید در مشروطه انجام میشد و به
دالیل مبتلف ميسر نشهد و آنهها آرزوی عملهی شهدن آن وعهدههای بازمانهده را داشهتند ،تشهویق
میکردند .با نااهی به سير زندگی آن رجال ،این فرضيه بيشتر روشن خواهد شد.
محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)
محمدعلی فرو ی ،زاده در سال  6116ش ،فرزند ميرزامحمدحسهن در خهانوادهای برجسهته پها بهه
هستی گذاشت .پدرش از رجال فرهيبته ،ادیب ،سياستمدار و ترقیخواه بود که پسرش را شبصهيتی
برجسته و بسيار مفيد برای جامعهی ایرانِ بازمانده از گردونه رشد و ترقّهی ،تربيهت کهرد .محمهدعلی،
دروس اوليه را نزد پدر و معلمی به نام "موالنا" فرا گرفت و پس از آن ،تحصيل را در دارالفنون ادامهه
داد؛ چون فرانسه میدانست کتابهای درسی را که به زبان فرانسه بود برای دانشآموزان بهه فارسهی
ترجمه میکرد.
افزون بر دارالفنون ،او به مدرسههای صدر ،مَروی و سسهساالر نيز رفت و در همين زمان دو ببهش
متفاوت فلسفی ،یعنی مشام واشراق را به خوبی آموخت.
فرو ی ابتدا بر آن بود تا پزشکی بياموزد ،اما سرانجام به دليل گرایش درونی بيشتهر بهه فلسهفه و
همینين نبود امکانات و تجهيزات کافی از جمله سالن تشرین ،اکهه تشهرین بها مهوازین شهرعی ههم
تناقض داردی به فراگيری حکمت شرق و فلسفهی رب روی آورد و در این زمينه چنان توفيقی یافهت
که توانست کتاب ارزشمند «سير حکمت در اروپا» را تدوین کند؛ کتابی در تاریخ فلسفه که هنهوز ههم
در شمار آیار برجسته است .به ویژه که در بردارندهی ترجمهه کامهل "گفتهار در روش " ...رنههدکارت
فرانسوی است.
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در عصر صدارت ميرزانصراله خان مشيرالدوله و ميرزاحسن مشيرالملت ،که مدرسهی علوم سياسهی
را برای تربيت دیسلماتها و مهثموران وزارت خارجهه تثسهيس کهرده بودنهد و ابتهدا خهود مشهيرالدوله
اميرزاحسنی ریاست مدرسه را داشت و سسس محققالدوله ،و بعد از مشروطه ،فرو هی در سهال .6966
ق ا .6166شی به ریاست مدرسه علوم سياسی رسيد و همزمان معلمی احمدشاه را هم بر عهده داشت
و به تثليف و ترجمه هم مبادرت میورزید .آیار او عبارتاند از:
 .6سيرحکمت در اروپا  .1حکمت سقراط و افالطون  .9دورهی مبتصهر از علهم فيزیهت  .9اصهول
یروت ملل  .1حقوق اساسی یا آداب مشروطيت  .1تاریخ ایران قدیم  .6تاریخ مبتصر ایهران  .6تهاریخ
ساسانيان  .3تاریخ مبتصر روم  .69تاریخ اسکندر کبير  .66پيام به فرهناستان  .61آیين سبنوری یها
فن خطابه  .69فن سماع طبيعی  .69کليات سعدی  .61مواعظ سعدی  .61زبهدهی دیهوان حهافظ .66
رباعيات خيام  .66خالصهی شاهنامه
اسماعيل رایين نوشته است که فرو ی در  .6161ش؛ یعنی همان سالی که بهه ریاسهت مدرسههی
علوم سياسی رسيد از بنيانگذاران لژ بيداری هم شد و در این لژ به مقام "استاد اعظم" رسيد و عنوان
"چرا دار"به دست آورد.

16

آگاهی دقيق و کامل از شرکت فعال فرو ی در نهضهت مشهروطيت نهداریم .امها مهیدانيم کهه در
مجلس اول با پيشنهاد مرتضیخان ههدایت کهه در آن زمهان ریاسهت مجلهس را بهه عههده داشهت،
سرپرستی دبيرخانه مجلس به عهدة فرو ی گذاشهته شهد .ایهن دوره کوتهاه بهود تها دورهی کودتهای
محمودعلیشاه و گلوله باران توپبانة لياخوس روسی ،اما فرصت بسهيار خهوبی بهود تها وی در جریهان
اوضاع کشور و نابسامانیهای آن قرار گيرد و اندوختههای نظری خویش را در عمل هم بيازماید.
فرو ی پس از برکناری محمدعلیشاه ،در انتبابات مجلس دوم شهرکت کهرد و بهه عنهوان وکيهل
تهران به مجلس راه یافت .کمی بعهد ،پهس از اسهتعفای صهادق مستشهارالدوله ،بهه ریاسهت پارلمهان
مشروطه رسيد.
گرچه عمر این ریاست هم کوتاه بهود ،چهون پهس از کنهارهگيری از ریاسهت ،در مقهام نایهبرئيس
مجلس ،در کنار ميرزاحسنخان مؤتمنالملت ،به کار خود ادامه داد و فرصت یافت تها پهيش از دورهی
کارپردازی ،آگاهی خود را در عمل هم تجربه کند و به سياستمداری با کفایت بدل گردد.
برای جلوگيری از درازگویی و نيز برای رسيدن به موضوع این نوشته ،مناصب ءکامالملت در عصهر
دوم مشروطه را به شرح زیر و خالصه میکنيم؛
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 -6تصدی وزارت ماليه در کابينة دوم صمصامالسلطنه ا6آءر 6139ی
 -1تصدی وزارت عدليه در ترميم کابينة صمصامالسلطنه ا19آءر 6139ی

17

 -9سرپرستی وزارت عدليه در کابينة مستوفیالممالت ادر  11مرداد 6139ی
در آ از جنگ جهانی اول ،عصر نيابت ابوالقاسمخان قرهگوزلو اناصهرالملتی کهه از زمهان برچيهدن
مجلس دوم و اخراج شوستر و پذیرفتن اُلتيماتوم روسيه در واقع مشروطه را تعطيل کرده و خود سکّان
ادارة کشور را در دست گرفته بود ،فرو ی از ایران خارج شد و با رسيدن احمد شهاه بهه سهن قهانونی،
ناصرالملت در عمل هم کنترل اوضاع را در اختيار درآورد و هم اجازه داد تها انتبابهات مجلهس سهوم
برگزار شود.
فرو ی در کابينة مستوفیالممالت که در مرداد 6139تشهکيل شهد و تها اسهفند همهان سهال دوام
داشت ،وزارت ماليه را عهدهدار شد.

18

اما در انتبابات مجلس که همزمان بود با رسيدن احمدشاه به سن تاجگهذاری و پایهان دوره نيابهت
ناصرالملت از زمان تعطيل شدن مجلس دوم ،ناصرالملت در عمل همهی اختيارات کشور را به عههده
داشت و از برگزاری انتبابات جلوگيری میکرد 19.فرو ی در انتبابات دوره سوم مجلس شورای ملهی
یبتنام کرد و پس از راه یافتن به مجلس در 69آءر  ،6139به عنوان نمایندة تهران وارد مجلس شد و
برای شرکت در هيثت رئيسه هم یبتنام کرد ،اما کمی بعد ،با پذیرش وزارت ماليه کابينة مشهيرالدوله،
از مجلس سوم دست کشيد و به دولت پيوست.

20

پس از سقوط کابينة مشيرالدوله ااردیبهشت 6139ی فرو ی از بهمهن  6999بهه همکهاری بها ههيچ
کدام از دولتها فرا خوانهده نشهد.و فقهط درکابينهة ویوقالدولهه ،بهه عنهوان یکهی از اعضهای هيهثت
مذاکرهکننده ،سال  6363م سال  6136ش به سرپرستی علیقلیخان انصاری ،امشاورالملتی مرکهب
از  1نفر :فرو ی ،عالم ،انتظامالملت ،ميرزاعبدالحسين انصاری با احتساب سرپرسهت ،بها دسهتورالعمل
سهگانه ،یعنی طرح مطالبات ایران از دولتهای متباصم ،طرح دعاوی ارضی و اسهتبدام مستشهاران
فرانسوی و آمریکایی ،به فرانسه اعزام شد .اما هيثت پشت درهای بسته ماند و به جلسه راه نيافت16.
پس از نوميدی از احقاق حقوق ایران در ورسای که با بازی دوگانة ویوقالدوله صورت پذیرفت ،فرو هی
دو سال در اروپا ماند و در آلمان و فرانسه ،به ایراد سبنرانیهایی دربارة تاریخ و ادبيات ایران پرداخت.

پس از بازگشت به ایران ،یت هفته قبل از کودتای سيدضيا -رضاخان در  9اسهفند  ،6133در کنهار
رضاخان وزیر جنگ ،در سال  6996در کابينة ميرزاحسن مستوفیالممالت وزیر خارجه شد 22.فرو هی
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پس از اسهتعفای مسهتوفیالممالت ،در کابينهة دوم مشهيرالدوله پهس از کودتها ادر  19خهرداد 6991ی
عهده دار وزارت ماليه شد و از این به بعد در کنار رضاخان سردار سسه که وزارت جنگ را داشت ،وزارت
خارجه را به عهده گرفت .عمر این کابينه از  11بهمن  6996تا  19خرداد  6991دوام داشهت و بسهيار
کوتاه بود .اما فرصتی شد برای فرو ی و سردار سسه تا شناخت بيشتری از هم پيدا کنند .در سوم آبان
 6991سرانجام رضاخان سردار سسه ،علیر م مبالفت اقليت مجلس به رهبری مدرس ،کابينة خهود را بهه
مجلس معرفی کرد .در این کابينه نيز فرو ی ،مسئوليت وزارت خارجه را به دست آورد .سسس در کابينههی
بعدی که در  69شهریور تشکيل شد ،متصهدی مَنصهب وزارت خارجهه گشهت .فرو هی از زمهان ورود بهه
کابينهها ،همواره در کنار رضاشاه بود و زمانی هم به فرمان او متصدی منصب وزارت جنگ شد.

فرو ی چه بسا حس میکرد که رضاخان هم جاهطلب و هم برخوردار از حمایت انالسهتان اسهت و
شاید از لژ بيداری هم که خودش به مقام استاد اعظم رسيد و چرا دار آن بوده اجازه داشت تا از مردی
که عامل اصلی کودتای سياه بود حمایت کامل کنهد .روز  19جمادیالثهانی  6999برابهر سهوم حهوت
 6999خورشيدی ،ابال يه رسمی ءیل را صادر و با کمال رشادت اعالم کرد که مسبب حقيقهی کودتها
منم و جِداً از بحثِ روی این موضوع مهم تاریبی جلوگيری کرد .در این ابال يهی بلنهدباال رضهاخان،
صراحتاً اظهار میکند که «بیجهت اشتباه نکنيد و از راه لط ،مسهبب کودتها را تجسهس ننمایيهد .بها
کمال افتبار و شرس ،به شما میگویم که مسبب حقيقی کودتا منم و با رعایت تمام معنا ،ایهن راههی
است که من پيمودهام و از اقدامات خود ،ابداً پشيمان نيسهتم» و در پایهان ،بهه روزنامههنااران تثکيهد
میکند که صریحاً اخطار میکنم که پس از این ،برخالس ترتيب فوق ،در هر یت از روزنامهها از ایهن
بابت ءکری بشود به نام مملکت و وجدان ،آن جریده را توقيف و مهدیر و نویسهنده را ههر کهه باشهد،
تسليم مجازات خواهم نمود.
سرانجام رضاخان به سلطنت رسيد و به خالس دوران ریاست الوزرایی ،که با دست زدن به اعمهالی
مردمفریب سعی میکرد تظاهر به دینداری و همنوایی با مهردم کنهد ،بها شهرکت در دسهته عهزاداری
قزاقخانه و ریبتن کاه بر سر خویش ،سعی داشت تظاهر به دینداری و همنوایی با مردم کند .پس از
رسيدن به سلطنت دیار دليلی برای کوشش جههت پنههان کهردن سهومظن شهدیدش بهه اطرافيهان
قدرتمند نداشت .با کمترین سومظن ،به حذس آنها اقدام میکرد.
بيماری شاه دامن شمار زیادی را گرفت که ير از اولهين سهسهبد ایهران ااميراحمهدیی ،تيمورتهاش
بازداشت ،چندی بعد وزیر جنگ کابينة فرو ی ،یعنی جعفرقلی اسعد اسردار اسعد ببتياریی در بيست و
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ششم آبان  6961در سفر شمال به همراه شاه رفته بود و به دستور شاه بازداشت شد و کوتاه مدتی بعد
به دست پزشت احمدی به قتل رسيد .پس از بازداشت سردار اسعد ،شماری از بزرگان ایل ببتيهاری و
قشقایی و بویراحمدی هم دستاير و با عنوان توطئه عليه سلطنت محاکمه شدند پنج نفهر از آنهان بهه
اعدام محکوم شده ،در زندان قصر قاجاریه به دار آویبته شدند.
شاه جدید که سلطنت خود را حاصل همراهیهای رجال داخلی ،از جمله فرو هی میدانسهت ،در 9
اردیبهشت  6991که به طور رسمی تاجگذاری کهرد ،دسهتور داد تها در مراسهم تاجگهذاری فرو هی و
تيمورتاش سوار یت کالسکه شوند .شاه با این اقدام ،به حاضران نشان میداد که چه اندازه به ایهن دو
نفر توجه دارد و ایشان را از رجال خاصه دربار جدید میشمارد .افهزون بهر ایهن احتهرام ،شهاه قبهل از
تاجگذاری ،نشان درجهی اول تهاج را کهه بزرگتهرین نشهان افتبهار در آن زمهان بهود ،بهه فرو هی و
تيمورتاش داده بود .فرو ی در مراسم تاجاذاری خطابهای ایراد کهرد کهه بهه سهتایش ایرانباسهتان و
تاریخ شاهنشاهی ایران میپرداخت ،همانها که کمی بعد اساس و شهالودة سهلطنت رضاشهاه شهد .در
ادامهی همين سياست ،پس از تغيير سلطنت در  13آءرر  ،6999فرو ی اولين رئيسالهوزرای رضاشهاه
شد .اما به سرعت سومظن شاه دامن وی را هم گرفت و در  61خرداد  6991کنار گذاشته شد.

23

با این حال به دالیلی که به طور دقيق روشن نيست ،رضاشاه ،فرو ی را از بين نبهرد و تهرجين داد
که سِمت وزارت جنگ ،تا در سه کابينة بعدی یعنی تا  1خرداد  6991پست وزارت جنگ را در اختيهار
وی قرار دهد تا در عمل زیر نظر خودش باشد.
پس از کنار رفتن مستوفی الممالت ،فرو ی در  16شهریور  .6961ش از وزارت کنار گذشهته شهد،
ولی در کابينه مببرالسلطنه ،به فرمان شاه ،وزارت جنگ را در دست گرفت .فرو ی این منصهب را در
دومين دورة رئيسالوزرایی که تا آءر  6969دوام یافت ،عهدهدار بود.
در این زمان بار دیار سومظن شاه بازگشت و سردار اسعدببتياری وزیر جنگ در کابينة ءکامالملهت
و محمد ولی اسدی ،پدر داماد فرو ی ،به دستور شاه به قتل رسيدند .جهرم اسهدی کهه نيابهت توليهت
آستانقدس را داشت آن بود که بیدرنگ دستور شاه دربارة کشف حجاب را اطاعت نکرده بود.

24

فرو ی این بار متهم شد که از اسدی شفاعت کرده است .عزل فرو ی این بار هم موجب قتهل وی
نشد .احتماالً شاه می دانست فرو ی هم بدون پشتوانه نيست .ایهن برخهورداری از حمایهت در جریهان
شهریور  6919با اشغال ایران توسط روس و اناليس هر چه بيشتر آشکار شد .فرو هی آگهاهی نسهبتاً
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عميقی از ماهيت ملی -باستانی و فرهنگ دینی کشورش و همينطور فرهنهگ و تمهدن مغهربزمين
داشت و بسياری از سياستهای فرهنای رضاشاه را طراحی و تا حدی اجرا کرد.
او ،چه به لحاظ شثن علمی و چه سوابق سياسی ،از تيمورتاش و نصرتالدوله فيروز و علیاکبهر داور
بسيار باالتر و برتربود و ازسياستمداران سنتیامستوفی ،مشيرالدوله ،قوام ،ویوقالدوله و مؤتمنالملتی
چيزی کم نداشت .فرو ی در  6961به ریاستدولت رسيد و در رأس تمام نظریههپردازان و طراحهان و
مجریان سياستهای فرهنای این عصر قرار گرفت از مهمترین اقدامات او در این دوره ،میتوان ایهن
موارد را بيان کرد:
6ی سفر رضاشاه به ترکيهه1 ،ی برپهایی ههزاره فردوسهی9 ،یتثسهيس دانشهااه تههران کهه در واقهع
میتوانست ابزار الزم برای رشد گروهی از نبباان و تعليم آنان در داخل کشور فراهم آورد.

25

برای تثسيس فرهناستان که با توجيه برطرس کردن مشکل وااهسازی وااهسازی ایجاد شد فرو ی
توانست رضاشاه را متقاعد کند که با هدس پيراستن زبان فارسهی ،اجهازة تثسهيس آن را صهادر کنهد و
فرو ی ،خود در مقام ریاست آن قرار گرفت.
فرو ی برای رفع شبهه دربارة راهبردهای فرهناستان میگوید:
« ...زبان فارسی را اگر ببواهيم به کلی از عناصر عربی خالص کنهيم ،گذشهته از ایهن کهه ممکهن
نيست ،بر ضرر ما تمام خواهد شد ...همینين الفاظ اروپایی هم که وارد زبان ما شده بسياری را ناچهار
باید حفظ کنيم 26.» ...او در کتاب «آیين سبنوری» ،وظيفهی اصلی سبنوران را تربيت مسلمان پاک
و ایرانی تمامعيار یعنی خداپرست و پادشاه دوست و وطنخواه میشمارد.

27

هر چند فرو ی به ببش تاریخباستان کشورش بيش از حوزة اسالمی عالقه نشان میداد ،ایهن بهه
معنی روی برتافتن از فرهنگ دوره اسالمی نبود .او دیوان سعدی را به چاپ سسرد .متن سناين شفای
ابوعلیسينا را هم به طبع مجدد رساند .فرو ی میگوید« :موالنا ،شيخ سعدی و خواجه حافظ ،اگر این
سه بزرگوار را پهلوی فردوسی باذاریم و ایشان را ارکان اربعهی ادبيهات فارسهی و عناصهر چهارگانهه
تربيت و مليت قوم ایران ببوانيم.»...

28

او از آن دسته ملیگرایانی بود که به تمام ببشهای تاریخ ایران تعلقخهاطر داشهتند و مینویسهد:
« دولت و ملت ایران مسلمان و شيعه است و بر دین و مذهب خود عالقه دارد».

29

فرو ی از ماهيت فلسفه و تاریخ و تمدن رب آگاهی داشت و برای آن که ایران را ربی کند یهت
گام مثبت و یت گام منفی برداشت .کار مثبت او کهه زیرسهاخت آن را تيمورتهاش و مببرالسهلطنه و
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صدیق انجام داده بودند ،تثسيس دانشااه بود .اما گام منفی او ،فشار به دانشااه برای فاصله گهرفتن از
دمکراسی و آزادیهای مدنی و نهادهای دموکراتيت اجتماعی و فرهنای و سياسی بود.
دربارة فرو ی این نکته را باید گفت :او یت نببهپرور هم بوده است یعنی افهراد ءیهل را او تربيهت
کرده ،مثل :علیاصغر حکمت وزیر معارس و اسهماعيل مهرآت وزیهر معهارس ،عيسهی صهدیق ،رئهيس
دانشسرای عالی و رئيس دانشکده ادبيات؛ اینان و چند تن دیار چرب فرهنهگ را در عصهر رضاشهاه و
هم در عصر محمدرضا شاه میچرخاندند. ...
عبدالحسین تیمورتاش
عبدالحسين تيمورتاش امُعزالملتی سردار معظم خراسانی ،پسر حاجکریمخان نردینی در سال 6131
ق متولد شد و بر اساس سنّت آن زمان خوانين ،عبدالحسين را پس از تحصيالت مقدماتی بهه روسهيه
فرستادند و در آنجا به تحصيل علوم نظامی پرداخت.

30

پيش از رفتن ب ه روسيه از جمله جوانانی بود که در مقابل حمله لياخوس برای برچيدن مجلس اول،
مسلحانه بر پشتبام مجلس دفاع کرد 31.پس از بازگشت ار روسيه به مجلس دوم راه یافت ،اما پس از
تعطيل شدن مجلس ،به خراسان رفت و در دستااه شاهزاده نيرالدوله ،ریاست قشهون خراسهان را بهه
عهده گرف ت ،و در انتبابات مجلس سوم هم به عنوان وکيل قوچان به مجلهس راه یافهت و در شهمار
فراکسيون اعتدالیها فعاليت کرد ،اما عمر این مجلس هم کوتاه بهود و یهت سهال بعهد بها مههاجرت
شماری از نمایندگان به قم و سسس کرمانشاه تعطيل شد.

32

چندی بعد به جمع طرفدارانی که برای تجدید آرمانهای برجای ماندهی مشروطه تالش میکردند،
پيوست و در کنار علیاکبر داور حزب تجدّد را تثسيس کرد و سسس در قالب این حزب برای برکشيدن
سردار سسه کوشش زیادی انجام داد.
در ایر همين اقدامات بود که رضاخان پس از رسيدن به رئيسالهوزرایی و صهعود بهه سهلطنت ،بهه
صراحت در هيثت دولت میگفت«:قول تيمورتاش قول من است»33.و درشهرمنتشر بود که انجام امور
کشوری با تيمورتاش است و امور لشکری با پادشاه .از آنجا که اندیشههای تيمورتاش بهرای همراههی
با سردار سسه و با سياست اناليسیها انطباق داشت ،اناليسیها نيهز در آ هاز بهه وزیهر دربهار اعتمهاد
داشتند و او را ایرانی ميهنپرستی توصيف میکردند که بهرای حفهظ نهام و نهاموس کشهورش عمهل
میکند.

34
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اما این دورهی اعتماد چندان به درازا نکشيد و با افزایش اقتدار وزیر دربار و سياست ایسهتادگی وی
در برابر امتيازخواهی اناليسیها ،آنان ااناليسیهای هم عليه وزیر دربار تحریت شدند.
دکتر شيخاالسالمی موارد اختالس ایران و اناليس در زمان وزارت دربهار را کهه شهماری از آنهها از
عصر قاجار به دوره پهلوی رسيده بود و اناليسیها خواستار حل و فصل آنان بودند به شرح زیهر آورده
است:
 .6مقررات کاپيتوالسيون و مزایای گمرکی که اناليسهیها تحهت قراردادههای  6399و  6319بهه
دست آورده بودند او ایران خواستار الغای همهی آنها بودی.
 . 1اعطای تسهيالت اضافی به انالستان برای فرود آمدن هواپيماهای آن کشور در خاک ایران.
 .9حل پارهای مسائل مربوط به امتياز تلارافی که اناليسیها سابقاً ادر زمان حکومهت قاجارههای از
ایران گرفته بودند و حکومت پهلوی الغای آن امتياز را میخواست.
 .9حل مسئله بدهی های ایران به انالستان اناشی از حضور بریتانيا در ایران در جنگ جهانی اولی.
 .1اختالس ایران و اناليس بر سر راهآهن دزدآب ازاهدانی
 .1مسائل مربوط به خوزستان
 .6مسائل مربوط به مجمع الجزایر بحرین
 .6مسائل مربوط به جزایر تنب و ابوموسی
 .3مسئله تقيسم آبهای اروندرود اشطالعربی که انالستان به عنوان قَيم عراق مذاکرات مربوط به
آن را انجام میداد.
 .69اختالس ایران ،با شرکت نفت ایران و اناليس که سهامدار عمدهاش وزارت دریاداری انالستان بود.

 .66مسئله جلوگيری از فعاليتهای قاچاقیيان در خليجفارس که ایران مدعی بود اسلحهی قاچهاق
به ایالت سرکش جنوب تحویل میدهند.
 .61مسئله جزایر باسعيد و...
 .69مسئله جزیره هناام
 .69عقد قرارداد جدید مربوط به ایستااههای بیسيم بریتانيا در خليج فارس.
با مق اومت وزیر دربار ،در برابر این امتيازات ،به خصوص تجدید امتياز نفهت دارسهی ،تيمورتهاش در
بازگشت از سفر انالستان و گفتاوی بینتيجه با نمایندگان اناليسی ،اشرکت نفت انالهيس و ایهرانی
در سال  .6996ش در مسکو ،با چند تن از مقامات رسمی شهوروی از جملهه وُرُشهيلف ،وزیهر جنهگ،
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محرمانه دیدار و مذاکره کرد و در همان سفر کيف حاوی اسناد مهم او مفقهود شهد و از همهين زمهان
شایعهی جاسوسی او برای مقامات اتحاد شوروی گفته شده است که اناليسیها که از سومظن شهاه و
ترس او از روسها آگاه بودند؛ این شایعه را ساختند و هم دامن زدند.

35

تيمورتاش هم گرچه به رقابت و حتی دشمنی با فرو ی متهم شده است ،تحتتثیير ءکام الملت بهه
ملی گرایی تمایل یافت و بنای آرامااه فردوسی به سبت و صورت مقبرة کوروش را بهه شهاه پيشهنهاد
کرد و پس از تصویب ،دستور ساختن آن را داد .او با آن کهه سياسهتمدار بهود ،دسهتی در نویسهندگی
داشت و به جمعآوری کتاب عالقه فراوانی داشت .و به زبانهای روسهی ،فرانسهه و اناليسهی تسهلط
داشت.

36

در مجلة "دانشکده" امتعلق به ملتالشعرای بهاری و سایر مطبوعات زمان خود مقاله مینوشهت یها
ترجمه می کرد .افزون بر این ،تيمورتاش از کسانی بود کهه شهاه را بهه تجميهع مؤسسهات فرهناهی و
آموزشی از جمله دانشسرای عالی تشویق کرد سببساز عمدة دانشااه تهران گشت.
وی پس از جلب رضایت شاه ،از صدیقاعلم که برای تحصيل به آمریکا اعزام شده بود ،خواست تها
به مطالعه و تحقيق در این امر مبادرت ورزد37.اصوالً شبصيت تيمورتاش در رب شکل گرفته بهود و
رفتار او رویکرد ربگرایانه توأم با شيفتای نسبت به فرهنگ رب داشهت38.او یکهی از پایهگهذاران
انتقال و اشاعه فرهنگ و اندیشهورزی ربی در ایران است و با تثسيس حزب و کلهوپ اباشهااهی ایهن
محافل را حمایت میکرد و منتهی]درجهی[ جدیت را در روابط با اروپا داشت .بيشتر اصالحات عصهر
رضا شاهی ،مدیون تيمورتاش بود؛ و از جمله دستور و پیگيری تثسيس دانشااه.

39

گذشتهناری تيمورتاش ،اندک و ربگرایی او بسيار جدی بود و البته فرهنگ دینی هيچ جایااهی
در اندیشه و عمل او نداشت .او در زمانهای رشد کرده بود که دینداری مورد کممهری بهود؛ بهه ویهژه
رشد و پرورش او در روسيه که روی خوشی به دین نشان نمیداد .اما آنیه ظاهراً مانع دینسهتيزی او
میشد و در برابر قدرت علما قدری انعطاس ظاهری نشان میداد ،سياست بود .زمينهه چينیهها بهرای
کشف حجاب ،بدون شت از اقدامات تيمورتاش بود.

40

تيمورتاش اهل مطالعه و تحقيق بود و دختر او مدعی بود ،که پدرش تلبيصی از شاهنامه نوشته که
فرو ی به نام خود چاپ کرده است؛ و تيمورتاش زمانی که از یهت فهرد خراسهانی ،امنتظرالوکالههی دو
هزار و پانصد تومان رشوه گرفت ،آن را برای تعمير مقبرة فردوسی به استاندار خراسان داد.
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به این ترتيب او یکی از رجالی بود که رضاشاه را به اصالحاتی که به نام وی شههرت یافتهه اسهت،
تشویق کرد و گرنه شاه خودش به تنهایی نه اندیشهی این اصالحات را داشت و نه امکان آن را ؛ زیرا
توانایی شاه در امور نظامی بود.
مخبرالسّلطنه (مهدیقلیخان هدایت)
مهدیقلیخان هدایت معروس به خان خانان در سال  6191ش متولد شد .پدرش ،مببرالدوله؛ وزیر
پست و تلاراس بود ،و بالطبع زمينهی رشد مهدیقلیخان فراهم بود .پس از تحصيالت مقهدماتی ،بهه
همراه برادر بزرگش ،مرتضی قلیخان اصنيعالدولهی به اروپا ابرلينی رفت و با زبان آلمانی و فرانسوی و
مببرالسهلطنه گرفهت .در انقهالب
ّ
اناليسی آشنا شد .بعد از بازگشت به تهران و درگذشهت پهدر لقهب
مشروطيت ،چون طرس اعتماد دربار و مجلس بود ،در به صحنه رساندن قهانون اساسهی بهه وسهيلهی
شاه ،زحمات زیادی کشيد .در  6919ق در کابينة مشيرالدوله به وزارت معارس رسيد و از طهرس دولهت
برای امور جاری و مذاکره و گزارش به مجلس آمد.

41

و هناام به توپ بستن مجلس استعفا داد ،مدتی به برلين و پاریس رفت و بعهد از فهتن تههران بهه
ایران بازگشت و چنهدین بهار مقهام وزارت و رئيسالهوزرائی را تجربهه کهرد .در  .6133ش در ِسهمت
حکومت آءربایجان ،قيام خيابانی را سرکوب کرد و موجهب کشهته شهدن او شهد ،و در شهمار یکهی از
مشاوران خصوصی سردار سسه درآمد 42.و سرانجام در خرداد  6991به ِسهمت رئيسالهوزرایی منصهوب
مببرالسهلطنه ،آکنهده از حهوادث
ّ
شد که تا سال  .6961ش ادامه یافت .دورهی طوالنی نبستوزیری
سياسی ،اقتصادی ،اجتمهاعی و فرهناهی بهود کهه در اکثهر حهوادث ،او نقهش انهدکی ایفها میکهرد و
صحنه گردان اصلی ،خود شاه ،تيمورتاش و پس از او کسانی چون داور و نصرتالدوله و بعد تقهیزاده و
فرو ی بودند .این حوادث عبارتاند از:
 .6اختالس نصرت الدوله اوزیر ماليهی با دکتر ميلسسو ارئيس کل دارایی و اخراج او از ایرانی،
 .1قتل اميرلشکر امير طهماسبی ،وزیر فوائد عامه به تير يب.

43

 .9اجرای قانون نظام اجباری و قيام و مهاجرت علمای اصفهان
 .9قانون اتحاد لباس و واکنش علما،
 .1تحدید امر به معروس و نهیاز منکر،
 .1تهدید و تبعيد علمایی چون مدرس و بافقی،
 .6شورش عشایر،
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 .6تثسيس بانت ملی ایران،
 .3بازداشت و محاکمه و قتل نصرتالدوله فيروز و تکرار همان مسئله در سال  6966-61برای
تيمورتاش و عبدالحسين دیبا،
لغو قرارداد نفت و انعقاد قرارداد جدید  6961ش.

.69

آنطور که هدایت خود نقل میکند به علم و مدرسه توجه ویژه داشت .او که خهود وضهع نامناسهب
مکتبخانههای قدیم را دیده بود ،تصميم گرفت در مسير اصالح دینی مراکز و خدمت در ایهن ببهش
وارد شود .میگوید ...« :با عشقی که من به تعليم داشتم ،جوانهان خهانواده را جمهع میکهردم و درس
میدادم .مقدّر من نبود از مدرسه بی افاده باذرم ...بر خود الزم دانسهتم و در رشهته درس کهه خهدمت
ملی بود ،اهتمام کنم که به عقيده خودم مشروع بود»

44

هدایت اولين کسی بود که به ادعای خودش دستخط مشروطيت را از محمدعلی شاه کهه پهس از
پدرش از دادن فرمان مشروطه امتناع میورزید ،گرفت و از زمان صدور این دستخط ،کشور ایهران در
عِداد ممالت مشروطه درآمد.

45

هدایت که مدعی است نود درصد وکال معنی مشروطه را نمیدانستند بها کنایهه مینویسهد :افهراد و
انجمنها میخواهند به صورتی هر چه مهيبتر جلوه کنند .در انتشارات آنها ،الب تهدیهد بهه تسانیهه
میشد .یکی از آشنایان ،نصرتالدوله پسر معينالسلطان ،شکل اادهای هفتسر میآورد ،که من گراور
کنم .نکردم .چه تفسير به سومنيت و عدم رشد و بهانه به دسهت مهیداد .همهه میخواسهتند هرکهول
اپهلوان یونانی باشند.

46

هدایت به ر م این اعتقاد ،خودش در کنار مستبدترین رجال قبل از مشروطه که پس از مشروطه به
قدرت بازگشتند ،به خصوص عينالدوله آخرین صدراعظم دورة استبداد ،وزارت ماليه را عهدهدار شد.

47

هدایت پس از کودتای به سيدضيا و رضاخان سردارسسه ،با دادن ههزار تومهان از حقهوق ماهيانههی
خود به دولت کودتا ،به حمایت از آنها مبادرت ورزید.
وی سسس در چند کابينه وزارت ماليه 48اکابينة مسهتوفی در سهال  .6991ش و  .6991شی وزارت
فواید عامه اهمان 696-696ی و سرانجام در خرداد  .6991ش تا  16شههریور  .6961ش ریاسهت وزرا
را در دست داشت.

49
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هدایت از رجالی بود که بسياری از حوادث عصر مظفری تا محمدرضاشاه ،یعنی پنج شهاه را شهاهد
بود و در زمان چهار شاه مشا لی را در دست داشت .دربارة سهردار سهسه ،پهس از تشهکيل کابينهة وی
نوشت:
«سردار سسه رونقی در نظام داده به نفوء دولت در اطراس کشو افزوده ،مردم از کابينههای متزلزل و
افکار آشفته و فقدان نقشه به تنگ آمده ،آرزوها در دل انباشته ،سهردار را مهرد کهاری میبينهد و بهدو
اميدوارند .نغمههایی هم از بدو مشروطيت در اءهان رسهوبیافته .پيشآمهدها در آلمهان و ایتاليها نقهل
مجال س است .سوم تدبير قوام به تشویق مدرس در فکر سردار ،سومظن نسبت بهه شهاه توليهد نمهوده،
احمدشاه هم مزاجاً عليل و عنایتش به امور قليل .هر دم راه فرنگ پهيش میگيهرد ،و موجبهات تغييهر
مسير در حکومت ایران از هر جهت فراهم ،جماعتی نغمه جمهوری مینوازند کهه بهه گهوش اکثریهت
سناين می آید .و به جهت دو دستای رهبرانشان و ا برپا است .شب آبستن است چه زاید سحر».
مببرالسّلطنه گاهی به قرآن ههم اسهتناد میجسهت ،امها نهه جایاهاه علمهی و سياسهی فرو هی و
تيمورتاش را داشت .نه جسارت و شجاعت آنان را و همين باعث میشهد تها نتوانهد بهه انهدازة ایشهان
رضاشاه را تحتتثیير قرار دهد و شاید به همين دليل در برابر تيمورتاش درخششی نداشت.
مببرالسّلطنه در مسير توجه به مدارس به ناارش برخی کتب درسی دست زد ،بعهدها تعهداد کتبهی
که تثليف کرد فراوان شد و خود مجموعهای را تحت عنوان «خدمات مؤلف بهه فرهنهگ» در مقدمهة
کتاب «خاطرات و خطرات» چنين فهرست کرده است :فوائد الترجمان در تعليم زبهان فرانسهه ،تعلهيم
االطفال در تدریس الفبا و الفبای مبصوص .دستور سبن در صرس کامل فارسی و.50 ...
دیدگاه هدایت را نسبت به اضالع مثلث فرهنگ دینی و ملی و ربی ،چنين میتوان خالصه کرد:
هدایت به فرهنگ دینی تعلقخاطر داشت و حاجی و نمازخوان بهود و نمیتوانسهت در مقابهل دیهن
شمشير بکشد و ضمناً نمیتوانست برای دفاع از دین شمشير برکشد .خود را ارادتمند امهام حسهيناعی
میخواند ولی در برابر افراد دینستيز سکوت میکرد.
مببرالسّلطنه با فرهنگ رب برخوردی مستقل و گزینشی و انتقادی داشت؛ مثالً ،استفاده علمی و
مببرالسهلطنه ،فرهنهگ ملهی -باسهتانی بهه
ّ
تکنولوایت را نيت میدانست .در دورة ریاست الهوزرایی
سرعت احيا شد .زرتشتيان هند به ایران دعوت و پذیرایی شدند ،باستانشناسی مورد توجه قرار گرفت.
او از شيوة کار فرهناستان انتقاد میکرد که« :ما فرهناسهتان سهاختيم ،امها بهرای تبریهب ریشههی
زبان».51
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مببرالسّلطنه در مجموع 19 ،سال کار سياسی کرد .او از رجال مهم دورههای قاجار و پهلوی است.
سرانجام در شهریور  6961از کار برکنار شد و دیار تا پایان عمر شغلی به او سسرده نشد.
عیسی صدیقاعلم (وفات  7531ش .تولد  .7111ش)
یکی از رجال مهم فرهنای -سياسی عصهر رضاشهاه او همهين طهور محمدرضاشهاه بهوده اسهتی،
تحصيالت خود را پيش و پس از مشروطه در مدارس تهران چون :ادب ،کماليه گذرانهد و در  .6913ق
به همراه عده ای از دانشجویان دولتی عازم اروپا شد و در پاریس ليسانس ریاضی گرفهت و بهه ایهران
بازگشت .در سالهای بعد او درکارهای دولتی چون ریاست معارس گيالن مشغول به کار شد .از سهال
 6999ش روابط گرمی با سردار سسه پيدا کرد و در سال  .6996ش جزو مؤسسين "حهزب رادیکهال"
ایران که علیاکبر داور رهبر آن بود ،درآمد و مدیر داخلی روزنامهة مهرد آزاد شهد .از  .6999ش معلهم
دارالمعلمين عالی و مدرسه حقوق گردید.
در  . 6999ش به نمایندگی مجلس مؤسسان برای انتقال سلطنت انتباب شد .مشها ل او در عصهر
سلطنت رضاشاه عمدتاً فرهنای بود .در سال  .6991ش به معاونت اداره کل معارس و در سهال .6996
ش به ریاست تعليمات عمومی کشور منصوب شد .در سال  6993ش به هناهام وزارت عدليههی داور،
صدیق رئيس این وزارتخانه گردید و سسس در همين سال عازم آمریکا شد .اتا یت سال بهه عنهوان
مهمان از دستااه تعليم و تربيت آمریکا دیدن کند و در دانشااه کلمبيا مطالعات و تحصهيالت خهود را
ادامه دهد .ی به دستور رضاشاه مزایای ویژهای برای وی در نظر گرفته شد و از همان دانشااه در سال
 6969ش دکترای فلسفهی تعليم و تربيت گرفت .هناامی که او در آمریکا بود تيمورتاش ،وزیر دربهار
فرمان شاه را مبنی بر انجام مطالعات و تحقيقات الزم جهت تثسيس دانشااه در ایران به او ابالغ کرد
و او طرح خود را در ماههای بعد به تهران فرستاد .پس از بازگشت ،خود او مثمور تهيهی طرح اجهرای
دانشااه شد که آن را با موفقيت انجام داد .صهدیق طهی سهالها  6963تها  .6969ش در نهادسهازی
فرهنای به ویژه دانشسراها ،دانشااه و رادیو نقش بسزایی داشت ،همینين ،ریاست دانشسرای عهالی،
دانشکده ادبيات و دا نشکده علوم دانشااه تهران را بر عهده گرفت .با شدت گرفتن جنگ جههانی دوم،
به فرمان رضاشاه« ،ادارهی کل انتشارات و تبليغات» را تثسيس کرد و این سِمت را تا سقوط رضاشهاه
بر عهده داشت .صدیق از سال  6919ادر کابينهی فرو یی به بعد شش بار به وزارت فرهنهگ رسهيد.
همینين ری است دانشااه تهران ،ریاست فرهناستان ایران در زمان محمدرضاشاه ،عضویت در مجلس
مؤسسان در  6916و نمایندگی مجلس سنا در  ،6991عضویت در شهورای فرهناهی سهلطنتی و چنهد
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شورای دیار را برعهده داشت .سبنرانیهای مهم وی در سال  6919در مراسم افتتاح مجلس عمومی
حزب رستاخيز و در اسفند  6919در کاب سنا در جلسهی مشترک دو مجلس نشان میدههد کهه او تها
آخرین سالهای حيات همینان چهرهای سياسی شمرده میشده است.

52

صدیق خاطرات خود را در کتاب چهارجلدی یادگار عمر باقی گذاشت .او در مقدمهه جلهد اول و دوم
تثکيد میورزد که هدفش از ناارش این خاطرات« ،تدوین تاریخ عمر خویش یا که شهرححال زنهدگی
نبوده ،بلکه بيشتر ءکر خاطراتی بوده است که از لحاظ تربيت سودمند تواند بود» اصهدیق « .6996ه»
و «ز» مقدمه و « 6991ط» مقدمهی.
همين مسئله موجب شد که کتاب دچار ضعفها و نواقصی شود که نویسنده خود بهه آنهها واقهف و
معترس است .ن بست آن که :او همه چيز را ننوشته؛ تنها خاطراتی را نوشته که بهرای عهوام بهه ویهژه
جوانان رمز و راز موفقيت و کاميابی را نشان دهد؛ «بنابراین ،از نقاط ضعف خود چيزی ننوشته است.
دوم آنکه :همانطور که خود او نوشته« ،شرح و بسط خاطرات مربوط به سالهای نزدیت بهه زمهان
حال ،محظورات و مشکالتی دارد که نباید از نظر دور داشت و لذا «باید به حکم واقهعبينی از نقهایص
چشم پوشيد و با دیدة لطف و ا ماض کتاب را مطالعه کرد» اصدیق «ط» مقدمهی.
بنابراین خاطرات عيسی صدیق ضمن آنکه بيان زندگی شبصی ،علمی ،فرهنای و سياسی اوسهت،
تحریر وضع فرهنگ و سياستهای نظام است ،به همانگونه که نظام پهلوی میپسندید .البته قلهم او
همواره متين ،رسا و معموالً واقع نویس بوده است .مجلدات اول و دوم یها یادگهار عمهر ،شهرح زنهدگی
صدیقاعلم از کودکی تا  6963ش است .در همين مجلدات بيشهترین آگاهیهها دربهارة سياسهتهای
فرهنای حکومت رضاشاه ،به ویژه در ببش آموزش و پرورش و دانشااه ،در اختيار ما قهرار میگيهرد.
زیرا در واقع صدیق معمار اصلی این ببش ،در این سالها بوده است .نقش دو وزیر معهارس در دوران
پهلوی ،در «پيشرفت نظام آموزشی» را میتوان بسيار مؤیر ارزیابی کرد ،که این دو تن صهدیقاعلم و
علیاصغر حکمت هستند.
در ایر بسيار کارآمد دیار ،صدیق برای اطالع از وضع فرهنگ ،سير تاریخ فرهنگ در ایهران و دورة
معاصر را توضين داده و اطالعات ارزشمند ارائه کرده است .ببش زیادی از دیار کتابههای او چهون
«تاریخ فرهنگ ایران از آ از تا قرن حاضر» و «تاریخ فرهنگ اروپا» را میتوان در کتاب «سير تهاریخ
فرهنگ در ایران و مغربزمين» دید.
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نتیجهگیری
بدیهی است که سياستمداران عصر رضاشاه در چندتن از چهرههای این مقاله خالصه نمیشوند ،هر چند
دارای نقش و تثیيرات عميقتر و مهمتری بودهاند .البته بهرای مطالعهه و تجزیهه و تحليهل شبصهيتها و
کارکرد فرهنایشان در طرحی وسهيع افهرادی چهون علیاکبهر داور ،مهؤیر در رونهد عرضهه کهردن قهوانين و
سياستگذاریها ،یا علیاصغر حکمت و اسماعيل مرآت ،وزرای معارس سالهای  ،6961-19دکتر احمد متهين
دفتری نبستوزیر که به ادعای خودش طراح سازمان پرورش افکار بوده است ،ضروری به نظر میرسد.

اما در این نوشتار ،تالش بر این است که نشان داده شود که نفس حضور ایهن افهراد سياسهی -فرهناهی
برگرد رضاشاه همینان که از یت طرس توجه ویژه شاه را به اهميت نقش این سياستمداران در تحوالت و
نوسازی روشن میکند ،از دیار سو ميزان دخالت و تثیير این اشهباص را در بهه قهدرت رسهيدن و سهسس
استمرار اقتدار و حکومت رضاشاه نشان میدهد.
حتی سياستمدارانی که در آ از کار برای سردار سسه احترام و اعتبار زیادی قائل نبودند ماننهد «بههار» کهه
روشنفکر سياسی مجلس و عمدتاً در سلت مبالفين رضاخان و همراه مدرس بودند ،در محفهل اُدبها عليهه
جمهوریخواهی رضاخانی «جمهورینامه» سروده بود ،پيش از کودتا بارهها در اشهعارش آرزوی موعهودی
چون رضاخان را بيان کرده؛ بنابراین ،این دسته از سياستمداران که مجذوب یا مرعهوب یها فرصهتطلب
بودند ،از همان گامهای نبست تا نوشتن متن استعفانامهی رضاشاه همراه او بودند و هيیاهاه از وفهاداری
خود به شاه نکاستند .بدون شت این وفاداری را میتوان با امتيازات نمادینی توجيه کرد که به روشنفکرانی
داده میشد که در فهرست رایم بودنهد و در عهين حهال اسهتاد دانشهااه ،تبليغهاتچی سياسهی و متهرجم
الاوهای اروپایی بودند؛ آنان در نقش واعظ و راهنمای جامعه ،جانشين روحانيون شده بودند .تنهها بها ایهن
درک و استنباط که تجددگرایی برای کشورشان ضروری است و استفاده از قدرت قانونی برای تحميهل آن
ناگزیر است .باید این را هم افزود که نقشهای فرهنای این سياستمداران ،الزاماً مرتبط بها سياسهتهای
فرهنای نبود ،و نمیتوان تمام آنان را به طور مستقيم در حمایت از سياستها مؤیر دانست ،اما نباید تردید
داشت که ا لب آنها خواسته یا ناخواسته ،با سياستهای فرهنای نظام همخوانی نشان دادهاند و نيز اگهر
ناویيم تحتتثیير اقهدامات هيجهانانايز رضاشهاه بودنهد ،ناچهاریم بسهذیریم کهه تثیيرگهذاران و طراحهان
سياستهای آتی او میتوانستند باشند؛ بنابراین ،ا هراق نيسهت اگهر باهویيم خردهفرهنگههایی کهه ههم
راستای سياست فرهنای نظام ،از سوی این سياستمداران به فضای فرهنای کشور در سهالهای -6919
 6999تزریق شد ،بهترین زمينهی فرهنای -اجتماعی ،روان شدن چربههای دسهتااه فرهنهگ را فهراهم
آورد.
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پی نوشت ها
 -6کاظمزاده،(6919)،روس و انگلیس در ایران ،ترجمه منوچهر اميری ،محل نشر :تهران ،کتاب جيبی،
ص.116.
Nor perforce.-1
 -9دنسترویل)،(6916سرکوبگر جنگل ،ترجمه حسين انصاری ،محل نشر :تهران ،فرزان ،ص.191.
 -9اميراحمدی ،(6969)،خاطرات نخستین سپهبد ایران ،به کوشش المحسين زرگرینژاد ،محل
نشر :تهران ،موسسه پژوهش و مطالعات فرهنای ،ص.691.
-1همان ،ص.669-666.
 -1دنسترویل ،ص.19-16.
 -6ادموند .آیرونساید،(6919)،خاطرات و سفرنامه،ترجمه بهروز قزوینی ،چاپ دوم ،محل نشر :تهران،
آینه ،ص.63.
 -6حسين.مکی ،(6919)،تاریخ بیستساله ،ج ،6محل نشر :تهران ،انتشارات اميرکبير ،ص.169.
 -3آیرونساید ،ص.19-16.
 -69مجموعه اسناد تاریخی،(6966)،محل نشر:تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ص.13.
 -66احمد .کسروی ،(6961)،قیام شیخمحمد خیابانی ،محل نشر :تهران ،نشر مرکز ،ص.66.
 -61مکی ،ص.616.
 -69رحيمزاده صفوی ،(6911) ،اسرار سقوط احمدشاه،به کوشش بهمن دهقان ،محل نشر :تهران،
فردوسی ،ص.696.
 -69امیراحمدی ،ص 996.و .961
 -61همان ،ص.961.
 -61اسماعيل .رایين ،(6996) ،فراموشخانه و فراماسونری در ایران ،ج ،1محل نشر :تهران ،انتشارات
مولف ،ص 693.و .661
 -66مجموعه اسناد تاریخی ،ص.13.
 -66همان ،ص.61.
-63محمدتقی.بهاراملتالشعرای،(6916)،تاریخ مختصر احزاب سیاسی،محل نشر :تهران ،جيبی،
ص.61.
 -19مجموعه اسناد تاریخی ،ص.66.
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 -16محمدجواد ،شيخاالسالمی ،(6963)،صعود و سقوط تیمورتاش ،ج ،6چاپ اول ،محل نشر :تهران،
انتشارات توس ،ص.669.
 -11مجموعه اسناد تاریخی ،ص.613.
 -19همان ،ص.696.
 -19مکی ،ج،1ص.119.
 -11آوری و دیاران ،(6966)،تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض قاجاریه ،ج ،9ترجمه محمد
رفيعی مهرآبادی ،محل نشر :تهران ،عطایی ،ص.91.
 -11محمدعلی .فرو ی ،(6919 )،مقاالت فروغی ،ج ،6محل نشر :تهران ،توس ،ص.639-636.
 ،(6999)، ---------16آئین سخنوری ،محل نشر :تهران ،کتاببانه دانش ،ص.663.
، ---------16ا6916ی،مقاالت فروغی درباره شاهنامه فردوسی ،به اهتمام حبيب یغمایی ،محل
نشر :تهران ،انجمن آیار ملی ،ص.96.
 -13همان ،ص.663.
 -99عباس .اسکندری،ا6916ی ،تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو ،چاپ دوم ،محل نشر:
تهران ،انتشارات زل ،ص.99-99.
 -96مهدی .ملکزاده،ا6916ی،تاریخ انقالب مشروطیت ایران،ج،9محل نشر :تهران ،نشر علم ،ص.699.
 -91بهار ،ص 16.و .66
 -99مببرالسلطنه .هدایت،ا6961ی ،خاطرات و خطرات ،محل نشر:تهرانف زوار ،ص.966.
 -99شیخاالسالمی ،ص.36-33.
 -91همان ،ص.61 -66.
 -91همان ،ص.11.
 -96عيسی .صدیقاعلم،ا6911ی ،یادگار عمر ،ج ،9چاپ اول ،محل نشر :تهران ،دانشااه تهران ،ص.639.
 -96دیاارو و دیاران،ا6966ی ،ایران در قرن بیستم ،ترجمه عبدالرضااهوشنگی مهدوی ،چاپ اول ،محل
نشر :تهران ،البرز ،ص.661.
 -93عيسی .صدیقاعلم،ا6991ی ،یادگار عمر ،محل نشر :تهران ،اميرکبير ،ص.63.
 -99مخبرالسلطنه،ا6961ی ،ص.963.
 -96عبدالحسين ،نوایی،ا6911ی ،خاطرات عباسیمیرزا ملکآرا ،چاپ دوم ،محل نشر :تهران ،بابت،
ص.1.
 -91یحيی .دولتآبادی،ا6966ی ،حیات یحیی ،ج ،9چاپ ششم ،محل نشر :تهران ،عطار+فردوس ،ص.911.
 -99مخبرالسلطنه ،ا6961ی ،ص.966.
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 -99همان ،ص.666.
 -91مخبرالسلطنه،ا 6919ی ،ص.96.
 -91مخبرالسلطنه،ا6961ی ،ص.696.
 -96شیخاالسالمی ،ص.696.
 -96همان ،ص.696.
 -93همان ،ص 613.و .693
 -19مخبرالسلطنه،(6961) ،ص11.
 -16همان ،ص 969.و  996و .966
 -11صدیق ،(6911)،ج ،9ص.639.
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